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การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ส านักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขและกองตรวจราชการ ร่วมกับกรมและผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากกรม กอง ส านัก
ต่างๆ ได้ด าเนินการตรวจราชการ  ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยด าเนินการตรวจราชการ รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เน้นการติดตามในเชิง
กระบวนการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย 11 ประเด็นหลัก 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (คกต.) คณะที่ 1-4  รับผิดชอบภารกิจทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
บัดนี้ คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (คกต.) คณะที่ 1-4  และคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้น าสรุปผลจากการตรวจราชการมาจัดท ารายงานผลการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 รอบที่ 1  เสนอต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน่วยงาน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุข 

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
กองตรวจราชการ 
มิถุนายน 2562 
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ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (คกต.) 
คณะที่ 1-4   คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
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สื่อสาร สป.  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  ผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานของกรม กอง ส านัก ซึ่งได้ร่วมทีมตรวจราชการ  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพ
ที่  1-13  กองแผนงานและวิชาการและผู้ประสานงานด้านการตรวจราชการของกรม กอง ส านักต่างๆ  และ
เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดท ารายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงมา ณ 
โอกาสนี้ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4   

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน (คณะ) โดยมีประเด็นตรวจติดตามที่สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข นั้น บัดนี้ การตรวจราชการรอบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว  พบประเด็นส าคัญ
จากการตรวจราชการดังต่อไปนี้ 

1. คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ  
1.1 กลุ่มเด็กสตรีและปฐมวัย  1) มำรดำตำย พบ 23 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 

2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ตระหนักเรื่อง Health Literacy บุคลากรขาดทักษะการ
ให้บริการ และขาดความพร้อมเรื่องเวชภัณฑ์ยา ระบบ refer ซึ่งต้องติดตามในการรณรงค์ Health Literacy 
และระบบเฝ้าระวังของหน่วยบริการ 2) กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 
88.48 (เป้าหมายร้อยละ 90) พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 23.47  (เป้าหมายร้อยละ 20) ติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 
90.43 (เป้าหมายร้อยละ 90)  กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 49.48 (เป้าหมายร้อยละ 40) 
ส าหรับสูงดีสมส่วน ร้อยละ 59.7 (เป้าหมายร้อยละ 57) ซึ่งควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือ 
DSPM และทักษะในการสื่อสาร การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง  

1.2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น : อัตรำคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี  พบ 32.4 ต่อการเกิดมี
ชีพพันคน (เป้าหมาย<38 ต่อพันการเกิดมีชีพ) ทั้งนี้ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ ายังสูง โดยเฉพาะในเขต 11 , 12  
จึงควรส่งเสริมการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้งในโรงพยาบาลทุกแห่ง และบริหาร
จัดการเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดชนิดต่างๆ  

1.3 กลุ่มผู้สูงอำยุ : ระบบส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว มีต าบลที่มีระบบ Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 78 (เป้าหมายร้อยละ 55) : ซึ่งท้องถิ่นมีบทบาทในการด าเนินงานมากขึ้น จึงต้อง
ติดตามในเชิงคุณภาพ รวมถึงการเบิกจ่ายจากกองทุน 

1.4 กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ  1) กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข EOC ทุกจังหวัดมี
แผนการจัดอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร (ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ รวมทั้งส่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
SAT และ Operation เข้ารับการอบรม) ซ่ึงควรมีระบบ Activate พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) การ
ซ้อมแผน และการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  2)  อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 1.15 (เป้าหมาย<ร้อยละ 2.05)  ส่วนกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรติดตำมวัดควำม
ดันโลหิตที่บ้ำน ร้อยละ 35.04 (เป้าหมาย>ร้อยละ 30) สิ่งที่ต้องเร่งรัด คือ เชื่อมโยงกับข้อมูล Service 
Plan สาขา Stroke ซึ่งจะบ่งบอกความส าคัญในการท า Home BP  และจัดให้มี Public Home BP ส าหรับ
การติดตามคนที่เป็นโรคแล้วสามารถจัดการตนเองได้ 3) อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมได้ พบร้อยละ 22.52 
(เป้าหมาย>ร้อยละ 40) และอัตรำผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ร้อยละ 35.4 (เป้าหมาย>ร้อยละ 
50) สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ส่งเสริมจังหวัดให้เห็นความส าคัญในการจัดซื้อร่วม HbA1C  ส่งเสริมกลไก PCC 
เยี่ยมพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้แก่คนไข้   NCD Clinic Plus ต้องมีคุณภาพ รวมทั้งร่วมมือกับกรมอนามัยในเรื่องการ
ควบคุมอาหาร และการออกก าลังกาย ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในด้านจิตใจ 4) โรงพยำบำลสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขพัฒนำตำมเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital  ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ 47.49 
(เป้าหมายร้อยละ 40) ผ่านดีมาก Plus จ านวน 20 แห่ง (เป้าหมายดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 
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สิ่งที่ต้องติดตาม คือ การวางแบบแปลนเรื่องส้วมให้ชัดเจน  ศูนย์อนามัยเข้มงวดระบบการจัดเก็บขยะมีพิษ  
5) โครงกำร ๓ ล้ำน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชันย์ พบว่ามีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้านคน 
ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 2,936,466  คน (ร้อยละ 97.88) และมีจ านวนผู้เลิกสูบบุหรี่ได้จ านวน 121,090 
คน (ร้อยละ 4.04)  โดยพบปัญหาเรื่องข้อมูลเชิงเทคนิค ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง สิ่งที่ต้อง
ติดตาม คือ การส่งเสริม อสม.ให้เลิกบุหรี่ ประสานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพ่ือ
สนับสนุนการช่วยเลิกบุหรี่ 

  2. คณะที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  มีประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดส าคัญ  ดังนี้ 
2.1 กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ  1) กำรบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 

ด าเนินงานร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 60) ปัญหาส่วนใหญ่ขาดการบูรณาการทรัพยากร ระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบและกลไกระดับจังหวัด ซึ่งต้องติดตามเชิงคุณภาพ 2) คลินิกหมอ
ครอบครัวที่ (Primary Care Cluster : PCC )   ทุกเขตสุขภาพมีการทบทวนเป้าหมาย PCC ที่จะด าเนินการในปี 
2562  (เป้าหมาย 378 ทีม) ผ่านเกณฑ์ 247 ทีม (สะสม 996 ทีม) สิ่งที่ต้องติดตาม คือ การเน้นการพัฒนาต่อใน
ระยะยาว และจัดตั้งรูปแบบ PCC ที่เหมาะสม โดยแยกเป็นเขตเมืองกับชนบท  3) รพ.สต.ติดดำว ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
พัฒนำคุณภำพ ระดับ 3 ดาว ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 66.5 (เป้าหมายร้อยละ 100) 5 ดาว ผ่านร้อยละ 52.6 
(เป้าหมายร้อยละ 60) สิ่งที่ต้องติดตาม คือ การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรส าหรับ รพ.สต. เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกันในภาพรวมของ CUP   

2.2 โครงกำรตำมพระรำชด ำริ : อัตรำควำมส ำเร็จรักษำผู้ป่วยวัณโรค โดยรักษาส าเร็จแล้ว 991 ราย 
(ร้อยละ 8.32)  อยู่ระหว่างรักษา 9,485 ราย (ร้อยละ 79.67)  เสียชีวิตจ านวน 717 ราย (ร้อยละ 6.02)  พบว่า  
เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราเสียชีวิตสูง เขตสุขภาพที่ 6 , 8 , 11 , 12 มีอัตราขาดยาสูง  ส าหรับการโอนออก ร้อยละ 
5.24 ควรพัฒนาโปรแกรม TBCM ให้หน่วยบริการปลายทางได้รับทราบ และสามารถติดตามดูแลรักษาได้ต่อเนื่อง 
สิ่งที่ต้องติดตาม คือ จังหวัดมี Expert TB ในการดูแลรักษาและให้ค าปรึกษา มี TB Case Conference ในกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด  

2.3 กำรพัฒนำระบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) 1) RDU การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ด าเนินการ RDU ขั้นที่ 1 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99.44 (เป้าหมาย≥ รอยละ 95)  ขั้นที่ 2 ผ่านร้อยละ 
39.6 (เป้าหมาย≥ รอยละ 20)  สิ่งที่ต้องติดตาม คือ การใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค (URI , Diarrhea , แผลสะอาด 
และคลอดปกติ)  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรเรงพัฒนาระบบก ากับติดตาม ฐานขอมูล
ตัวชี้วัด RDU ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ รวมทั้งก าหนดให RDU เปนนโยบาย    
ตอเนื่องระดับกระทรวง  ตลอดจนควรปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น ส่วนกำรจัดกำรเชื้อดื้อยำ (AMR) 
อย่ำงบูรณำกำร  มีโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ Intermediate 91 แห่ง (ร้อยละ 78.15 : เป้าหมายร้อยละ 20)       
2) สำขำสุขภำพจิต จิตเวชและยำเสพติด  พบ ผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับกำรบ ำบัดรักษำและติดตำมต่อเนื่อง 
(Retention rate) ร้อยละ 24.15 (เป้าหมาย≥ รอยละ 20)  เขตที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ เขต 4 , 6 , 7  เนื่องจากการ
คีย์ข้อมูลในระบบ บสต.มีปัญหา  ผู้ป่วยไม่ใช่คนในพ้ืนที่จึงติดตามค่อนข้างล าบาก และผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็นโรคด้าน
จิตเวชไม่มีหน่วยงานรองรับในการรักษา สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ระบบการบันทึกข้อมูล 3 ฐาน (สมัครใจ/บังคับบ าบัด/
ต้องโทษ)  และควรมีการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)  ส่วนกำรติดตำมอัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
ส ำเร็จ พบร้อยละ 1.75 ต่อแสนประชากร (เป้าหมาย< รอยละ 6.3 ต่อแสนประชากร) สิ่งที่ต้องติดตาม คือ การ
คัดกรองตามแบบ 8Q ในหน่วยบริการสุขภาพ  3) สำขำปลูกถ่ำยอวัยวะ  มีผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
ร้อยละ 0.14 (เปาหมาย ≥ ร้อยละ 0.8)  มีจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ร้อยละ 0.21 (เปาหมาย≥ ร้อยละ 1.3) 
และพบว่าไม่มีเขตใดผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก TC nurse และทีมงานบริหารจัดการผู้ปวยสมองตายไมเพียงพอ ขาด 
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Central harvesting team ควรจัดให้มีพยาบาล Full time TC nurse และสงเสริม career path ของ TC nurse 
รวมทั้งพัฒนา Regional harvesting team  4) สำขำไต : การชะลอไตเสื่อมได้ ร้อยละ 57.13  (เป้าหมายร้อยละ 
66)  เนื่องจากปัญหาคุณภาพการให้บริการของ CKD Clinic   การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM/HT ยังท าได้น้อย   
จึงควรพัฒนา CKD Clinic ให้มีคุณภาพ และขับเคลื่อนให้มีความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 5) One Day Surgery         
ปี 2562 มีการเพ่ิมโรคและหัตถการ ODS จากปี 2561 จ านวน 12 กลุ่มโรค เป็น 24 กลุ่มโรค  และมีจ านวน
ผู้ป่วย ODS จ านวน 3,190 ราย (ร้อยละ 89.28 : เป้าหมายร้อยละ 20) ส่วนใหญ่เป็นโรค Inguinal Hernia  และ
พบภาวะแทรกซ้อนปวดเจ็บแผลภายหลังการผ่าตัดก่อนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลมากที่สุด สิ่งที่ต้องติดตาม
คือ การด าเนินการใน 24 กลุ่มโรค การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ODS เพ่ือการก ากับติดตามประเมินผลได้อย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งโรงพยาบาลให้บริการผ่าตัดแบบ ODS แบบ One Stop Service อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง            
6) สำขำแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 21.85 (เป้าหมายร้อยละ 18.5) เขตที่ยังไม่ผ่าน 
ได้แก่ เขต 4 ,5 , 6 เนื่องจากขาดบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งเกิดจากไม่มีการผลิตเป็น Mass Product   ต้นทุน
สูงท าให้ยาสมุนไพรมีราคาแพง  ควรมีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ ตามบริบทของหน่วยบริการ ได้แก่ 
คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยฯ / คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน  7) สำขำโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke)  อัตราตายในภาพรวมร้อยละ 8.10  (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 7)  ส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (ร้อยละ 22.76) กรณีตีบ/อุดตัน (ร้อยละ 3.68)  และพบว่าเขตส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการเข้าถึง 
Stroke Fast Track ล่าช้า  โรงพยาบาลในระดับ A และ S ส่วนหนึ่งยังไม่จัดตั้ง Stroke unit จึงควรเร่งตั้ง Stroke 
Unit ให้ครบในโรงพยาบาล จัดให้มี Stroke Awareness  ปรับ External Process รวมทั้งควรมีการคืนข้อมูลที่ผ่าน
การวิเคราะห์ให้กับพ้ืนที่ 8) สำขำอำยุรกรรม (Sepsis) พบอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community -acquired ร้อยละ 32.54 (เปาหมาย < ร้อยละ 30)  โดยเขตสุขภาพส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากระบบการดูแลผู้ป่วยขาดความเชื่อมโยงกัน และจ านวนเตียง ICU ไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมจ านวนเตียง ICU หรือ
จัดระบบบริการ Zoning ภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ 9) สำขำหัวใจและหลอดเลือด พบอัตราตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจร้อยละ 10.13 ต่อแสนประชากร (เป้าหมาย<ร้อยละ 26 ต่อแสนประชากร) เขตสุขภาพที่ 1 มี
อัตราตายสูง  เนื่องจากอัตราตาย STEMI : delay consult, miss diagnosis ระยะทางไกลการเข้าถึงล่าช้า , 
Door to needle time > 30 นาที ระยะเวลารอ CAG,PCI นาน และผู้ป่วยมีการใช้ระบบ 1669 น้อย ควร
พัฒนาระบบการส่งต่อและแนวทางการรับผู้ป่วย เพ่ือสามารถให้บริการได้ในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม  ประสาน
ชุมชนประชาสัมพันธสื่อสาร Early warning sing สัญญาณอันตราย และการเขาถึง 1669 อยางสม่ าเสมอ          
10) สำขำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1  ร้อยละ 6.98 (เป้าหมาย<ร้อยละ 12)  เสียชีวิตสูงทีเ่ขตสุขภาพที่ 3 เนื่องจากระบบ
การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) /ระบบการส่งต่อล่าช้า  TEA Unit ยังไม่ผ่านเกณฑ์/ไม่มีสถานที่ที่
ชัดเจน   ระบบการจัดการข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งอัตราของผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมี
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดสามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาทียังสูงกว่าเป้าหมาย สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ควร
พัฒนา TEA Unit ในโรงพยาบาล M1 ขึ้นไป เพ่ิมความชัดเจนในการด าเนินงาน TEA Unit และประชาสัมพันธ 
1669 รวมทั้ง Self awareness อาการส าคัญที่ควรมาโรงพยาบาลทันท ี 

  3. คณะที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
3.1 กำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน : 1) ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนที่มี

ประสิทธิภำพ ประเด็นที่ 1 เรื่องข้อมูล มีจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด 346,774 คน สูญเสีย 8,376 
คน (ร้อยละ 2.42) ประเด็นที่ 2 การด าเนินการตามแผน พบต าแหน่งว่างคงเหลือ 12,428 คน (ร้อยละ 6.02 : 
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เป้าหมาย≤ร้อยละ 5) ประเด็นที่ 3 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ร้อยละ 69.62 : เป้าหมาย≥ร้อยละ 71) ทั้งนี้ 
พบว่าทุกเขตมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 (เป้าหมายร้อยละ 70) แตย่ังพบปัญหาใน
เรื่องฐานข้อมูล HROPs ไม่เป็นปัจจุบัน  การคีย์ข้อมูลในระบบ HROPs ไม่ครบถ้วน ส่วนกลางควรจัดสรรต าแหน่งให้
เป็นเวลา  ในเรื่องการคืนต าแหน่งและการลงวุฒิการศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา  
2) จ ำนวนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happinometer) พบด าเนินงานร้อยละ 73.7 (เป้าหมายร้อยละ 
70) ก าลังอยู่ในช่วงพัฒนากระบวนการและเครื่องมือของตัวชี้วัด โดยจังหวัดที่วิเคราะห์และจัดท าแผนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ได้แก่ ล าพูน พังงา  ภูเก็ต ปัญหาที่พบคือความไม่เสถียรของระบบการประเมินและประสิทธิภาพของการ
จัดท าแผนสร้างสุข สิ่งที่ต้องติดตาม คือ หน่วยงานมีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ิมกระบวนการใน
การท าวิจัยโดยการส ารวจภายนอกหน่วยงาน เน้นเรื่องสุขภาพกับครอบครัว 

3.2 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ  1) กำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
ตำมมำตรฐำน HA  รพศ. รพท. และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 97.56  (เป้าหมาย 
ร้อยละ 100) รพช. ผ่าน HA ขั้น 3 ร้อยละ 86.1 (เป้าหมายร้อยละ 90) พบปัญหาการสงเอกสารแบบประเมิน
ตนเองตามเกณฑมาตรฐานให สรพ.ลาชา การติด Focus หลังรับการประเมิน (ไมผานการประเมินเฉพาะเรื่อง) 
จ าเป็นตองสงเอกสารและพัฒนาตออีก 3  เดือน  ควรมีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เยี่ยมส ารวจ  และประสานทีมคุณภาพระดับเขตในการลงเยี่ยมให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาล  2) กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ สสจ.ผ่านเกณฑ์ 71 จังหวัด (ร้อยละ 93.42 : เป้าหมายร้อยละ 70) , สสอ.ผ่านเกณฑ์ 
685 อ าเภอ (ร้อยละ 78.02 : เป้าหมายร้อยละ 40) , หน่วยงานส่วนกลางผ่านเกณฑ์ 11 หน่วยงาน (ร้อยละ 
84.62 : เป้าหมายร้อยละ 70) โดยพบปัญหาเกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนท าความเข้าใจยาก  ขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงระดับพ้ืนที่ ระยะเวลาการด าเนินงานกระชั้นชดิ สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ส่วนกลางและเขตสุขภาพ
ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาจังหวัดต้นแบบในการพัฒนางาน PMQA  3) นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร 
พบว่าทุกเขตสามารถด าเนินการได้ตาม small success ที่ก าหนด ร้อยละ 100  4) กำรประเมิน ITA ผ่าน 1,118 
แห่ง  (ร้อยละ 63.33 : เป้าหมายร้อยละ 80) จึงควรเร่งพัฒนาเครือข่ายทีมพ่ีเลี้ยง (ITA Coach) เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เนื่องจากการ
ประเมิน ITA มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ 5) กำรตรวจสอบภำยใน มีผลการประเมิน EIA 810 แห่ง จาก
เป้าหมาย EIA 896 แห่ง  ได้รับการตรวจสอบงบการเงินจ านวน 238 แห่ง (เป้าหมาย 311 แห่ง) สิ่งที่ต้องติดตาม  
คือ การเชื่อมโยงเรื่องตรวจสอบภายในกับ Planfin  ควรออกแบบระบบโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการบันทึกบัญชีให้
สามารถลงข้อมูลได้โดยตรง และควรเพ่ิมมาตรการในการแก้ไขเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบ  

3.3 กำรบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพ  1) เขตสุขภำพด ำเนินกำร Digital Transformation อย่ำงน้อย
เขตละ 1 จังหวัด พบว่า รพศ./รพท. ผ่านระดับ 2 ร้อยละ 27.59 (เป้าหมายร้อยละ 50) , รพช. ผ่านระดับ 2 ร้อยละ 
11.14 (เป้าหมายร้อยละ 30) โดยพบปัญหาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังไม่ เข้าใจ API (HIS Gateway) ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  2) กำรใช้ Application ส ำหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง พบว่าจ านวนทีมหมอครอบครัวที่
พร้อมทดลองให้ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานโปรแกรม PCC Link  204 ทีม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีทดลองใช้ App 
PCC Link มากที่สุด ทั้งนี้ ไตรมาส 2 ยังไม่ท าการวัดผลตัวชี้วัด (เริ่มวัดผลช่วงไตรมาสที่ 3 ขึ้นไป) สิ่งที่สะท้อนจาก
พ้ืนที่ คือ Application ยังไม่สมบูรณ์  การดึงข้อมูลจาก HDC ควรดึงข้อมูล ณ เวลาเดียวกัน และปัญหาเรื่องหน่วย
บริการไม่ได้ใช้โปรแกรม JHCIS/HOSxP สิ่งที่ต้องติดตาม คือ ควรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมในระดับเขตสุขภาพ          
3) หน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7  พบ 1 แห่ง (ร้อยละ 0.1) คือ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากส่งข้อมูลบริการจากผู้รับผิดชอบให้นักบัญชีไม่ครบถ้วนตามก าหนด   งบการเงินมีความ
คลาดเคลื่อน   การก าหนดเป้าหมายรายได้สูงกว่าสถานการณ์จริง และต้นทุนค่าแรงค่อนข้างสูง  ควรติดตาม
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คุณภาพและการน า Plan fin ไปใช้ นอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังวิกฤติการเงินในหน่วยบริการที่มีสถานะการเงินการคลัง
ระดับ 4 , 5 และ 6 อย่างใกล้ชิด   

  คณะที่ 4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
  1) โครงกำรเมืองสมุนไพร : ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจังหวัดจะประเมินเมืองสมุนไพรใน     

ไตรมาสที่ 4 ตามเกณฑ์ 10 ข้อ ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน ช่วงต้นน้ า คือ ยังใช้สารเคมีในการปลูกพืช
สมุนไพร ไม่มีการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ช่วงกลางน้ า คือ การจัดซื้อสมุนไพรดิบยังผ่านพ่อค้าคนกลาง  
ช่วงปลายน้ า คือ ข้อจ ากัดระเบียบการจัดซื้อ  จัดจ้างและการจ าหน่าย จึงควรมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การปลูกสมุนไพรที่เป็นอินทรีย์ รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเกษตรกร เพ่ือต่อรองการส่งผลผลิตดิบโดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง รวมทั้งจดทะเบียนพาณิชย์ ปลดล็อคระเบียบให้เอื้อต่อการจัดซื้อและจ าหน่าย 2) โครงกำร
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ : พบผู้เสียชีวิต 1 รายที่จังหวัดสุรินทร์ มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
360 ตัว จากตัวอย่างส่งตรวจ 4,753 ตัว โดยมีเจ้าของ 440 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 10.86 ปัญหา 
คือ การให้วัคซีนกลุ่มเสี่ยงและติดตามผู้สัมผัสมารับวัคซีนไม่ครอบคลุม 3) โครงกำรพัฒนำระบบกำรป้องกัน 
และควบคุมโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีในพื้นที่เสี่ยง : พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในแถบภาคอีสาน
และภาคเหนือ 3.1) ตรวจกำรคัดกรองพยำธิใบไม้ตับท้ังหมด  143,251 พบ Opisthorchis Viverrini 
(OV) 7,502 ราย (ร้อยละ 5.24)  3.2) กำรตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดีด้วยอัลตรำซำวด์  มีการตรวจ 
71,549 ราย พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี 72 ราย (ร้อยละ 0.10)  สิ่งที่ต้องติดตาม คือ สร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
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คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
     1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
     1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
2.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
3.1 ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์   

4. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 4.1 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ 
       ปฏิบัติงานได้จริง  
 4.2 อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
 4.3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
 4.4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital 
 4.5 โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 

 

 

 
 

จัดท าโดย คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
(คกต.) คณะท่ี 1 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 1 : อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
เป้าหมาย : ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ผลลัพธ์ : 22.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 

1) สรุปสถานการณ์  

 
 
แหล่งข้อมูล * อัตราส่วนการตายมารดาปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
               **จ านวนมารดาตาย: ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
               ***เด็กเกิดมีชีพ : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
 

จากการส ารวจของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ปี 2559 2560 2561 อัตราส่วน
การตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 26.6 18.4 และ 17.1 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์
การตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า ๆ แต่ในปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานการ
ตายมารดาจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 ) พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มีแม่ตาย
ทั้งสิ้นจ านวน 65 ราย  คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 22.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเกินกว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนดกล่าวคือเกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
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หมายเหตุ       * ปี 2561 มารดาตาย 59 ราย MMR = 19.3  ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

                              ** ปี 2562 มารดาตาย 65 ราย MMR = 22.3 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานภาพรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2561 กับ 
ปีงบประมาณ 2562 พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาไทปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
(2561=19.3 : 2562 = 22.3) และเมื่อพิจารณาอัตราส่านการตายมารดาปี 2562 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
แบบรายเขตพบว่า เขตสุขภาพที่ 1, 2, 4, 9, 10 และ 11 มีอัตราส่วนการตายมารดาเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ คือไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ และพบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 3, 5, 6, 7, 8, และ 12 ที่มี
อัตราส่วนการตายมารดาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และเกินกว่า
ค่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพในปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เขตสุขภาพ
ที่ 1, 9 และ 11  จะมีอัตราส่วนการตายมารดาไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลับพบว่าทั้ง 3 เขตสุขภาพมีอัตราส่วนการตายมาดาเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว
อย่างเห็นได้ชัด 
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หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 62 – มี.ค. 62) มีแม่ตายท้ังสิ้น 65 ราย 
จากผลการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังกายตายมารดารายเดือน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย            

ปีงบประมาณ 2562 พบว่าสาเหตุหลักของการตายมารดาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางตรงร้อยละ 52 ของ
การตายทั้งหมด ได้แก่ PPH จ านวน 15 ราย PIH 8 ราย การตายจากสาเหตุทางสูติกรรมอ่ืน ๆ 10 ราย 
นอกจากนี้ยังพบการตายมารดาจากสาเหตุทางอ้อมร้อยละ 43 ของการตายทั้งหมด เช่นโรคหัวใจ โรคปอด 
ไทรอยด์ SLE ติดเชื้อ เป็นต้น และไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตร้อยละ 5 ของการตายทั้งหมด จากการ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการตายมารดารายบุคคลดังกล่าวจักเห็นได้ว่า สาเหตุการตายหลักของมาราด
ยังคงเป็นสาเหตุจาก PPH&PIH ดังนั้นกรมอนามัยจึงเร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาจากสาเหตุที่
ป้องกัน (PPH&PIH) และวิเคราะหป์ัญหาเชิงลึกเพ่ือพัฒนางานต่อไปในรอบ 6 เดือนหลัง 

 

2) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
    1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1.1  ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประสานความร่วมมือศูนย์อนามัยที่ 1 -12 ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาการตายมารดาผ่านระบบเฝ้าระวังการตายมารดา กรม
อนามัย โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการข้อมูลสาเหตุและปัญหารายบุคคลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยการ
พัฒนาแบบรายงานการตายมารดา CE 62 เพ่ือน าไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุดอย่างแท้จริง 

1.2  จัดท ามาตรการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการแก้ปัญหาจาการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการ
ด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดาไทย โดยผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือนแรกพบว่าการตาย
มารดาจากสาเหตุ PPH และ PIH ยังเป็นประเด็นหลักของการตายมารดาทั้งหมด กรมอนามัยจึงมี
การก าหนดมาตรการเร่งด่วน 7 มาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในพื้นที่ให้เร่งปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่สามารถระบุถึงปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 

1.3 การบูรณาการในพ้ืนที่ระหว่างคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ MCH Cluster ระดับเขต
สุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมวิชาการในพ้ืนที่ (กรมสุขภาพจิต , กรมควบคุมโรค) ส านัก
วิชาการในพื้นที่และ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด Service Plan สาขาสูติฯ จิตเวช และเชื่อมโยง
กับปฐมภูมิ (พชอ.) เพ่ือทบทวน  วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา เพ่ือค้นหา สาเหตุ การ
วิเคราะห์ GAP Analysis โดยใช้แนวคิดและเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมในพ้ืนที่เช่น PIRAB ATIM 
6 Program Happen scouring และลงเยี่ยมพ้ืนที่ที่มีมารดาตาย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและ
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วางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การตายมารดาระดับเขต ระดับจังหวัด ตลอดถึงการมีมาตรการระดับเขตที่สอดคล้องกับนโยบาย
ประเทศและเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่อย่างชัดเจนในการป้องกันแม่ตายของเขตสุขภาพ 

1.4 ระบบบริหารจัดการในพ้ืนที่โดยการจัดการแบบ Node แบ่ง Zoning มีนโยบายจังหวัดด้านระบบ
การปรึกษา (consult) มายังสูติแพทย์ และกุมารแพทย์ โดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
กลุ่มไลน์ และโทรศัพท์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบดูแลหญิงคลอดกลุ่มเสี่ยง 
เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามเชิงรุก 

 

2. การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ 
   2.1 ปรับปรุงโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กโดยจัดให้มีการอบรมการ

ประเมินและการใช้งานมาตรฐานฯ แก่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กทั้ง 77 จังหวัดพร้อมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปขยายต่อในพ้ืนที่  

2.2 ปรับปรุงแนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กใหม่ โดยโรงพยาลทุกระดับ
ต้องผ่านการประเมินตนเองก่อน ถึงจะมีโอกาสยื่นขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กจากทีมประเมินมาตรฐานฯ ในระดับพื้นท่ีและระดับเขตได้ 

   2.3 การประสานความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และ สรพ ในการด าเนินงานเพ่ือลดการตายมารดา
ในระดับจังหวัด Provincial Network Care (PNC) จังหวัดที่ผ่านการประเมินรับรอง PNC ได้แก่ 
จังหวัดอุดรราชธานี และจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองได้มีการพัฒนา 
ปรับปรุง และด าเนินการขอรับการประเมินใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาจังหวัดเพ่ือ
เข้าร่วมการด าเนินงาน PNC เพ่ิมอีก 12 จังหวัดในปีงบประมาณ 2562 

2.4 พัฒนาระบบค้นหาภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ตามแนวทาง WHO  เช่น แนวทางการคัดกรองจากสมุดฝาก
ครรภ์ บางพ้ืนที่มีการก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ร่วมกันในจังหวัดเช่น High Risk Score , Risk Note 
เพ่ือเป็นแนวทางการแบ่งระดับความเสี่ยง มีแนวทางการจัดการ ระบุแหล่งส่งต่อ และมีการติดตาม
การใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม 

2.5 สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์  โดยโครงการฝากท้องทุกที่ฟรี
ทุกสิทธิ์ 

 

3. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง 
    3.1 มีการสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงนวตกรรมการสื่อสารสองทางเพ่ือสร้างกระแสความรอบรู้ 
          ด้านสุขภาพผ่านโครงการ 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก โดยให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ สามี  ปู่ย่า และผู้เลี้ยง 
          ดูเด็กผ่าน messenger Facebook เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงของ 
          ตนเอง และได้รับความรู้ที่จ าเป็นเป็นประจ าทุกวัน 

 3.2 จากการประกาศเปิดตัวและโปรโมทโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 จากการด าเนินงาน 
3 เดือนที่ผ่านมามีผู้เข้าถึงโครงการจ านวน 1,676,000 ราย มีส่วนร่วมในโครงการทั้งสิ้น 
184,000 ราย และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

         3.3 สร้างความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวผ่านการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กใน
การเฝ้าระวังและคัดกรองปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในปี 2562 มีการจัดพิมพ์สมุด
บันทึกสุขภาพอนามัยแม่และเด็กจ านวน 800 ,000 เล่ม และจะด าเนินการกระลงสู่พ้ืนที่เดือน
พฤษภาคม 2562 
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3) สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์   
    สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

1) กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน MCH board ระดับจังหวัด อ าเภอ โรงพยาบาล ในบางพ้ืนที่ยัง
ไม่เข้มแข็ง ขาดผู้น า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญท าให้การด าเนินงานและ
ก ากับติดตามงานไม่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

2) ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์และอายุรแพทย์เพ่ือวางแผนการดูแลร่วมกัน แบบ 
Case Management ในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและหลังคลอด 

3) ขาดแคลนบุคคลากร สูติแพทย์และกุมารแพทย์ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลคลินิกฝากครรภ์  
4) การคัดกรองความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ปฏิบัติจริงตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยง อย่างถูกต้องและทันเวลา 
5) ระบบส่งต่อ การประสานข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ชัดเจน ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและการซักซ้อม

ภาวะวิกฤต เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถจัดการปัญหาได้ 
6) ความร่วมมือจากชุมชน/หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้าและการฝากครรภ์คุณภาพต่ า 

เนื่องจากไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ ไม่มีเวลาฝากครรภ์ ปิดบังข้อมูล ไม่ให้ความร่วมมือ ย้ายถิ่นฐานบ่อย 
และความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพสังคมเมืองที่ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน 

7) การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยง  
8) การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ (HL) หญิงตั้งครรภ์ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงใน

การตั้งครรภ์ สามี และญาติมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์น้อย ไม่พร้อมเข้ารับความรู้จากผู้
ให้บริการ รวมถึงไม่แสวงหาและไม่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอลอ่ืนๆได้เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจส่วนบุคคล อีกท้ังปัญหาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่าง เป็นต้น 

 
4) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ระบบการดูแลแบบสหวิชาชีพระหว่างสูติแพทย์และ
อายุรแพทย์เพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน แบบ Case 
Management ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลัง
คลอด 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญในการดูแลแบบสหวิชาชีพ เน้นให้การดูแล
หญิงตั้งครรภ์ของตนเป็นแบบบูรณาการ สร้างช่องทางการดูแล ส่ง
ต่อผู้ป่วยและข้อมูลผู้ป่วย  
- ทีมสหสาชาวิชาชีพ ร่วมก าหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด และตั้ง High 
risk pregnancy clinic 

ขาดแคลนบุคคลากร สูติแพทย์และกุมารแพทย์ พยาบาล
ห้องคลอด พยาบาลคลินิกฝากครรภ์ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
งานของหน่วยบริการมีการหมุนเวียนงาน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกล ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

- มีการบริหารจัดการ หมุนเวียนบุคคลากรภายในจังหวัด 
- การนิเทศ เสริมพลัง ร่วมกับจังหวัด และร่วมกันวางแผนหรือ  
แนวทางการช่วยเหลือพ้ืนท่ีที่ขาดแคลนบุคคลากร เช่นการจัดโหนด 
การบริหารจัดการผู้รับบริการในเขต/นอกเขต เพื่อลดภาระงาน 
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลายๆด้านเพื่อการหมุนเวียน
หน้าท่ียามจ าเป็น 
- สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อลดการโยกย้าย หมุนเวียน 

บุคคลากรขาดทักษะ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและมาตรฐาน 

- การอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 
- การสนับสนุนวิชาการ 

การคัดกรองความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ปฏิบัติจริงตามแนวทาง - พัฒนาระบบการค้นหาความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
คัดกรองความเสี่ยง อย่างถูกต้องและทันเวลา ระหว่างการตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมิน คัดกรองความเสี่ยง 
- พัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ก ากับติดตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อลดการตายมารดาจากสาเหตุ
ตกเลือดและความดันโลหิตสูง ได้แก่ การคัดกรองความเสี่ยง/โรค
อายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์  

ระบบส่งต่อ การประสานข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ ชัดเจน ไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนและการซักซ้อมภาวะวิกฤต 
เมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถจัดการปัญหาได้ 

- การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ เพื่อให้หญิง ตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 
-สนับสนุ นแผนพัฒนาระบบ เฝ้ า ระวั งและลดมารดาตาย 
ระดับประเทศ (PNC) อย่างเป็นรูปธรรม 

ความร่วมมือจากชุมชน/หญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ช้าและการฝากครรภ์คุณภาพต่ า เนื่องจากไม่ทราบว่า
ตนตั้งครรภ์ ไม่มีเวลาฝากครรภ์ ปิดบังข้อมูล ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ย้ายถิ่นฐานบ่อย และความเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพสังคมเมืองที่ขาดความสนใจซึ่งกันและกัน 

- สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- การจัดท าสื่อที่ทันสมัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบท
พื้นที ่
- สนับสนุนการจัดบริการ โรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการ ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยง - การจัดท าสื่อที่ทันสมัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะกับบริบท
พื้นที ่
- พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์เสี่ยงให้บุคลากรคลินิกฝากครรภ์ 
- พัฒนายกระดับโรงเรียนพ่อแม่/ขยายรูปแบบการการดาเนินงาน
สร้างความรอบรู้ให้กับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มสี่ยง และครอบครัว 
- สร้างและจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความเสี่ยงและการให้
ค าปรึกษาก่อนมีบุตร ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ คลอด 
หลังคลอด ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย 

 
5) ข้อเสนอต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  

1) ด าเนินการ Provincial Network Care  โดยมีหญิงตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลาง 
- นโยบาย “ทุกท้องต้องได้รับการดูแลโดยเครือข่ายท่ีมีมาตรฐาน”  
- เน้นพัฒนาบุคลากร “พี่ช่วยน้อง” 
- หญิงตั้งครรภ์ทุกรายลงทะเบียนประเมินความเสี่ยง โดย  Modified Coopland Score  
- มีเครือข่ายดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่ได้มาตรฐาน 
- มีการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
- มีการประเมินหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเชิงรุก 
- ขยายเครือข่ายสุขภาพแม่และเด็ก เพ่ือลดการตายมารดาเพิ่ม  12 จังหวัด   

2) ก ากับติดตามเครือข่ายเดิมให้ผ่านการรับรอง 
3) สร้าง  Health Literacy หญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และชุมชน 

 
6) ปัจจัยความส าเร็จ/สิ่งท่ีน่าชื่นชม 

1) ตัวชี้วัดระดับสากล ตัวชี้วัดระดับประเทศ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ 
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2) ขับเคลื่อนนโยบายผ่าน MCH Board อย่างเป็นระบบ และเข้มแข็ง 
3) มีระบบเฝ้าระวังและการรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
4) การประสานความร่วมมือกับ สรพ. ในการด าเนินงาน PNC อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและจริงจัง 

 

7) นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

จงัหวัดล าปาง 
- Individual Care Plan การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มเสี่ยง (high risk) 
- มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus อ าเถิน จังหวัดล าปาง 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
- การจัดท า CARE Plan การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การวางแผนคลอดที่บ้าน 
- การส่งต่อแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
จงัหวัดน่าน 
- โครงการ “สายธารร่วมใจ แม่ลูกปลอดภัย ครอบครัวเป็นสุข”ในระดับพ้ืนที่ทีห่่างไกล 
- TELE Medicine ในการให้คาปรึกษาและส่งต่อ 
จงัหวัดแพร่ 
- โรงเรียนพ่อแม่ จิตประภัสสร รพร.เด่นชัย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

2) ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  
- 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ 
- Value-Based Health care และ Value-Based payment (VBHC & Payment) 
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพถึงช่องทางการรับบริการการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ของ สสอ.เมือง และจังหวัดมี
นโยบายให้น า QR Code ไปเผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านพรีเวดดิ้ง ร้านขายยา ที่
ทาการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ที่ว่าการ อ าเภอ ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ และพัฒนา Line @ การเตรียม
ความพร้อมฯ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข น าร่องที่อ าเภอเมือง ซึ่ง
เป็นการดาเนินงาน ที่ช่วยลดวัยรุ่นตั้งครรภ์ , การตั้งครรภ์เสี่ยง และสร้าง Value ส าคัญที่ท าให้
เด็กไทยมีคุณภาพต่อไป 

3) ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 
- ลดภาวะซีด ด้วยเมนูเสริมธาตุเหล็ก Iron Manu Mom (โรงพยาบาลประชาธิปัตย์) 
- BBL การให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม (โรงพยาบาลประชาธิปัตย์) 
- นวัตกรรม ANC Delivery (โรงพยาบาลสามโคก) 
- จัดท า E –book เพ่ือสร้างความรอบรู้อนามัยแม่และเด็กให้กับประชาชน (จังหวัดปทุมธานี) 

4) ศูนย์อนามัยที่ 5 PPH Box Set ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
5) ศูนย์อนามัยที่ 6  

1. สมุทรปราการ :  
-  เป็นจังหวัดน าร่องระดับประเทศในการรับรองมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งจังหวัด 

(Provincail  Network Certification : PNC ) ของ สรพ. 



๘ 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 

   -  สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดและใช้ CPG ของการใช้ยา Progesterone ในโรงพยาบาลทุก
ระดับ 

2. สระแก้ว :   
 - LR SK Strong การอบรมพยาบาลห้องคลอดทุกแห่งและมีระบบติดตามและให้ค าปรึกษา 
 - การแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลวังน้ าเย็นและโรงพยาบาลคลองหาดด้วย 

     การให้วิตามินซีร่วมกับยา Triferdine 
3. ฉะเชิงเทรา :  
    - “Patient Safety in Obstetrics” ของโรงพยาบาลแปลงยาว เป็นการพัฒนาระบบ                      
       เพ่ือป้องกันและดูแลการตกเลือด 
    - “ การพัฒนาคุณภาพเพ่ือลดภาวะตกเลือดหลังคลอด” ของโรงพยาบาลพุทธโสธร 

            4. จันทบุรี : - การใช้วงล้อประเมินน้ าหนักแม่ตั้งครรภ์เพ่ือลด LBW ที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
5. ระยอง :   
   - “Benefits with นมแม่ ชุมชนให้สวัสดิการ” ต าบลพงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ 
   - อ าเภอนมแม่ อ าเภอวังจันทร์ 
   - นามบัตร อสม.cup บ้านฉาง 

6) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มาตรการ Set zero MMR from PPH/PIH  
1. จังหวัดขอนแก่น ก าลังพัฒนาระบบบริหารจัดการหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง โดยต่อยอดจากข้อมูลที่มี 
    ใน HDC เพ่ือการส่งต่อและส่งกลับข้อมูลให้ PROJECT MANAGER ทุกระดับติดตามดูแลรายกรณี   
    และเชื่อมต่อกับระบบ EMS 
2. จังหวัดมหาสารคาม น านวัตกรรมที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดี ได้แก่ One Labor Room  
    One Province และ Safety Bag  
3. จังหวัดมหาสารคามมีการติดการ์ดสี (Label) บนปกสมุดบันทึกสุขภาพแม่ และเด็กของหญิง 
    ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทุกรายราย 
4. รพ.สต. โพธิ์สัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ท าถุงกระดาษสกัดโรคในเรื่อง “ฝากท้องครบ 5  
    ครั้งเพ่ือสุขภาพลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง” เพ่ือสร้างความตระหนักให้หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่เริ่มฝาก 
    ครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ และการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ 

7) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1) Udonthani Model classifying pregnancy 2018  2) Udonthani 
Unity MCH Network 3) UDH PPH Model  

8) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  

1. กระบวนการการจัดการครรภ์เสี่ยงท้ัง 4 จังหวัด 
- บุรีรัมย์ ใช้ 43 Risk Identification 
- นครราชสีมา รายงานผ่านโปรแกรม Korat Report 
- สุรินทร์ และ ชัยภูมิ แบบฟอร์มและรายงาน อ้างอิงจากคู่มือ Zero MMR 

๒. การด าเนินการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 ที่สามารถแก้ไข
จนถึงระดับ Out come เช่นที่ อ าเภอภักดีชุมพล เจ้าหน้าที ANC สร้างความตระหนักในหญิง
ตั้งครรภ์มีความรู้และสามารถรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง ผ่านkey massage คือ กินปลาทู 
และเกลือเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์เพ่ือลูกน้อยฉลาดและ IQ ดี ซึ่ง สอดคล้องกับการสุ่ม



๙ 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 

ตรวจ UI ปี 2561 หญิงตั้งครรภ์ทุกรายมีค่า UI เกิน  150 ไมโครกรัม/ลิตร ทุกราย และ TSH 
ผ่านเกณฑ์ในไตรมาส 4  

9) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือป้องกันภาวะช็อกจากการตกเลือด
หลังคลอด ในระยะ 2 ชม.แรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

10)  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาการวิเคราะห์เชิงลึก การตายของมารดาในเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมาย ร้อยละ 90 
 2. เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า เป้าหมาย ร้อยละ 20 
 3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ เป้าหมาย ร้อยละ 90 
 4. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เป้าหมาย ร้อยละ 57 
ผลลัพธ์ :  

1. สถานการณ์  
จากข้อมูลในระบบ HDC จะพบว่าผลการด าเนินงานส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ยกเว้น ตัวชี้วัดความครอบคลุมของการคัดกรองภาพรวมของประเทศ อยู่ที่  ร้อยละ 88.93 ถ้าดูใน
รายละเอียดของเขตสุขภาพจะพบว่า เขตสุขภาพที่ 4 จะมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายมาก ทั้ง 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่   ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองอยู่ที่ร้อยละ 76.87 (เป้าหมาย 90 %) ร้อยละสงสัย
ล่าช้าอยู่ที่ร้อยละ 11.40 (เป้าหมาย 20 %)  และร้อยละการติดตาม อยู่ที่ ร้อยละ 76.10 (เป้าหมาย 90 
%) 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 
2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 

2.1  ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับพื้นท่ี 
2.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ  

DSPM มากขึ้น 
2.3  สร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

 

3. ปัญหา อุปสรรค 
- ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนบ่อยท าให้ความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือ DSPM มีน้อย และขาดทักษะการ 

สื่อสารการแจ้งผลการประเมิน พัฒนาการของลูก ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจเรื่องการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ระบบ HDC ท าให้ข้อมูลในระบบ         

ไม่ถูกต้อง และไม่ทันเวลา 
 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    - พัฒนาความรู้/ทักษะบุคลากร ในการคัดกรองพัฒนาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาการติดตาม
แก้ไขพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) และฝึกทักษะ 
การแจ้งผลการประเมิน พัฒนาการของลูก ให้กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
   - พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงข้อมูลในระบบ HDC ให้พ้ืนที่ (IT จังหวัด / อ าเภอ) 
   - พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงเด็ก และการใช้คู่มือ DSPM ส่งเสริมพัฒนาการผ่านกระบวนการ 
โรงเรียนพ่อแม่ ในชุมชน 

 - บูรณาการผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด    
ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน  
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกับเขตสุขภาพท่ีมีผลการด าเนินงานที่ดี หรือบรรลุตามเป้าหมาย 
   - ทีมผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมเสริมพลัง เขตสุขภาพที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

5. ปัจจัยความส าเร็จ / สิ่งที่ชื่นชม 
 - ผู้น าให้ความส าคัญในเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย และก าหนดให้มีการบูรณาการการท างานในทุกภาคส่วน 
 - มีการสร้างนวัตกรรมการด าเนินงาน ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
เขตสุขภาพที่ 7 - มหาสารคาม : ต้นแบบระบบขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดภายใต้โครงการส่งเสริม

เด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ เก่ง ดี มีสุข (Smart Kids@Health Area 7) 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     2.4) ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (รอบครึ่ง
ปีงบประมาณ เป้าหมายร้อยละ 40) 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 51.84 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
 

1. สถานการณ์ 
การตรวจราชการรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 61 – 29 มีนาคม 62) ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า ในเขต

สุขภาพที่ 1-12 มีเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า จ านวน 3,497 คน ซึ่งได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จ านวน 1,813 คน คิดเป็นร้อยละ 51.84 ทั้งนี้ ยังมีเด็กพัฒนาการล่าช้าอยู่
ระหว่างการติดตามเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการ จ านวน 767 คน ร้อยละ 21.93 และเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ติดตามไม่ได้ 
จ านวน 910 คน ร้อยละ 26.02 เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ พบว่า  

 เขตสุขภาพที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าได้สูงกว่าเป้าหมายรายปี (ร้อยละ 60) จ านวน  
5 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 2, 3, 7, 9 และ 10  

 เขตสุขภาพที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าได้สูงกว่าเป้าหมายรอบครึ่งปีงบประมาณ (ร้อยละ 40) 
จ านวน 10 เขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพท่ี 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 
โดยเขตสุขภาพที่มีการกระตุ้นพัฒนาเด็กล่าช้าสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 69.44 เขตสุขภาพที่ 10 
ร้อยละ 66.42 และเขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 65.09 ทั้งนี้ สาเหตุที่เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) เด็กมารับบริการกระตุ้นพัฒนาการแต่ไม่ได้บันทึกผลข้อมูล 2) เด็กมารับบริการกระตุ้นพัฒนาการ      
มีการบันทึกข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง 3) พ่อแม่/ผู้ปกครองไม่พาบุตรหลานมารับบริการจากการไม่เข้าใจการ
ส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ, มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ/ค่าเดินทาง และมีการย้ายถิ่นฐาน  
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย TEDA4I จ าแนกรายเขตสุขภาพ  
ที่มา : ข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 62)  

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
 1) การติดตาม ส่งเสริม ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ทักษะที่เพียงพอ
ต่อการประเมินเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้คู่มือ TEDA4I 
   ผู้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าได้รับการอบรมให้ความรู้ 
และเสริมสร้างทักษะในการใช้คู่มือ TEDA4I ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ด าเนินการได้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I ยังไม่เพียงพอ 
  2) ระบบการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าเข้าสู่บริการและมารับบริการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
   การติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าให้มารับบริการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยังท าได้น้อย 
เนื่องจากผู้ปกครองไม่พาเด็กมาตามนัด บางส่วนเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ/ค่าเดินทาง และมีการย้ายถิ่น
ฐาน 
 3) การบันทึกข้อมูลในระบบ HDC และข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 
   ข้อมูลในระบบ HDC ต่ ากว่าข้อมูลจริงในบางพ้ืนที่ อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรือไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ขาดความช านาญในการบันทึกข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
งานบ่อย อีกท้ังการบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กล่าช้าของโรงพยาบาลบางแห่ง เป็นโปรแกรมเฉพาะของโรงพยาบาล  
และไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ HDC ได ้  
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3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

1) การบูรณาการที่ไม่ชัดเจนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานไม่เข้มแข็งและต่อเนื่อง  
2) ขาดบุคลากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เช่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาล PG เด็กและวัยรุ่น 

ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีเด็กพัฒนาการล่าช้าส่งต่อจ านวนมาก ส่งผลให้
การนัดคิวเข้ารับบริการใช้เวลานาน 

3) ผู้ปกครองขาดความตระหนัก และไม่เห็นความส าคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า โดยเฉพาะ  
ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่ององค์ความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก   

4) บริบทเฉพาะของพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีประชากรต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัย และมีการย้ายถิ่นบ่อยครั้ง 
ท าให้บาง Case ไม่สามารถติดตามดูแลได้ต่อเนื่อง 

5) บุคลากรขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล TEDA4I และมีโปรแกรมเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล  
อาจเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และล่าช้า ท าให้ข้อมูลสูญหาย  
 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ  

1) ด้านนโยบาย : มีการถ่ายทอดนโยบายตั้งแต่ระดับจังหวัด 
ถึงระดับต าบล แต่ไม่มีการด าเนินงานอย่างจริงจัง  

ผลักดันนโยบายการการด าเนินงานร่วมกับกระทรวง และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระดับประเทศ ถึงระดับ
จังหวัด 

2) ด้านสังคม : 
 - ความเช่ือด้านวัฒนธรรมในบางพื้นที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก  
 - บริบทสังคมเมือง มีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ของผู้ปกครองที่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ส่งผล
กระทบต่อการติดตามดูแล  
 - การโยกย้ายถิ่นฐานของครอบครัว ท าให้เด็กบางส่วนที่
ติดตามผู้ปกครอง ไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ หรือได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการไม่ต่อเนื่อง  
 - ทัศนคติผู้ปกครองที่ไม่ยอมรับปัญหาด้านพัฒนาการของ
ลูก ไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหา ท าให้ขาดความตระหนักใน
การพาเด็กมากระตุ้นพัฒนาการตามนัด  

- พัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ
สื่อสารให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมากระตุ้น
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
สสจ.ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการใช้คู่มือ 
DSPM/TEDA4I 
- พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนัก
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในผู้ปกครอง 
 

3) ด้านเศรษฐกิจ : ครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อการ
พาเด็กมากระตุ้นพัฒนาการตามนัด ท าให้เด็กได้รับกระ
กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 
4) ด้านการบูรณาการงาน :  
 - ไม่มีการเช่ือมต่อข้อมูลกันระหว่างผู้รับผิดชอบงาน 
DSPM และ TEDA4I ในพื้นที่ รวมถึงขาดความเช่ือมโยงในการ

พัฒนาระบบและแผนงานการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าและ
รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ า 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ  

ส่งต่อของมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กระหว่าง รพช. และ      
รพ.สต. 
 - หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบไม่มีการก าหนดบทบาทการ
ด าเนินงานประเด็นพัฒนาการเด็กที่ชัดเจน  
5) เจ้าหน้าท่ี :  
 - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางใน
การกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ  
 - ไม่มีทักษะและความเข้าใจในการกระตุ้นพัฒนาการ  
 - เปลี่ยนแปลง โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบ่อย 
การท างานไม่ต่อเนื่อง  

พัฒนาศักยภาพการกระตุ้นพัฒนาการในระดับ รพ.สต. ขยายผล
ในระดับอ าเภอ และมีการ Coaching ร่วมกับจังหวัด รวมถึง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านการคัดกรอง
และกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA4I ให้ครอบคลุม 

6) ระบบฐานข้อมูล : 
 - เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะและความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล
ในระบบ HDC  
 - โ ร งพยาบาลบันทึกข้ อมู ลด้ วย โปรแกรม เฉพาะ  
ไม่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล HDC ท าให้เกิดข้อมูลผิดพลาด สูญ
หาย  
 - มีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยเครื่องมืออื่น จึงไม่
มีการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ใน
ฐานข้อมูล HDC 

- มีเวทีช้ีแจงท าความเข้าใจทั้งระบบ และทบทวนวิธีการการ
บันทึกข้อมูล รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลให้
ทันเวลาที่ก าหนด 
- พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเป็นประจ าทุกป ี
- ควรมีการบันทึกข้อมูลที่จัดเป็นระบบเดียวกับ HDC เพื่อให้
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ไ ด้ 
ในแนวทางเดียวกัน 

7) ระบบส่งต่อผู้ป่วย :  การส่งต่อเด็กท่ีมารับบริการมากระจุก
ที่ รพท. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน รพช.ขาดความเช่ือมั่นในการใช้
เครื่องมือ TEDA4I ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

สร้ า งค วาม เ ข้ า ใจ เ กี่ ย วกั บแนวทางกา รด า เ นิ น ง าน  
การส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน 
 

   
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 กระทรวงสาธารณสุข 
  1) ผลักดันโยบายการด าเนินงานร่วมกับกระทรวง และภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการ
ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับจังหวัด ในการก าหนดบทบาทการด าเนินงานให้ชัดเจน 
  2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงการด าเนินงาน และข้อมูล รวมถึงก ากับติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
  3) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญ ที่สามารถวัดผลต่อเนื่อง เป็นการเน้นหนักให้พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กรมสุขภาพจิต 
  1) จัดท าสื่อสร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้ส าหรับผู้ปกครองในการสร้างความตระหนั กถึงการกระตุ้น
พัฒนาการของเด็ก รวมถึงสนับสนุนสื่อ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กไปยังหน่วยบริการ 
ที่ท าหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการให้ครอบคลุม 
  2) พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.1 ผู้ปฏิบัติงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 1.2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในฐานข้อมูล HDC 
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  3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล และการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  4) ตัดกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการซ้ าซ้อน เป็นโรคเฉพาะ หรือมีความพิการแต่ก าเนิดออกจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
ดาวน์ซินโดรม สมองพิการ เป็นต้น เพ่ือให้พื้นที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการอ่ืน  ๆที่มีความเหมาะสมได้ 
  5) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Preschool Parenting 
Program) ผ่านกิจกรรม กิน กอด เล่า เล่น เต้น วาด สร้างสมาธิ 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งที่ช่ืนชม   
 1) การขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผ่านกลไกคณะกรรมการ MCH board 
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 2) การติดตามการด าเนินงานที่เข้มแข็งในระดับจังหวัด รวมถึงการให้บริการในลักษณะเชิงรุกในพื้นที่ 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 1) รูปแบบการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย Triple-P สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (จังหวัดเชียงราย เขต 1) 
 2) นวดกระตุ้นพัฒนาการด้วยแพทย์แผนไทย (จังหวัดสระบุรี เขต 6) 
 3) รูปแบบ “ลานลูกเล่นกลางแจ้งสร้างปัญญา” ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็ก (จังหวัดจันทบุรี เขต 6) 

 4) กระตุ้นพัฒนาการด้วยการเสริมสร้างทักษะ EF ของเด็กในพ้ืนที่ (จังหวัดระยอง เขต 6) 
 5) ระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าในโรงพยาบาลเซกา “SEKA MODEL” ผ่านกิจกรรมของชมรมของ
โรงพยาบาล ในสถานบริการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (จังหวัดบึงกาฬ เขต 8) 
 6) ต าบลต้นแบบบูรณาการ สูงดีสมส่วน “Udon Smartkids” (จงัหวัดอุดรธานี เขต 8) 
 7) นโยบาย 3ก (กิน กระตุ้น กระตุก) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และไอคิวในเด็กปฐมวัย  
(จงัหวัดสกลนคร เขต 8)  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                 2.5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
เป้าหมาย : ร้อยละ 57 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 59 
 

1. สถานการณ์ 
จากรายงานการตรวจราชการพบว่าสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดที่รายงาน  เป็นข้อมูลคนละช่วงเวลา 

และไม่ได้มีการรายงานเป็นภาพรวมของเขต  ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบสถานการณ์ 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนได้  ดังนั้นจึงขอสรุปรายงานสถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมส่วน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ตามแผนภูมิที่ 1 พบว่าสถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี 
สมส่วน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 57 เกือบทุกเขตสุขภาพ มีเพียงเขตสุขภาพเดียวที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ร้อยละ 52.1 เขตที่ผ่านเกณฑ์เล็กน้อย ได้แก่ 2, 3, 8, 9 12 โดยภาพรวมของ
ประเทศร้อยละ 59.6    
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แยกรายเขต 

  
 
ที่มา : HDC ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ประมวลผลวันที่ 25 มีนาคม 2562 
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2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
การด าเนินงานของจังหวัดส่วนใหญ่รายงานเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ร้อยละเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดี

สมส่วน ยังขาดข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งก าหนดมาตรการไว้  คือ  การขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต สู่การปฏิบัติ โดยเน้นในเรื่อง เฝ้าติดตามแนวโน้มการเพิ่มน้าหนัก หญิงตั้งครรภ์  เฝ้าติดตามภาวะและ
แนวโน้มการเจริญเติบโตของเด็ก ส่งเสริมอาหารตามวัย การนอน กิจกรรมทางกาย/การเล่น การแปรงฟัน ใน
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก และเด็กเล็ก ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกตลอดการ
ตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอดทุกคนในช่วงที่ให้นมลูก 6 เดือน  ส่งเสริมการจ่ายยาน้าธาตุเหล็กอายุ 6 เดือน - 
5 ปี อย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงานร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ในไตรมาสที่ 1 แยกรายเขต 

เขตสุขภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเด็ก 0-5 ปีที่
ได้รับการประเมินทั้งหมด 

จ านวนเด็ก 0-5 ปี 
ที่สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 

เขต 1 เชียงใหม่ 182,790 95,190 52.08 
เขต 2 พิษณุโลก 113,805 64,848 56.98 
เขต 3 นครสวรรค์ 93,931 54,292 57.8 
เขต 4 สระบุรี 117,140 70,559 60.23 
เขต 5 ราชบุรี 184,285 113,373 61.52 
เขต 6 ชลบุรี 175,281 107,256 61.19 
เขต 7 ขอนแก่น 198,933 129,312 65 
เขต 8 อุดรธาน ี 218,820 126,940 58.01 
เขต 9 นครราชสีมา 252,847 149,202 59.01 
เขต 10 อุบลราชธานี 181,605 112,994 62.22 
เขต 11 นครศรีธรรมราช 166,652 102,982 61.79 
เขต 12 ยะลา 254,434 148,378 58.32 

ภาพรวมประเทศ 2,140,516 1,275,323 59.6 
 ที่มา : HDC วันที่ 25 มีนาคม 2562 
 
3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/

กลไกการด าเนินงาน/ความเสี่ยง จากการ
ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์  
(Small 

success) 
1. การขับเคลื่อน
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต 
สู่การปฏิบัต ิ
- เฝ้าติดตามแนวโน้มการ
เพิ่มน้ าหนักหญิงตั้งครรภ์  
- เฝ้าติดตามภาวะและ
แนวโน้มกาเจริญเติบโต

1.1 จังหวัดถ่ายทอด 
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 
วั น แ ร ก ข อ ง ชี วิ ต  แ ล ะ
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วนให้แก่ระดับอ าเภอ
และต าบล 
1.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล
ก าหนดแผนงาน/โครงการ/

1. ทุกเขตสุขภาพมีการขับเคลื่อน 
การด า เนินงาน โดยได้รับการถ่ายทอด 
แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพสตรี
และเด็กปฐมวัย จากศูนย์อนามัย โดยการบูร
ณาการในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีและ
เด็กปฐมวัยเข้าด้วยกัน นอกจากนี้รวมถึง
กรุ งเทพมหานคร มีการขับเคลื่ อนผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 
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มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ (ผลการด าเนินงาน/
กลไกการด าเนินงาน/ความเสี่ยง จากการ

ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์  
(Small 

success) 
ของเด็ก  
- ส่งเสริมอาหารตามวัย 
การนอน กิจกรรมทาง
กาย/การเล่น การแปรง
ฟั น  ใน ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ 
หญิงให้นมบุตร ทารก 
และเด็กเล็ก  
- ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ด
ไ อ โ อดี น  เ ห ล็ ก  แ ล ะ      
โฟลิกตลอดการตั้งครรภ์
และ หญิงหลังคลอดทุก
คน ใน ช่ ว งที่ ใ ห้ น มลู ก  
6 เดือน  
- ส่งเสริมการจ่ายยาน้ า
ธาตุเหล็กอายุ 6 เดือน - 
5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม 1,000 วันแรก
ของชีวิต และส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

2. บางจังหวัดที่มีระบบรายงานเข้ามาในผล
การตรวจราชการมีระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ.คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
การประ ชุมหั วหน้ าส่ วนราชการ  และ
ด าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต มีการขับเคลื่อนงานโดย CPM 
ระดับจังหวัด และอ าเภอ 
3. การด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและเด็ก
อายุ  0 -5 ปี  สู งดี สมส่วน ส่ วนใหญ่จะ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ 
MCH Board ของแต่ละจังหวัด แต่ก็ไม่มี
ข้อมูลบ่งช้ีและรายละเอียดการด าเนินงานว่า
คณะกรรมการมีการขับเคลื่อนในเรื่องเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
4. จากรายงานของการตรวจราชการบาง
แห่ งมี แผนพัฒนาศั กยภา พบุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งใน ANC WCC ให้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องโภชนาการ ในการด าเนินงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต รวมทั้ง
ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  
5. จากรายงานตรวจราชการ บางจังหวัดที่
เขียนรายงานการขับเคลื่อนผ่าน 
คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ . )  แต่ ก็ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร เ ขี ยนผลกา ร
ด าเนินงานออกมาชัดเจน หรือมีข้อมูลที่บ่งช้ี
ถึงการด าเนินงาน   
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4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
มาตรการด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ที่ท าหน้าท่ี
ตรวจราชการรับไป

ประสานหรือ
ด าเนินการต่อ 

1. การขับเคลื่อน
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของ
ชีวิตและส่งเสรมิเด็ก 
0-5 ปี สูงดสีมส่วน สู่
การปฏิบัต ิ
- เฝ้าติดตามแนวโนม้การ
เพิ่มน้าหนักหญิงตั้งครรภ์  
- เฝ้าติดตามภาวะและ
แนวโน้มการเจรญิเตบิโต
ของเดก็  
- ส่งเสริมอาหาร 
ตามวัย การนอน 
กิจกรรมทางกาย/การ
เล่น  การแปรงฟัน ใน
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตร ทารก และเด็ก
เล็ก  
- ส่งเสริมการจ่ายยา
เม็ดไอโอดีน เหล็ก และ     
โฟลิกตลอดการ
ตั้งครรภ์และ หญิงหลัง
คลอดทุกคนในช่วงที่ให้
นมลูก 6 เดือน  
- ส่งเสริมการจ่ายยาน้า
ธาตุเหล็กอายุ 6 เดือน 
- 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 

- ขาดการถ่ายทอดมาตรการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและส่งเสรมิเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน จากจังหวัดสูร่ะดับ
อ าเภอและต าบล 
- บุคลากรสาธารณสุขใน ANC และ 
WCC ขาดความรู้และทักษะด้าน
โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวยั  
- บุคลากรสาธารณสุขใน ANC และ 
WCC มีจ านวนน้อย ภาระงานมาก 
ท าให้ไม่สามารถให้ความรู้และฝึก
ทักษะการจุดกราฟ แปลผลการจดั
อาหารให้เหมาะสมแก่หญิงตั้งครรภ์
และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดเูด็ก 
- ความครอบคลมุการช่ังน้ าหนัก วัด
ความยาว/ส่วนสูงของเด็ก ต่ า รวมทั้ง
เครื่องช่ังน้ าหนัก เครื่องวัดความยาว/
ส่วนสูง ไมเ่หมาะสม ไมไ่ด้มาตรฐาน 
วิธีการชั่งวัดไม่ถูกต้อง 

- จังหวัดควรช้ีแจงมาตรการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ให้กับระดับอ าเภอ
และต าบลทุกแห่ง 
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขใหม้ีความรูแ้ละทักษะ
ด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ทั้งการเฝ้าระวังน้ าหนักแม่ เฝ้าระวัง
ส่วนสูงและน้ าหนักลูก อาหารตามวัย 
- บุคลากรสาธารณสุข ควรให้
ความส าคญักับการติดตามการช่ัง
น้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงของ
เด็ก ทุก 3 เดือน โดยเน้นการใช้
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานและวิธีการ
ประเมินท่ีถูกต้อง 
- เพิ่มบทบาทนักโภชนาการของ 
รพศ./รพท./รพช.ในการใหค้ าแนะน า
โภชนาการใน ANC และ WCC  
- สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
ควรมีการประเมินพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์และ
เด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการให้
ค าแนะน าปรึกษาการบริโภคอาหาร
เป็นรายบุคคล 

- เพิ่มการสื่อสาร 
องค์ความรู้ รายละเอียด
การด าเนินงานกบัหน่วย
รับตรวจ 
- เยี่ยมเสริมพลังให้กับ
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง    
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ล าดับ ประเด็นข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1. เพิ่มนักโภชนาการของ รพศ./รพท./รพช.ในทีม PCC  

2.ข้อเสนอแนะในพ้ืนที ่(จากการ
ตรวจราชการ) 
 

1. จังหวัดควรช้ีแจงมาตรการด าเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ให้กับระดับ
อ าเภอและต าบลทุกแห่ง 
2. ผลักดันเรื่องการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เข้าในวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพื่อให้คณะกรรมการเห็น
ความส าคัญ 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการสตรี
และเด็กปฐมวัยทั้งการเฝ้าระวังน้ าหนักแม่ เฝ้าระวังส่วนสูงและน้ าหนักลูก อาหารตาม
วัย การนอน กิจกรรมทางกาย/การเล่น การแปรงฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ทารก และเด็กเล็ก 
4. ส่งเสริมอาหารตามวัยในเด็กอายุ 0-5 ปี รวมทั้งอาหารหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตร 
5. ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกตลอดการตั้งครรภ์และ หญิงหลัง
คลอดทุกคนในช่วงที่ให้นมลูก 6 เดือน  
6. ส่งเสริมการจ่ายยาน้ าธาตุเหล็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี อย่างต่อเนื่อง  
7.  บุ คลากรสาธารณสุข ควร ให้ความส าคัญกับการติดตามการ ช่ังน้ าหนัก  
วัดความยาว/ส่วนสูงของเด็ก ทุก 3 เดือน โดยเน้นการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและ
วิธีการประเมินที่ถูกต้อง 
8. เพิ่มบทบาทนักโภชนาการของ รพศ./รพท./รพช.ในการให้ค าแนะน าโภชนาการใน 
ANC และ WCC 
9. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ควรมีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการให้ค าแนะน าปรึกษาการบริโภคอาหารเป็น
รายบุคคล 
10. ระดับพื้นท่ีควรมีการตรวจสอบปัญหาที่แท้จริง และหาแนวทางแก้ไข ในการจัดเก็บ
ข้อมูลตามระบบ เพื่อให้ความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความทันเวลา 
11. พื้นที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 3 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

             GREEN&CLEAN Hospital 
 

เป้าหมายและผลลัพธ์ : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40/ 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดมีาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
 

ผลลัพธ์ : ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม. ภาพรวม 

ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึน้ไป 81.65 100.00 92.86 84.81 89.71 88.61 85.19 82.61 93.41 91.89 94.05 78.31 92.86 87.89

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 41.28 54.17 58.93 39.24 48.53 45.57 50.62 39.13 75.82 41.89 55.95 28.92 21.43 47.49
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เป้าหมาย
ระดับดีข้ึนไป 

เป้าหมายระดบั
ดีมาก 

เป้าหมาย
ระดับพื้นฐานข้ึนไป 

เขตสุขภาพท่ี 

จังหวัดท่ีมี รพ. ผ่านระดับดีมาก Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

เป้าหมาย ผลงาน 

1 8 0 

2 5 2 

3 5 1 

4 8 0 

5 8 3 

6 8 4 

7 4 1 

8 7 3 

9 4 3 

10 5 2 

11 7 1 

12 7 0 

กทม. 1 1 

รวม 77 21 
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1. สถานการณ์ 
 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไปร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 80 ในทุกเขตสุขภาพ ทั้งนี้เปูาหมายใน
ไตรมาสที่ 3 และ 4  คือ 1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85  2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมากขึ้นไปร้อยละ 40 และ 3) มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งในระดับ
ดีมาก Plus เป็นการบูรณาการงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล     
และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  เพ่ือให้การพัฒนาโรงพยาบาลมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจราชการ การประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงพ้ืนที่
เพ่ือสุ่มประเมิน และข้อมูลจากรายงาน พบปัญหาส าคัญ คือ โครงสร้างเก่า ช ารุด ระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด 
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้าง  นอกจากนี้พบว่า การพัฒนา
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งต้องมีการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลายฝุาย (กลุ่มงานคุ้มครองฯ  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ)  บางพ้ืนที่ขาดการบูรณาการเพ่ือร่วมก าหนดเปูาหมายในการขับเคลื่อนประเด็นอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล รวมถึงการประสาน ส านักงานปูองกันและควบคุมโรค เพ่ือร่วมขับเคลื่ อนการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง อาจไม่บรรลุเปูาหมาย 
 

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

เปูาหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
และการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. รวมรวม จัดท าฐานข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ
วางแผนสนับสนุน และยกระดับ 

1. มีฐานข้อมลูทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่ 
2. มีฐานข้อมลูการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละ
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 

1. มีฐานข้อมลู และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาจดุเด่น 
จุดด้อย ของโรงพยาบาล 
เพื่อการสนับสนุน และ
การพัฒนา ตามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
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เปูาหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ 

2. จัดท าแผน กลไกการ
ขับเคลื่อน การพัฒนา ประเมิน 
(Re-accreditation) ตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

1. มีแผนการพัฒนาและ
ประเมิน (Re-accreditation) 
ตามเกณฑ ์โรงพยาบาลตาม
เกณฑ ์GREEN & CLEAN 
Hospital ในแต่ละระดับ 
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนางาน 
GREEN & CLEAN Hospital 

1. โรงพยาลบาลและ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงพยาบาล 
2.ประเมิน (Re-
accreditation) ตาม
เกณฑ ์GREEN & CLEAN 
Hospital 

3. จัดให้มีการตรวจประเมิน 
และเยีย่มเสรมิพลัง เพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เชิงคณุภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
การตรวจประเมินโรงพยาบาล
ครบทุกแห่งในพื้นที่ พร้อม
ประเมิน Re-accreditation 
โรงพยาบาลทีม่ีการรับรองครบ 
2 ป ี

1.โรงพยาบาลไดร้ับการ
ตรวจประเมินร้อยละ 
100  
2.ประเมิน Re-
accreditation 
โรงพยาบาลทีม่ีการรับรอง
ครบ 2 ป ี

4. ผลการตรวจประเมินเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 

มีผลการตรวจประเมินเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 

ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital เป็นไปตาม 
Small Success 

5. มีการวเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

จัดให้มีการวเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

มีผลสรุปปัญหาอุปสรรค
และแผนพัฒนาเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
ด าเนินงาน 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของโรงพยาบาล 

บุคลากรของโรงพยาบาล
มีความรู้และสามารถ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่าน
เกณฑG์REEN&CLEAN 
Hospital 

2. สนับสนุนให้เกิดระบบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี
ระหว่างโรงพยาบาล 

จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีระหว่าง
โรงพยาบาล 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
พื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล 
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3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
    3.1 พ้ืนที่ขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเขตสุขภาพเพ่ือขับเคลื่อนงาน GREEN & 
CLEAN Hospital โดยเฉพาะในระดับดีมาก Plus ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เพ่ิมเติมในปีนี้ ประกอบด้วยเรื่องอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล และเรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ซ่ึงต้องมี
การสร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์ แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดเปูาหมายโรงพยาบาลที่จะพัฒนาเป็น ระดับดีมาก plus และร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเปูาหมาย  
    3.๒ โครงสร้างเก่า ช ารุด ระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การปรับปรุงโครงสร้าง   
 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 การพัฒนาโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง จ าเป็นต้องมีการ  

บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมาย โดย 
หน่วยงานส่วนกลาง  กรมอนามัย : ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม , ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า , 

ส านักงานปลัดกระทรวงฯ : กองบริหารการสาธารณสุข , ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย , 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร , กรมควบคุมโรค : ศูนย์พัฒนาวิชาการ
อาชีว  อนามัยและสิ่งแวดล้อม , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : กองแบบแผน , กองวิศวกรรมการแพทย์ 
บูรณาการการด าเนินงาน วางแนวทางการแก้ไขปัญหา และระบบการจัดการเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานในพื้นท่ี  

หน่วยงานในพื้นท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ , กลุ่มงานคุ้มครองฯ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรค  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์อนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล และตรวจประเมิน ควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดโรงพยาบาล
เปูาหมายในการพัฒนาสู่ระดับดีมาก plus ของแต่ละจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โรงพยาบาล และจัดท า
แผนบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน และการตรวจประเมิน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ในเรื่องโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย และการจัดบริการอาชีว  อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้จากข้อมูลรายงานของกรมควบคุมโรค มี ๑๐ จังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
จัดบริการอาชีว อนามัยฯ  ดังนี้ เขต 3 ก าแพงเพชร , เขต 4 นครนายก , เขต 5 ราชบุรี  สมุทรสงคราม , เขต 
8 บึงกาฬ  หนองบัวล าภู  เขต 11 ระนอง  , เขต 12 ตรัง ปัตตานี  ยะลา  

ในขณะที่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ยังไม่มีรายงานภาพรวมแสดงจ านวนจังหวัดที่ ยังไม่มี
โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ เพ่ือน าไปวางแผนขับเคลื่อนต่อไป 

๔.๒ เขตสุขภาพ ควรรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวข้องและให้ความส าคัญกับประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เนื่องจากเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลที่จะกระทบต่อสุขภาพประชาชน อาทิ ระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด/ไม่
เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ โครงสร้าง อาคาร สถานที่ที่มีสภาพเก่า/ช ารุด ฯลฯ และก าหนดความส าคัญ
เร่งด่วน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 
     4.3 เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานโยกย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ : Manifest System เพียง  
ร้อยละ 66 ท าให้การก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
5.1 ผู้ตรวจราชการ มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นแกนจัดท าแผนพัฒนาโรงพยาบาลใน

พ้ืนที่สู่ระดับดีมาก plus โดยก าหนดโรงพยาบาลเปูาหมายที่ชัดเจน และให้หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้
การสนับสนุนในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย คือ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

๕.๒ กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงบลงทุนจากเขตสุขภาพ 
อาทิ ระบบบ าบัด น้ าเสียช ารุด/ไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ  โครงสร้างอาคาร สถานที่ที่มีสภาพเก่า/ช ารุด 
และก าหนดล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือจัดท าแผนระยะยาวเกี่ยวกับงบลงทุนตามล าดับความเร่งด่วนให้ทัน
ต่อสถานการณ ์ 

5.๓ การก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวง เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยให้มีความครอบคลุมทุกจังหวัด เป็นการพัฒนายกระดับโรงพยาบาลให้มีการด าเนินงานตาม
กฎหมายและมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการท าให้โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่  

5.๔ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานทางวิชาการและกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๕.๕ โรงพยาบาลท าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ : Manifest 
System ทุกครั้งที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด เพ่ือให้การก ากับติดตามการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/สิ่งท่ีชื่นชม 
6.1 ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ มีนโยบายในการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital ที่ชัดเจน

พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
6.2 โรงพยาบาลพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้น 
6.3 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการบูรณาการและร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน GREEN & CLEAN 

Hospital มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

7. นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
1 จังหวัดเชียงราย 

1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลเชียงแสนเปน็แบบอย่างการ
จัดการอาหารปลอดภัยส าหรับประชาชน 

2. โรงพยาบาลแม่จัน และโรงพยาบาลแม่สายได้เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ 

    จังหวัดเชียงใหม่ 
1. โรงพยาบาลแม่อาย จัดท ารถเข็นถงัออกซิเจน โดยน าเอารถเข็นผู้ปุวยที่ไม่สามารถ

ซ่อมแซมได้แล้ว น ามาแยกช้ินส่วนท่ีสามารถใช้ได้ มาประกอบและดัดแปลงเป็นรถเข็น
เพื่อใช้ในการขนส่งถังออกซิเจนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการขนส่งถัง
ออกซิเจน และเกดิความปลอดภยัในการท างาน 

2. โรงพยาบาลสันปุาตอง จัดท าถังหมักรักษ์โลก โดยน าถังพลาสติกตัดก้นถัง น าถังไปไว้
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
ในหลุมดินและน าเศษขยะอินทรีย ์ท้ิงลงในถัง เพื่อให้เกิดย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ของ
ดินต่อไป 

    จังหวัดน่าน 
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและโรงพยาบาลเวียงสา มีการส่งเสริมการ

ด าเนินงานอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีการ MOU และขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
หรือวิสาหกิจชุมชน ท่ีด าเนินการอาหารปลอดภัย และแจ้งทะเบียนแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการคดัเลือกผู้ประมูลการท าอาหารตามโครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนท่ีไดร้ับสนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน 

    จังหวัดแพร่ 
1. โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ผู้บรหิารมีความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรม GREEN และ

เป็นต้นแบบในการจดัการสิ่งแวดลอ้มเอื้อต่อการมสีุขภาพดี มีการบรูณาการร่วมกับ
กลุ่มงานส่งเสรมิ เช่น Food safety กับการส่งเสริมโภชนาการ 

    จังหวัดล าปาง 
1. โรงพยาบาลล าปาง เป็นต้นแบบในการด าเนินโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีการบูร

ณาการความร่วมมือกับเครือข่ายหลายหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท าให้ผู้ใช้บริการได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นการส่งเสรมิอาชีพให้ท้องถิ่น 

    จังหวัดล าพูน 
1. โรงพยาบาลปุาซาง 

- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เจ้าหนา้ที่ลดการใช้กระดาษ โดยด าเนินโครงการ 
“Pasang Paperless” ท าให้เกิด 3 ลด คือ ลดคน : ในการค้นหา OPD Card 
ลดเวลา : ในการท างาน ลดทรัพยากร : ลดการใช้กระดาษ 

- ขยายการด าเนินงานสู่ GREEN&CLEAN Community ด าเนินการโครงการ 
“ขยะกินได้” ในชุมชน โดยให้ประชาชนน าขยะรีไซเคิลมาแลกพันธุพ์ืช ผัก แล้ว
น ากลับไปปลูกเพื่อบรโิภคภายในครัวเรือน 

2 จังหวัดตาก 
1. โรงพยาบาลบ้านตาก มีการบริหารจัดการโดยการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ (พชอ.ระดับ

อ าเภอ) บูรณาการร่วมกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย “โครงการหมู่บ้านสะอาด” มี
การจัดตั้งคณะกรรมการ พชอ. และอนุกรรมการฯระดับอ าเภอ มีการด าเนินงาน
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยขยายผลทุกหมู่บ้านที่โรงพยาบาลรับผดิชอบ เรื่องการ
บริหารจดัการขยะในชุมชนเชิงระบบ 

2. โรงพยาบาลแม่ระมาดมีการเลี้ยงไส้เดือนแอฟริกา เพื่อผลติปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลปลูกต้นไม้ ปลูกพืชปลอดสารพิษไวร้ับประทานกันเอง มีผุ้ให้
ความสนใจศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาล 

    จังหวัดพิษณุโลก 
     โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก สามารถสร้างนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ทุกแห่ง ดังนี ้

1. โรงพยาบาลวดัโบสถ์ รณรงค์การใช้ถุงผ้ารับยาแทนถุงพลาสติก โดยการรับบริจาค 
2. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม การประดิษฐ์ลวด guide wire จากสายไฟ และการด าเนิน

ธนาคารความดี วิถีพุทธลดโลกร้อน 
3. โรงพยาบาลพุทธชินราช การด าเนนิการกองทุนขยะ การจัดการขยะใบไม้ น้ าปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยใบไม้ การใช้น้ าร้อนเหลือใช้จากหม้อต้ม BOILER มาใช้กับเครื่องล้างจาน  
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย การจัดการกองทุนขยะเหลอืใช้ ขยะใบไม้ ขยะ
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
พืชสดมาด าเนินการท าปุย๋ การเลีย้งไส้เดือนจัดการขยะพืชสดเพื่อเป็นปุ๋ยส าหรับใช้ใน
การบ ารุงดอกไม้ ต้นไม้ในโรงพยาบาล 

5. โรงพยาบาลชาติตระการ ระบบการจัดการขยะตดิเช้ือ ขยะอันตราย ในโรงพยาบาล
ชุมชน 

6. โรงพยาบาลเนินมะปราง การด าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด กิจกรรมวัดดี วิถีธรรม 
7. โรงพยาบาลบางระก า ลดการใช้ถงุพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงผ้ารับยาแทน

ถุงพลาสติก 
8. โรงพยาบาลพรหมพริาม นวัตกรรมถุงผ้าใส่ยาลดโลกร้อน 
9. โรงพยาบาลวังทอง นวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ การลดขยะโดยใช้ถุงผ้ารับยา

แทนถุงพลาสติก 
10. โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 2 นวัตกรรมถังขยะตาข่ายรไีซเคิลสู่เครือข่ายชุมชนเขต

สุขภาพท่ี 2 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สร้างผลงานนวัตกรรมเครื่องดักฝุุนใยผ้า 
2. โรงพยาบาลวังโปุง สร้างผลงานนวัตกรรมระบบรดน้ าอัตโนมตัิ ควบคุมโดยเซนเซอร์วัด

ความช้ืน 
3. โรงพยาบาลน้ าหนาว สร้างผลงานนวัตกรรมน้ าหมักชีวภาพ 

    จังหวัดสุโขทัย 
1. โรงพยาบาลสวรรคโลก สร้างผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital “ขยะมี

ชีวิต” 
2. โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย ด าเนินงาน “เกษตรพอเพียงกับงานโภชนาการ” 

    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    โรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ ์สามารถสร้างนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ทุกแห่ง ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลอตุรดติถ์ เรื่อง นวัตกรรมการใช้น้ ากระเจี๊ยบในงานโภชนาการ 
2. โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง เตาเผาขยะใช้ควัน 
3. โรงพยาบาลลับแล เรื่อง ปุ๋ยหมักเจ 
4. โรงพยาบาลท่าปลา เรื่อง ถังขยะรไีซเคลิจากขวดน้ าเกลือ 
5. โรงพยาบาลบ้านโคก เรื่อง ถุงเสี่ยวรักษ์โลก 
6. โรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง ที่นอนจากถุงน้ ายาล้างไต 
7. โรงพยาบาลทองแสนขัน เรื่อง ร่วมใจใช้ถุงผ้าลดขยะ 
8. โรงพยาบาลตรอน การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน 
9. โรงพยาบาลน้ าปาด เรื่อง นวัตกรรมการเก็บจอกแหนในบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

3 จังหวัดก าแพงเพชร 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร มีการจัดท าการสื่อสารรปูแบบ Web link ที่

สามารถให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปใช้งาน สามารถค้นหาความรู้ การด าเนนิงาน การลง
ข้อมูล การส่งรายงาน ความคืบหน้าของการด าเนินงานภายในจังหวัด ผลงาน การ 
download แบบฟอร์ม ซึ่งในการใช้งานไม่มี Username และ Password ท าให้
สะดวกในการเข้าไปแกไ้ขโดยไม่ตอ้งเข้ารหัส จึงมีข้อจ ากัดในการใช้งาน และอาจ
พัฒนาต่อไป 
 
 

    จังหวัดชัยนาท 
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
1. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรและโรงพยาบาลสรรคบุรี เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหาร

ปลอดภัย 
2. โรงพยาบาลวดัสิงห์และโรงพยาบาลสรรคบรุี ไดด้ าเนินการนวัตกรรมการลดการใช้

สารเคมี โดยใช้ EM อเนกประสงคท์ าความสะอาดทุกอย่าง เช่น ล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ซักเสื้อผ้าผู้ปุวย ล้างจาน ขัดห้องน้ า 

    จังหวัดนครสวรรค ์
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้จดัท าแบบ Checklist 42 ข้อ ตามตัวช้ีวัด

GREEN&CLEAN Hospital เพื่อให้ชัดเจนในการประเมิน สืบเนื่องมาจากเกณฑ์
ดังกล่าวของกรมอนามัยมี 16 ข้อ เป็น Wording ที่ต้องตีความ ช่วงแรกเจ้าหน้าท่ีไม่
เข้าใจ มองภาพไม่ออก ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครสวรรค์ ไดจ้ัดท าแบบ 
Checklist ขึ้นมาและชี้แจงผูเ้กี่ยวข้องทั้งจังหวัด ตลอดจนให้การเรียนรู้การใช้ 
Checklist 42 ข้อ ครั้งท่ี 1 ท่ีโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ครั้งที่ 2 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 

2. โรงพยาบาลหนองบัว เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารปลอดภัย มีแหล่งผักปลอดภัย 
ขยายสู่ชุมชน/โรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. โรงพยาบาลตาคลี มีจุดเด่นในการจัดเมนูอาหารจากแหล่งผักปลอดภัย 
    จังหวัดพิจิตร 

1. โรงพยาบาลพิจติรเป็นต้นแบบท่ีดใีนการพัฒนาในเชิงความก้าวหน้าในการผลติ
นวัตกรรมด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเพื่อขยายลงสู่ชุมชน 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินเป็นต้นแบบท่ีดมีากในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4 จังหวัดนครนายก 
1. โรงพยาบาลบ้านนา นวัตกรรมที่นอนหลอดกาแฟ 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มกีารใช้ระบบก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซ LPG 

    จังหวัดลพบุร ี
1. การท า MOU ผักอินทรีย์ทั้งจังหวัดลพบุร ี

    จังหวัดสระบรุ ี
1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท เป็นต้นแบบการปลูกผักในโรงพยาบาล ในรายการเดินหน้า

ประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2562 ลิงค์เพื่อกดดูย้อนหลัง 
http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=160915 

    จังหวัดสิงห์บุร ี
1. โรงพยาบาลพรหมบรุี มีนวัตกรรมการบ าบัดน้ าเสียด้วยพืชแบบบึงประดิษฐ ์

    จังหวัดอ่างทอง 
1. โรงพยาบาลอ่างทอง มีนวัตกรรม R2R เรื่องการศึกษาการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ปุวย

เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มารับค าปรึกษาในคลินิกรักไต เพื่อการชะลอไตเสื่อม 
โรงพยาบาลอ่างทอง 

2. โรงพยาบาลวเิศษชัยชาญ มีนวัตกรรม R2R เรื่องการลดการปวดโดยใช้สมุนไพรพอก
เข่าในผู้ปุวยไตเรื้อรังระยะที่ 3 

5 จังหวัดนครปฐม 
1. โรงพยาบาลนครปฐม  ต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
2. โรงพยาบาลนครชัยศรี มีการบริหารจัดการของให้เป็นต้นแบบโรงพยาบาลของชุมชน 

http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=160915
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

3. โครงการบ้านสะอาดจังหวัดนครปฐม  
    จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

1. กระบวนการจดัการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
2. โรงพยาบาลบางสะพาน มีการบรหิารจัดการ ให้เป็นต้นแบบโรงพยาบาลของชุมชน 

โดยชุมชน เพื่อชุมชน (Community Hospital) 
3. โรงพยาบาลทับสะแก มีการพัฒนาส้วมสาธารณะมาตรฐานระดับประเทศ  
4. โครงการจังหวดั “ชุมชนไร้ถัง” รวมถึง โรงเรียน/ส านักงาน/องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  และรณรงค์แยกขยะบรเิวณถนนคนเดินเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ถนน
อาหารปลอดภัย) 

5. โครงการผู้ว่าชวนชิม (ร้านอาหาร CFGT และ ส้วมสะอาด มาตรฐาน HAS) 
    จังหวัดเพชรบุร ี

1. การพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบ  GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบรุี ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อนอย่าง
มีส่วนร่วมทั้งชุมชน วัด โรงเรียน ภาคส่วนต่างๆ  รวมทั้งสามารถสรา้งจิตสาธารณะ
ของประชาชนในการร่วมกับดูแลรกัษาโรงพยาบาล โดยคดิว่าโรงพยาบาลเป็นของทุก
คน  เห็นได้จากการท าความสะอาดส้วมโรงพยาบาลด้วยจติอาสาของญาติผู้ปุวย เป็น
ต้น    

    จังหวัดราชบรุ ี
1. การจัดการด้านอนามยัสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เช่น 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
2. ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวดัราชบุรี (ศรีเมือง)  มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ 

GREEN Market 
3. ตลาดนดัน่าซื้อต้นแบบไม่ใช้โฟม (No Foam) เช่น ตลาดนัดหุบกระทิง 

    จังหวัดสมุทรสงคราม 
1. มีการพัฒนา “แผนที่แสดงการเฝูาระวังความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ในพื้นที”่ ซึ่งสามารถระบุพิกัดทางGIS ได้อย่างชัดเจน 
    จังหวัดสุพรรณบุร ี

1. การรณรงค์ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจอุาหารระดับจังหวัด น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เช่น การจัดมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภยั ไม่ใช้โฟม (No Foam) : 
มหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมอืงสุพรรณ, ขุนไกรไน้ท์ฟููดส์  และตลาดทรัพย์สินฯ 
จังหวัดสุพรรณบรุี (ไม่ใช้โฟม) 

2. อาหารริมบาทวิถี (Street  Food) : ถนนอาหารขุนไกรไน้ท์ฟููดส์ (เขา้ร่วมกับกรม
อนามัย  และ สสส.) 

3. ตลาดสดน่าซื้อ ระดบัดีมาก (๕ ดาว)  พัฒนาสู่ต้นแบบ GREEN  Market : ตลาดเมือง
ทอง  อ.ดอนเจดีย์ 

6 จังหวัดจันทบุรี 
1. โรงพยาบาลสอยดาว โครงการผลติน้ าประปาโรงพยาบาลสอยดาว สามารถลด

ค่าใช้จ่ายค่าน้ าประปาได ้และน าน้ าท้ิงที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแลว้มาใช้ประโยชน์รด
น้ าต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาลนายายอาม มี “ตลาดคุณธรรม” โดยมีการปลูกผักปลอดสารส าหรับ
ประกอบอาหารใหผู้้ปุวยและน ามาขายในโรงพยาบาล โดยใหผู้้ซื้อจา่ยและทอนเงินเอง 
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
(สร้างคน สร้างสุขภาพ) 

3. โรงพยาบาลพระปกเกล้า นวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน โดยมกีระบวนการ
แปลงขยะเป็นพลังงานทดแทน (แก็สชีวภาพ)   

    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1. โรงพยาบาลพนมสารคาม มีการขยายการด าเนินงานการปลูกผักปลอดสาร ไปสู่ชุมชน

และให้ชุมชนน าผักกลับมาขายใหก้ับโรงพยาบาลเพื่อน าไปปรุงประกอบอาหารให้กับ 
2. ผู้ปุวยในโรงพยาบาล และจัดใหม้ตีลาดนดัสเีขียวเพื่อจ าหน่ายผักปลอดสารให้แก่

เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลบางคล้า มีการน าเศษผ้ามาท าถุงยาให้กับผู้ปุวย และมีการใช้หลอด LED 

ทั้งโรงพยาบาล เพื่อการประหยัดพลังงาน 
4. โรงพยาบาลแปลงยาว มีนวัตกรรมประดิษฐ์ตะกร้าดักไขมัน จากถุงตาข่าย และ

ประดิษฐ์เครื่องล้างและเปุาแห้งสายยาง 2 in 1 
    จังหวัดชลบุร ี

1. โรงพยาบาลหนองใหญ ่มีการปลูกผักปลอดสาร และขยายการด าเนนิงานปลูกผัก
ปลอดสารไปสู่ชุมชน และจัดให้มตีลาดนดัสเีขียวเพื่อจ าหน่ายผักปลอดสารให้แก่
เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 อ าเภอสัตหีบ มีมาตรการประหยดัพลังงาน โดยมีระบบ
ตรวจวัด บันทึก และแจ้งเตือนอุณหภูมิทางอินเตอรเ์น็ต เพื่อลดภาระงานจัดเก็บข้อมลู 

3. ลดเอกสาร เพิ่มความแม่นย าและความเป็นปัจจุบันของการบันทึกขอ้มูล ท าให้
สนับสนุนการจัดการพลังงานได้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

    จังหวัดตราด 
1. โรงพยาบาลตราด มีนวัตกรรมการปูพ้ืนห้องส้วม ด้วยนวัตกรรมคลัเลอร์แฟ็กซ์

เคลือบเรซิ่น เป็นพื้นที่ไม่มีรอยต่อ ท าให้ลดการปนเปื้อนและท าความสะอาดได้ง่าย 
2. โรงพยาบาลแหลมงอบ มีการประดิษฐ์ท่อระบายอากาศแบบประยุกต์ (Modified Air) 

ห้องเอ็กซเรย ์
3. โรงพยาบาลคลองใหญ ่มีโครงการ “วันเดียวเที่ยวไปทุกท่ี” (น ารถท่ีไม่ใช้แล้วมา

ดัดแปลงเป็นรถขนส่งมลูฝอยติดเช้ือเพื่อขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ไป
ยัง โรงพยาบาล) 

4. โรงพยาบาลบ่อไร ่มีการน าขวดน้ าเกลือใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ “ถุงมือขี้เมา” 
    จังหวัดปราจีนบุร ี

1. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ มีนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงาน คือสร้างระบบการเพิ่ม
แรงดันน้ าวิธีทางกลศาสตร์(ไม่ใช้ไฟฟูา) โดยใช้ระบบท่อเพิ่มแรงดัน (แอร์แวร์) ซึ่งมีการ
ผลักดันให้เกิดการใช้งานลงสู่ชุมชน และมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับไฟส่อง
สว่างทางเดินระหว่างอาคาร 

2. โรงพยาบาลประจันตคาม มีนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานและการสร้างพื้นที่สี
เขียว พัฒนาสวนสุขภาพดี วิถีพอเพียง ซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหารให้ผู้ปุวย รวมทั้งมีการปั่นจักรยาน รดน้ าผักสวนครัว ซึ่งมีการผลักดันให้เกิดการ
ใช้งานลงสู่ชุมชน 

3. โรงพยาบาลศรีมโหสถ มีนวตักรรม ถุงแยกขยะ ซึ่งมีการผลักดันใหเ้กิดการใช้งานลงสู่
ชุมชน 

4. โรงพยาบาลนาดี มนีวัตกรรม โรงพยาบาลปลอดโฟม และ การพัฒนาแปลงผักสวน
ครัวบริเวณทางเดินระหว่างอาคารซึ่งมีการผลักดันให้เกดิการใช้งานลงสู่ชุมชน 
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    จังหวัดระยอง 

1. โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตัน์ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมี
นวัตกรรมลดมูลฝอยอินทรีย ์ โดยใช้หลุมหมักมลูฝอยอินทรีย ์ เป็นปุ๋ยในโรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาลบ้านค่าย มีนวตักรรมลดมลูฝอยอินทรีย์ และสารเคมีในการท าความ
สะอาด  โดยใช้บ่อหมักมลูฝอยอินทรีย ์และน้ าหมักในโรงพยาบาล โดยพัฒนาต่อ
ยอดจาก สูตรน้ าหมัก ของ รพ.สต. ละหารไร่  และการสนับสนุนการจัดการจัดการมูล
ฝอยของชุมชน และรถเก็บขนมลูฝอยติดเชื้อใน CUP บ้านค่าย ไดม้าตรฐานตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ  โดยการสนับสนุนของภาคเอกชน 

    จังหวัดสมุทรปราการ 
1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีนวัตกรรม 

- เกลือมหัศจรรย ์น าเกลือมาใช้ในงานซักฟอก เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยสามารถ
ลดการใช้ผงซักฟอก 92% 

- กระเป๋า 3 R พกพาสะดวกง่าย ส าหรับผู้ปุวยล้างไต โดยประดิษฐจ์ากถุงที่หุ้ม
น้ ายาล้างไต เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก 

- หมอนหนุนสุนทรีย์ น าถุงพลาสตกิกลับมาใช้ประโยชน์ โดยประดิษฐ์เป็นหมอน 
เพื่อลดปรมิาณขยะ 

2. โรงพยาบาลบางพลี มีนวัตกรรม 
- ขานุ่มนุ่ม การน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ส าหรับผูปุ้วยท่ีแพทย์ให้การ

รักษาโดยการถ่วงน้ าหนัก เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยท่ีมปีัญหาข้อสะโพก 
- ไปด้วยกัน รถหัตถการ (ให้น้ าเกลอื/ฉีดยา) จะมีถังขยะส าหรับรองรบัมูลฝอยติด

เชื้อไปด้วยเสมอ เพื่อลดการปนเปือ้นและลดปรมิาณการใช้ถุงแดง 
- ขวดเบาสบาย การน าเศษผา้มาเยบ็เป็นถุงผ้าส าหรับใส่ขวด Redivac drain 1-2 

ขวด เป็นการลดปรมิาณขยะ ลดคา่ใช้จ่ายของโรงพยาบาลและท าใหผู้้ปุวย
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดส้ะดวกสบายมากข้ึน 

- รู้เท่าทันสุขภาพจิต การใช้ QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแบบคัด
กรองโรคซึมเศร้าในการประเมินสขุภาพจิตได้ด้วยตนเอง เพื่อลดการใช้กระดาษ
และประชาชนสามารถเข้าถึงการรบับริการและทราบภาวะสุชภาพจติของตนเอง
ได้ตลอดเวลา และการจดักิจกรรมผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ คือ สรา้งนวัตกรรม 
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ว่า กลุม่ไลน์ชมรมพรสว่างร่าเริง  

- สบายก้น การพัฒนาเจลรองก้น ส าหรับใช้กับผู้ปุวยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อ
สะโพกและผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

- รักขยะ การจดัเตรียมถังขยะมีฝาปิดไว้บนเตียงผู้ปุวยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ได้
ทิ้งขยะสะดวกขึ้นเมื่อนอนบนเตียง ท าให้สิ่งแวดล้อมสะอาด เป็นการลดปริมาณ
ขยะโดยน าขวดน้ าที่ใช้แล้วขนาด 5 ลิตร มาประดิษฐ์เป็นถังขยะ 

- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใชถุ้งพลาสติก รณรงค์ให้เจา้หน้าท่ีบุคลากรใน
โรงพยาบาล และผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุยา 
โดยเปดิรับบริจาคถุงผ้า ถุงกระดาษท่ีไม่ได้ใช้แล้วเพื่อน ามาใช้แทนถุงพลาสติก 

3. โรงพยาบาลบางบ่อ มีนวัตกรรม 
- ถุง BD ลดโลกร้อน มีการน าถุง BD ใช้แล้วมาใช้ Retain NG ต่อลงถุงเพื่อสังเกต

ลักษณะ Content, ปริมาณ และสี โดยสามารถลดการใช้ถุงพลาสตกิและลด
ภาระงานในการท าความสะอาดเตยีงด้วย และมีการน าถุง BD ใช้แล้วน ามาใส่น้ า
แช่ฟรีซ ทดแทน coldpack ส าหรับประคบผู้ปุวยในรายที่มีอาการปวดระยะ 
Acute 
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เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
- การติดต้ังระบบผลิตน้ าร้อนจาก Coid ร้อนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อท า

น้ าอุ่นใช้ในห้องพิเศษและเครื่องลา้งจาน เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟาู 
- การติดต้ัง Solar Collector เพื่อน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ใน

กระบวนการซักฟอกแทนการใช้พลังงานไฟฟูา 
4. โรงพยาบาลบางจาก มีการด าเนินกิจกรรม น้ าปั่นผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการปลูก

ผักไว้รับประมานเอง เพื่อสนับสนนุให้ประชาชนบริโภคผักโดยเฉพาะผู้ปุวย
โรคเบาหวาน 

5. สถาบันราชประชาสมาสัย มีนวตักรรมถุงวิเศษจากเศษที่เหลือ มีการน าวัสดุเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นถุงส าหรับใหผู้้ปุวยใช้ ลดการใช้ถุงพลาสติก 

6. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ์ มีการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจาก
กระบวนการซักฟอก 

    จังหวัดสระแก้ว 
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การท้าน้้าหมัก EM จากเศษผักผลไม้ทีเ่หลือใช้

จากโรงครัว ในโรงพยาบาล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชุมชนรอบโรงพยาบาล 
2. โรงพยาบาลตาพระยา นวัตกรรมการขับเคลื่อนจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน แก้ว

เพชรพลอย 

7 จังหวัดกาฬสินธุ ์
1. โรงพยาบาลท่าคันโท มี Best Practice การด าเนินงาน GREEN and CLEAN 

เชื่อมโยง สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าคันโท ในการพัฒนาเทศบาล
ขยะเป็นศูนย์ Zero Waste 

2. โรงพยาบาลค าม่วง มี Best Practice ด าเนินงาน  GREEN and CLEAN ถ้วนท่ัวท้ัง
องค์กร พัฒนาเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (GREEN and CLEAN 
For Economic Sufficiency Hospital) 

3. โรงพยาบาลเขาวง มี Best Practice ด าเนินงานลดพลังงานด้วยพลงังานสะอาด Solar 
cell จ านวน ๑๖๒ แผ่น ลดค่าใช้จ่ายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะ
คืนทุน ๘ ปี 

4. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มโีปรแกรม Intranet ในการดูแลระบบบ าบดัน้ าเสียทั้งองค์กร 
จึงน่าจะเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาทุก โรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์   

    จังหวัดมหาสารคาม 
1. โรงพยาบาลวาปีปทุม นวัตกรรม“กองทุนขยะ Recycle” เป็นนวัตกรรมที่ท าขึ้นเพื่อ

พัฒนาระบบงาน ในการบริหารจัดการสิ่ งที่ เป็นประโยชน์  ( management 
Innovation) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกิจกรรม GREEN ท าให้ปัจจุบัน
สามารถมีเงินทุนหมุนเวียน จ านวน ๓๐๑,๘๒๖.๙๕ บาท  

2. โรงพยาบาลกันทรวิชัย นวัตกรรม “ขวดนี้มีค่า” เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Product 
Innovation) โดยการน าขวด Alcohol ๗๐% กลับมาสร้างให้เกิดคุณค่าเพื่อแก้ไข
ปัญหาขวดใส่น้ ายาล้างมือไม่เพียงพอ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

     จังหวัดร้อยเอ็ด 
1. โรงพยาบาลพนมไพร จัดท าโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ

โรงพยาบาล ผักท่ีปลูกได้แก่ คะน้า ผักกาด หอม ผักบุ้ง และมีการใช้เครื่องสับบดใบไม้ 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ท าปุ๋ยหมักน าใช้ภายในโรงพยาบาล 

2. โรงพยาบาลเกษตรวิสัย มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อน าน้ ามาใช้
รดพืชที่เป็นไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว และกล้วย ในโรงพยาบาล 



34 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
3. โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ จัดท าแปลงสาธิตในการปลูกพืชผักอินทรีย์ในโรงพยาบาล ขยาย

ลงสู่ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
4. โรงพยาบาลธวัชบุรี มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟูา มีการด าเนินการตรวจสอบ

และเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟูาและค่าไฟย้อนหลัง ๓ ปี ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงเวลาในการท างาน เช่นการซักและอบผ้าในช่วงเวรเช้าเปลี่ยนเป็นช่วงเวร
ดึก ผลการด าเนินการพบว่าสามารถลดคา่ไฟได้ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และ
จะด าเนินการต่อในแผนกอ่ืนๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาท างานได้ 

8 - 
9 จังหวัดชัยภูม ิ

นวัตกรรม  4  ประเภท ได้แก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์  กระบวนการ  การบริการ และนวตักรรมการ
จัดการ  มีโรงพยาบาลมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีกระบวนเปลี่ยนแปลงที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ี
เป็นต้นแบบได้  ดังนี้ 

1. ถุงใส่ยาที่ท าจากห่อกระดาษ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
2. อุปกรณ์ปูองกันการเคลื่อนไหว เฉพาะจุดในการใหส้ารน้ าเด็กเล็ก ท าจากแผ่นกัน

กระแทกในกล่องคอมพิวเตอร์ จากโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
3. ที่นอนลมผลิตจากถุงน้ ายาล้างไต  จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกียรต ิ
4. การรับบริจาคอลมูิเนียมเพื่อใช้ผลติขาเทียมพระราชทาน  จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิม

พระเกียรต ิ
5. กล่องใส่อุปกรณ์ปูองกันตน ที่ท าจากตู้ไปรษณีย์ทีไ่ม่ใช้แล้ว  จากโรงพยาบาลชัยภมู ิ
6. ผลิตอุปกรณ์ปดิเปดิน้ าด้วยเท้า จากโรงพยาบาลชัยภูม ิ
7. การน ากล่องท่ีไมไ่ด้ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นท่ีทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ  จากโรงพยาบาลชัยภูม ิ
8. การน าขวดน้ ามาใส่เพื่อลดการใช้น้ า  ( Process Innovation )  ของโรงพยาบาล

บ าเหน็จณรงค ์
นวัตกรรมชุมชนต้นแบบ 

1. การจัดตั้งธนาคารขยะร่วมกับโครงการอื่น เช่นโครงการบ้านสวยเมืองสุขในระดับ
จังหวัดของ อ าเภอภูเขียว  และเทศบาลโคกสูง อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

2. การคัดแยกขยะแล้วน ามาจัดตั้งเป็นกองบุญธนาคารขยะเพื่อชุมชน ในเทศบาลบ้าน
ค่าย  ชุมชนคอนสวรรค์   เทศบาลบ้านเต่าอ าเภอบ้านแท่น 

3. นวัตกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโคกมั่งงอย ม.9 
อ าเภอคอนสวรรค์  และชุมชนไร้ถังขยะของชุมชนเมืองเก่าเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

    จังหวัดนครราชสีมา 
1. โรงพยาบาลสูงเนิน นวัตกรรมซองมือสอง (ซองที่ใช้แล้ว)  น ากลับมาใช้ส่งเอกสารอีก

ครั้ง สามารถส่งทางไปรษณีย์และเอกสารส่วนราชการภายในได ้  
2. โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ ลดการใช้พลังงานในระบบดักฝุุนโดยการหมุนเวยีนน้ ามา

ใช้ใหม่  
3. โรงพยาบาลพมิาย กิจกรรมประหยัดพลังงานลดโลกร้อนโดยให้ เจ้าหน้าท่ีปั่นจักรยาน

มาท างาน  
4. โรงพยาบาลโนนไทย แผ่นตะกั่วกนัรังสีรไีซเคลิส าหรับอวัยวะสืบพันธุ์ของเด็ก  
5. โรงพยาบาลบัวใหญ่ พลังงานจากขยะ  
6. โรงพยาบาลครบรุี การอนุรักษ์พลงังาน  
7. โรงพยาบาลเสิงสาง มูลฝอยติดเชื้อแยกได้รายจ่ายองค์กรลดลง  

     จังหวัดบุรีรัมย์ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
1. โรงพยาบาลพลับพลาชัย พัฒนากจิกรรม GREEN ลงสู่ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโคก

ตะเคียน  เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 
2. โรงพยาบาลล าปลายมาศ นวัตกรรมของโรงพยาบาล 3 เรื่อง คือ ถุงผ้ารับยาลดโลก

ร้อน, น้ าทิ้ง(ท้ิงท าไม), บ่อดักไขมนั Save money และการพัฒนากิจกรรม GREEN 
ลงสู่ชุมชนหมู่ที่ ๘ บ้านสวนใหญ่ เรื่อง คัดแยกขยะเพื่อเพ่ิมรายได้ การปลูกผักปลอด
สารพิษในชุมชน ใช้ Solar Cell เป็นพลังงานทดแทน  และท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษ
อาหาร 

3. โรงพยาบาลหนองหงส์ นวัตกรรมของโรงพยาบาล ถังหมักรักษ์โลก ช่วยลดปรมิาณ
ขยะเปียก  ปรับสภาพดิน มีการพฒันากิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้าน
หนองจิก ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ  

4. โรงพยาบาลโนนสุวรรณ นวัตกรรมของโรงพยาบาล เลี้ยงไส้เดือนดนิกินเศษอาหาร  
ปลูกผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมของชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านน้อยอุบลสามัคคี ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และเลีย้งไสเ้ดือนดนิ 

5. โรงพยาบาลโนนดินแดง นวัตกรรมของโรงพยาบาล ปลูกผักปลอดสารพิษ นวัตกรรม
ของชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านโนนดินแดง เรื่อง การคัดแยกขยะในครัวเรอืน ผักปลอด
สารพิษ 

      จังหวัดสุรินทร ์
1. รูปแบบการขนส่งมูลฝอยตดิเช้ือของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติฯ ท่ี

เรียกว่าพนมดงรักโมเดล 
2. ระบบการผลิตไฟฟูาโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ หรือ โซล่ารูฟ ของโรงพยาบาลพนมดงรัก

เฉลิมพระเกียรตฯิสามารถประหยดัพลังงานไฟฟูา ประมาณ 60 กิโลวัตต ์/ เดือน 
3. การประหยัดน้ าของ รพ.ท่าตมู โดยการน าน้ าที่เหลือจากระบบ RO มาหมุนเวียนใช้ใน

การเจือจางน้ าเสียที่มาจากศูนยไ์ตเทียม ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าแล้ว 
ยังช่วยให้ค่า TDS ในน้ าท้ิงมีค่าต่ าลงจนอยู่ในเกณฑม์าตรฐานอีกด้วย 

10 จังหวัดมุกดาหาร 
1. โรงพยาบาลดงหลวง มีนวัตกรรมบ่อดักไขมันจากถังคลอรีนท่ีใช้แลว้ ใช้งบประมาณ

เพียง 500 บาท และมีนวัตกรรมปืนฉีดน้ า 3 พลังช่วยเพิ่มแรงดันน้ า ลดปรมิาณการ
ใช้น้ าประปา ช่วยในการประหยัดน้ า  

2. โรงพยาบาลมุกดาหาร มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และมีการก าจัดขยะอินทรีย์ 
โดยการใช้ถังขยะอินทรีย์ 

    จังหวัดยโสธร 
1.  โรงพยาบาลยโสธร มีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคลิ มีกองทุนหมุนใช้ในกิจกรรมของ

โรงพยาบาล เช่น ศึกษาดูงาน การกู้เงินจากธนาคารขยะรีไซเคลิ การปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงพยาบาล 

    จังหวัดศรีสะเกษ 
1. โรงพยาบาลศรสีะเกษ มีการวางระบบการใช้ผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรยี์จากกลุ่ม

เกษตรกรโดยตรง ได้แก่ ผัก ข้าว การจัดเมนูให้สอดคล้องกับผลผลติของเกษตรกร 
และมีการจัดการขยะรีไซเคลิอย่างยั่งยืน 
 
 

    จังหวัดอ านาจเจริญ 
1. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ มีนวัตกรรม เมนูพูดได้ ที่จัดท าเป็น QR Code “เมนูพูดได้ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
อาหารลดหวาน มันเคม็” และมีการใช้เครื่องมือวัดความเค็ม (CHEM METER) ของ 
สามารถลดความเคม็ของอาหารได้ถึงร้อยละ ๗๘.๐๓ 

2. โรงพยาบาลหัวตะพาน มมีาตรการ การประหยัดน้ าประปาในการรดน้ าต้นไม้โดยใช้
ประโยชน์จากน้ าเสยีที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสยี 

    จังหวัดอุบลราชธานี 
1. โรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร “นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติอล รีเทิร์ท” 

12 จังหวัดตรัง 
1. โรงพยาบาลกันตัง เป็นต้นแบบ โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ระดับ

จังหวัด   
2. โรงพยาบาลวังวิเศษ  นวัตกรรมกล่องภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อชนิดฝาปิดคันโยก 
3. โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นวัตกรรมถังล้างขยะ 

    จังหวัดนราธิวาส 
1. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  ผลงานนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารต้นแบบครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียนตามบริบทของพื้นที่  
2. โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  สถาน

บริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส เด่นเรื่องการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายได้

อย่างเข้มแข้ง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital ระดับ
จังหวัด  ประกอบด้วยตัวแทนแต่ละโรงพยาบาลที่ด าเนินไดเ้ป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด  

    จังหวัดปัตตานี 
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ผลงานเด่นได้แก่ 

- ต้นแบบโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด 
- โรงพยาบาลมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดปริมาณการ

ใช้แก๊สหุงต้ม การใช้ Solar cell ส าหรับไฟส่องสว่างตามทางเดินและเครือ่งต้มน้ า 
เป็นต้น 

2. โรงพยาบาลปัตตานี ผลงานเด่นได้แก่ 
- การจัดตั้งชมรมสาธารณสุขลดโลกร้อน 
-    ธนาคารขยะของโรงพยาบาลปัตตานี 

    จังหวัดพัทลุง 
1. โรงพยาบาลพัทลุง ผลงานเด่น การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  Green & Clean 

Hospital ซึ่งเน้นการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินงานพร้อมกันของโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดพัทลุง 

2. โรงพยาบาลควนขนุน ผลงานเด่น การประหยัดพลังงาน 
    จังหวัดยะลา 

1. โรงพยาบาลรามันผลงานออร์โตเมติกไทเมอร์แอร์(ตัวตัดไฟแอร์อัตโนมัติ) ผักปลอด
สารพิษลอยฟูา ธนาคารขยะ และแหล่งเรียนรู้การด าเนินงาน GREEN&CLEAN  
Hospital   

2. โรงพยาบาลธารโตผลงานนวัตกรรมประหยัดไฟฟูา 
3. โรงพยาบาลเบตง ผลงาน ก๊อกน้ าอัจฉริยะ และเครื่องนึ่งพลังงานไอน้ าประหยัดไฟฟูา 

     จังหวัดสงขลา 



37 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที ่ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยา่ง (ถ้ามี) 
 นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital  ระดับเขต จังหวดัสงขลาได้รับรางวัลจ านวน ๒ รางวัล ได้แก ่

1. รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลระโนด  ช่ือผลงาน “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าขยะ” 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงพยาบาลบางกล่ า ช่ือผลงาน “รวมพลังบางกล่ าสีเขยีว 

(GREEN Ranger)      
     จังหวัดสตูล 

1. โรงพยาบาลสตลู มีโครงการพัฒนาเครื่องก าเนิดไอน้ า zero use, โครงการระบบ
บริการสุขภาพสังคมพหุวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาเมนูชสูุขภาพ ส่งเสรมิ
โภชนาการและจติวิญญาณ 

2. โรงพยาบาลละงู มีการผลักดันนโยบาย 3 R จนเกิดเป็นโครงการธนาคารขยะและการ
ท าน้ าหมักชีวภาพ, โครงการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล (ตลาดชุมชนสุขภาวะ), 
การปลูกแปลงผักในโรงพยาบาลรว่มกับเครือข่าย 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 4 : ต าบลท่ีมีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 55 (รอบ 6 เดือน) /ร้อยละ 60 (รอบ 9 เดือน) /ร้อยละ 70 (รอบ 12 เดือน) 
ผลลัพธ์ 

 

1. สถานการณ์ 
ประเทศไทยมีประชากรทั้ งสิ้ นจ านวน 66.3 ล้ านคน จากรายงานมิ เตอร์ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นประชากรผู้สูงอายุ 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.36 
ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีเด็กเกิดแล้วจ านวน 161,635 คน มีประชากรที่อายุครบ 60 ปีจ านวน 199,723 คน  
คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”(Complete – aged society หมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ 14  และใน ปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”เมื่อประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28  ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ผู้สูงอายุไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิด (Life  Expectancy) สูงขึ้น จาก 73.46 ปี ในปี 2552 เป็น 74.60 ใน ปี 2558 และเพ่ิมเป็น 75.4 
ในปี 2560 ซึ่งเป็นล าดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (83 ปี) และบรูไน (77 ปี) ข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลก พบว่าอายุคาดเฉลี่ยภาวะสุขภาพดีของคนไทยในปี 2552 มีค่าเท่ากับ 62 ปีและในปี 2558 มี
ค่าเท่ากับ 66.8 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วง
ชีวิต ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่ต้องเจ็บป่วยหรือพิการ โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 2558 คนไทยต้องเจ็บป่วยหรือพิการ
ก่อนเสียชีวิตกว่า 8 ปี  และจากข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลและมีหลักประกันสุขภาพ พบว่า คนไทย
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มีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วย  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง รวมไปถึง โรคไตวาย (ที่มา:ข่าว PPTV; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) 
         จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การเตรียมการเพ่ือรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญ 
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพที่เรื้อรังซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายสูง ส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย ได้คาดประมาณงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ
การพ่ึงพิงถึง โดยเฉลี่ยแล้วสูงถึงประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ ๐.๑ ของ GDP ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ จึงต้องเน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  เพ่ือ
ลดภาระด้านเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัวและสังคม 

รัฐบาลและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care โดยการจัดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) การจัดท าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งเป็นงานที่กรมอนามัยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดระบบบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ การ
พัฒนาและด าเนินการระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(Long Term Care) รวมถึงระบบ
การดูแลระยะยาวในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุ (Long Term Care) ในชุมชน กลไกการด าเนินงานที่ส าคัญของกรมอนามัย ได้แก่ การบูรณาการการ
ท างานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในให้บริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดย
ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ดังนี้ 
         กลุ่มติดสังคม :  สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์  โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (เล่มสีฟ้า) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคลังสมอง เพ่ือนช่วยเพ่ือน การดูแลพัฒนาทักษะกาย 
ใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง และการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ด้วย 3 อ 2 ส 1ฟ คือ ออกก าลังกาย อาหาร อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ การดูแลสุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุ ผ่านสื่อ คู่มือ  

กลุ่มติดบ้าน / ติดเตียง : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มต่าง 
ๆดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป้าหมายในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 100,000 คน สามารถดูแลได้ตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) จ านวนทั้งสิ้น 67,023 คน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
เป้าหมายในปีพ.ศ. 2560  จ านวน 150,000 คน สามารถดูแลได้ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล  
(Care Plan) จ านวนทั้งสิ้น 99,495 คน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เป้าหมายในปีพ.ศ. 2561  จ านวน 
180,000 คน สามารถดูแลได้ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) จ านวนทั้งสิ้น 156,311 คน 
มี Care Plan แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ขับเคลื่อนผ่าน การด าเนินงาน“ต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)” 
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2. การด าเนินงาน/ ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
    ๒.๑ การด าเนินงาน :  

          เป้าหมาย มาตรการการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจตดิตาม 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 

รอบ 1 
1.1 ต าบลที่มรีะบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 55 

๑. ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ.    
   และ สปสช. “คณะกรรมการ   
   ขับเคลื่อน LTC” ในส่วนกลางและ  
   คณะกรรมการด าเนินงานในระดับ 
   พื้นที่(อนุกรรมการ LTC, กลไก 
   คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
   ระดับอ าเภอ (พชอ.) คณะกรรมการ  
   7x7 และ 5x5 ระดับเขตพื้นท่ี และ 
   กลไกชมรมผู้สูงอายุคณุภาพ 
2. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง 
   ประสงค์ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ  
   ผู้สูงอายุ และคูม่ือดูแลผู้สูงอาย ุ  
   “ไม่ล้ม ไม่ลมื ไม่ซมึเศร้า  
   กินข้าวอร่อย” 
3. สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย 
   ร่วมกับเครือข่าย เพื่อสังคมไทย 
   เป็นสังคมแห่งความกตญัญูรูค้ณุ 
   ผู้สูงอายุ 
4. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ 
   การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (LTC)  
   โดยใช้หลักการ 3 S (Strong,  
   Social and Security) การพัฒนา 
   ศักยภาพบุคลากร Care  
   Manager, Caregiver 
 

1. พื้นที่ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ จังหวัด
ประเมินพ้ืนท่ีรายงานให้
ศูนย์อนามัยเขตรายงานตาม
ไตรมาส 

๒. ศูนย์อนามัยเขตสุ่ม
ประเมิน และรายงานให้
ส่วนกลาง รอบ 3, 6, 9 
และ 12 เดือน 

หมายเหตุ  ปี 2562 
ขอปรับเป็นรายงานทุกเดือนบน
ระบบโปรแกรม LTC (3C ) 
 

1. ผูสู้งอายุเข้าถึงหรือใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว ไม่
น้อยกว่า   200,000 คน     

2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวท่ีสามารถพัฒนา
เป็นต้นแบบในการให้บริการ
เขตสุขภาพละ 1 เรื่อง รวม 
13 เรื่อง 

3. มีต าบลที่มรีะบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  

4. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม 
   สุขภาพท่ีพึงประสงค์  
   ร้อยละ 50  
5. มีระบบการดูแลระยะยาว 
   ด้านสาธารณสุขส าหรบั 
   ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงใน 
   ต าบล Long Term Care 
 

รอบ 2  
2.1 ต าบลที่มรีะบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
 

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

7 องค์ประกอบของ LTC ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหา
สุขภาพและมีข้อมูล ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการ ดูแลช่วยเหลือระยะยาว 

1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือระยะยาวได้ร้อยละ 88.69 
(มี.ค. 62) 

1. รณรงค์และเชิญชวนให้มีการ 
ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุให้ 
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ 
การคัดกรอง (ADL) ผ่าน 
Applicationบน Smart Phone 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ 
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

1. ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูลในการ
รายงานข้อมูลใน HDC ที่เป็นข้อมูลจาก 
43 แฟ้มในเรื่องของข้อมูลชมรม 

1. สนับสนุนให้มีเวทีน าเสนอผลการ 
ด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุในระดับ 
พื้นที่ 
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7 องค์ประกอบของ LTC ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. ระดับพื้นที่ยังให้ความส าคัญกับการคีย์
ข้อมูลในส่วนนี้น้อย 
3. พื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในด้านการ 
ประเมินชมรมผู้สูงอายุด้วยปัจจัย 
- ความชัดเจนของนโยบาย 
- การสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
งบประมาณ การขับเคลื่อนของศูนย์
อนามัยเขต กับพื้นที่ 

2. บูรณาการความร่วมมือกับทุก 
กระทรวงฯที่เกี่ยวข้องในการ 
จัดท าแผนการขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานและงบประมาณของ 
ชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 

3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
Manager) ผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Caregiver) 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ

1. ปัญหาพื้นที่ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ LTC 
กับ สปสช. จะขาดทีม CM / CG 
เนื่องจาก เป้าหมายการผลิต CM/CG 
เน้นพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

1. จัดสรรงบประมาณการผลิต CM / 
CG ให้ครบทุกพื้นที่ 
2. บูรณาการขอความร่วมมือร่วมกับ 
อปท.กระทรวงแรงงานฯ กศน. 
ในการร่วมจัดสรรงบประมาณให้ 
พื้นที่จัดอบรมCM/CG 

4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) 
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดย 
บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขา
วิชาชีพ 

1. บางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องการบูรณา
การในการด าเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวระหว่าง CM/CGและทีมสห
สาขาวิชาชีพ 

1. ในการจัดอบรมหลักสูตร Care 
Manager ระดับพื้นที่ ทางศูนย์อนามัย
เขตได้เชิญทีมทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วม
อบรม /ทีมวิทยากรร่วมเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจงานและร่วมมือกันในระดับพื้นที่ 

5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
ในระดับต าบล 
     

1. บางพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องการบูรณา
การ ในการด าเนินงานและความเข้าใจที่
ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน
ทันตฯในระดับพื้นที่ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน LTC  

1. ส านักทันตฯ กรมอนามัยมีการจัด
ประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบงานทันตฯ ใน
ระดับพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทของงาน  
ทันตฯ กับการด าเนินงาน LTC 

6. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ
คณะกรรมการกองทุนต าบล 

1. พื้นที่ท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ LTC กับ 
สปสช. จะเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
ในการด าเนิน LTC จะต้องเป็น
คณะอนุกรรมการ LTC เท่านั้นถึงจะ
ประเมินต าบล LTC ได้ 

1. กรมอนามัยมีการจัดเวทีประชุมช้ีแจง
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับศูนย์
อนามัยเขต สสจ.และตัวแทน CM ตัง้ต้น
ปีงบประมาณ 

7. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน 
กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care plan) 

1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ / Care 
Manager  มีภาระงานมากท าให้การท า 
Care Plan จัดท าเฉพาะพื้นที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯและท าแล้วสามารถแปลง Care 
Plan เป็นงบประมาณที่สามารถน ามาดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นอันดับแรกก่อน ซึ่งส่งผลให้
การประเมิน ต าบล LTC ที่ไม่เข้าร่วม
โครงการฯไม่สามารถผ่านเกณฑ์เนื่องจาก
ไม่มีการจัดท า Care Plan  

1. ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวง 
สาธารณสุขร่วมกับ สปสช. ได้มีประกาศ
ให้ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่สิทธิ UC สามารถได้รับ
การดูแลตาม Care Plan โดยการเสนอ 
Care Plan ผ่านกองทุนสุขภาพต าบลที่
สามารถดูแลด้านสุขภาพทุกสิทธิอย่างเท่า
เทียมของผู้สูงอายุ 
2. กรมอนามัยพัฒนาระบบโปรแกรม   
Care Plan One line เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้จัดท าที่สะดวกรวดเร็วและลด
ระยะเวลาการท า Care Plan แบบเดิม 

 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
1.1 คณะอนุกรรมการ LTC บางพ้ืนที่ยังขาดความมั่นใจในระเบียบการเบิก/จ่ายงบประมาณของกองทุน  



42 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

LTC 
1.2 การประสานงานระดับพ้ืนที่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับท้องถิ่น ยังมีประเด็นที่มีความเข้าใจไม่ 

ตรงกัน เช่น กรณีการเบิกจ่ายเงินผ่านศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     
1.3 การเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC ยังมีปัญหาในบางพ้ืนที่ เนื่องจากระเบียบการใช้เงินกองทุน LTC ผ่าน

ระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจน และการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวกับเบิกจ่าย มีกระบวนการขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบทางด้านพัสดุเข้ามาเกี่ยวข้องท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งไม่มีความช านาญและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติท าให้ส่งผลต่อ
การด าเนินงานที่ล่าช้า 

1.4 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของหน่วยงานระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบงานบ่อยส่งผลต่อการด าเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง 

1.5 Work Over Load (ภาระงานล้นมือ) ในทุกระดับหน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน (CUP)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งรับผิดชอบงานบริการด้านสาธารณสุขทุกมิติและการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนทุกคนในระดับพ้ืนที่ 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    5.1 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานทุกระดับตั้งแต่ระดับเขต / 
จังหวัด/ อ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบล Long Term Care โดยคณะกรรมการมาจาก ทุกภาค
ส่วนของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
 5.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ที่การด าเนินงานในระดับดีเด่น /พื้นที่ ๆ มีปัญหาเพ่ือการปรับวิธีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

5.3 บูรณาการงานพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น 
รูปธรรม 

5.4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Long Term Care 
5.๕ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับควรมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน Long Term Care ที่ชัดเจนของ 

หน่วยงานระดับส่วนกลางสู่หน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งที่ช่ืนชม      
    6.1 มีนโยบายรองรับในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
    6.2 มีการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

        6.3 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับประเทศ เช่น การลงนามความร่วมมือ (MOU)                                   
ของ ๔ กระทรวงหลักในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

    6.4 ผู้บริหารระดับส่วนกลางให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
    6.๕ หน่วยงานระดับส่วนกลางมีการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุข ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพ่ึงพิง และค่าบริการสาธารณสุข
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน       
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
7.1 นวัตกรรมกลาง : โปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long  
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Term Care ) 3C ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
7.2 เขตสุขภาพท่ี 1 - 12 : มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที่  

ได้แก่ อปท. /พชอ./การบูรณาการ 4 + 2 กระทรวง  
7.3 เขตสุขภาพที่ 4 : ลพบุรีโมเดล บูรณาการการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
7.4 เขตสุขภาพท่ี 7 : 1) นวัตกรรม ฟันสวยยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขภาพดี ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง  

จังหวัดกาฬสินธุ์ และ Health Slide Board รพ.สต.โคกไม้งาม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 2) ศูนย์ Day 
Care ผู้สูงอายุ ได้แก่ ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และโครงการดอกล าดวนวาปีฯ สโมสรอ าวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 7.5 เขตสุขภาพท่ี 8 : 1) ต าบลหนองหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
โดย อปท.เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ 2) มีระบบฐานข้อมูลชมรมผู้สูงอายุและการ
ประเมินชมรมฯ ผ่านระบบสารสนเทศ สามารถน าไปขยายผลให้กับจังหวัดอ่ืนได้ 3) พัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ R8 Model โดยเฉพาะเรื่องภาวะสมองเสื่อมและการหกล้ม 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที ่5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
 

เป้าหมาย:  
1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมา (เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 2.05) 
2.  อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
 (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ30) 

ผลลัพธ์: 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 1.15 
 2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
    ร้อยละ 35.04 
 

1) ประเด็นในการตรวจราชการ 

แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

1. ระบบข้อมูล - ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Pre 
DM) ในปีที่ผ่านมา 
- ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน (Pre DM)  
- ข้อมูลผลลัพธ์การปรับเปลี่ยนของ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Pre DM) 
- ทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Pre 
DM) ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

- ทะเบียนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขต
รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
- ทะเบียนผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง จาก
การตรวจคัดกรอง 
- ทะเบียนผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ที่
ได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
- ทะเบียนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

2. กิจกรรมส าคัญ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (Pre DM) ในปีที่
ผ่านมา  
- ได้รับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แยกตามรายปัจจัยเสี่ยง 
- ได้รับบริการให้ค าปรึกษา 

- ผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้านตามมาตรฐาน 
- สถานบริการมีแนวทางการบริการจัดการการ
ติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้าน (Home BP) 

3. การติดตามผล - กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในปีที่ผ่านมาที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ตรวจวัดค่าระดับน้ าตาลซ้ า 

- กลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการติดตามวัดความดัน
โลหิตที่บ้านแล้วระดับความดันโลหิตยังอยู่ใน
ระดับท่ีสูง ได้รับการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์และ
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2) สถานการณ์ 
  จากการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เพ่ือค้นหาผู้ป่วย
รายใหม่ที่ยังไม่มีอาการรวมถึงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ให้เข้ามา
รับบริการการรักษาและการป้องกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงนั้ น พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง (Pre-DM)3ปี (2559-2561) มีแนวโน้มลดลงในปี 2560 และเพ่ิมขึ้นในปี 
2561 (ร้อยละ 2.40, 1.70 และ 1.99 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 ) ตามล าดับ  
  ในส่วนของอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30) เป็นกิจกรรมที่เริ่มด าเนินการในปี 2561 เป็นปีแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันการ
วินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงและให้ผู้ที่เป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงเกิดความตระหนักและดูแลสุขภาพ
ตนเองเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงมีผลการด าเนินการเท่ากับร้อยละ 26.81 (ข้อมูลจาก HDC ณ 
วันที่ 16 เมษายน 2562) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่พบว่า ในภาพรวมประเทศทุกเขตสุขภาพมีระบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ดี  มีกระบวนการวางแผน  วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาที่พบจากปีที่ผ่านมา  
น ามาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรตามบริบทพ้ืนที่ รวมทั้งมีแผนการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  แต่ยังพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังด าเนินการไม่
ต่อเนื่อง 
 

3) ผลลัพธ์การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ 

3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน เป้าหมาย < ร้อยละ 2.05 
  3.1.1 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในภาพรวมประเทศร้อยละ 1.15 โดยพบว่าเขตสุขภาพที่ 4 สูงที่สุดร้อยละ 1.43 
รองลงมา คือเขตสุขภาพท่ี 10 ,8และ 9 ร้อยละ 1.35, 1.27 และ 1.27 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในปีที่ผ่านมาที่
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน 

ติดตามผลการวินิจฉัย 
- กลุ่มสงสัยป่วยที่ส่งพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง 
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แผนภูมิที่ 1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
 

 
  
 
 3.1.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ 
 ทุกเขตสุขภาพมีการใช้มาตรการการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และการจัดการปัจจัยเสี่ยง (ระดับ
บุคคล) โดยการด าเนินการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ให้ค าแนะน าเพ่ือปรับพฤติกรรม
และติดตามให้ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ าและการลดความเสี่ยงในประชาชนทั่วไป โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคด้านการสนทนาเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Monitoring Interviewing: MI)และ 3อ 2ส รวมทั้งบูรณาการ
ระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงของคลินิก DPAC เช่น อ้วน น้ าหนักเกินในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และติดตาม
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้ได้รับการตรวจวัดค่าระดับน้ าตาลซ้ า ซึ่งพบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวานในปี 2561 มีจ านวน 
1,659,602 คน ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ าหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 1,516,882 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.40 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562) 
 2. รณรงค์ สื่อสารสาธารณะเรื่องการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และโรคอ้วน สร้างกระแสการ
ออกก าลังกาย ให้ความรู้เรื่อง 3 อ 2 ส 1 ฟ. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
แผ่นภาพเตือนภัย สติกเกอร์ ไวนิล เน้นจัดกิจกรรมรณรงค์ในส าคัญ เช่น วันเบาหวานโลก  
 3. ก ากับติดตามการด าเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน ให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน เช่น ต าบลจัดการ
สุขภาพขับเคลื่อนโดย NCD Board ในระดับจังหวัดและอ าเภอ การคัดกรองสุขภาพในสถานประกอบการ 
ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ 
 4. พัฒนาศักยภาพ Case Manager (CM) และ Mini Case Manager ในระดับรพ.สต. ด้านการ
สนทนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Monitoring Interviewing: MI) เพ่ือพัฒนา
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           DM จาก Pre DM =   18,721   คน 
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คุณภาพบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

3.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM) 
เป้าหมาย >ร้อยละ 30 
 3.2.1 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 ในปี 2562 ก าหนดเป้าหมายอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน >ร้อยละ 30 ซึ่งเป้าหมายการด าเนินงาน Small success ในรอบ 6 เดือน (ไตรมาส ที่ 2) >ร้อยละ 
10 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 พบว่าภาพรวมประเทศด าเนินการได้ ร้อยละ 35.04โดยหลาย
เขตสุขภาพสามารถด าเนินการได้เกินค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เขตสุขภาพที่7 ด าเนินการได้มากที่สุด ร้อยละ 
59.51 รองลงมาได้แก่ เขตสุขภาพท่ี10 และ 9 ร้อยละ 50.66และ47.43 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 2 
แผนภูมิที่ 2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
(HBPM)  
 

 
                                                                              ที่มาข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 16 เมษายน 
2562 

 3.2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ  
 ทุกเขตสุขภาพมีการใช้มาตรการการคัดกรองความดันโลหิตสูง เพื่อค้นหาผู้สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
โดยการด าเนินการคัดกรองในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และติดตามให้ผู้สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
 1. คัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ทั้งนี้พบว่าภาพรวมประเทศในปี 2562 มี
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 85.86 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 
เมษายน 2562) 
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 2. ติดตามให้กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน สนับสนุนเครื่องวัด
ความดันโลหิตให้กับ รพ.สต. อสม. และบริหารจัดการเครื่องวัดความดันโลหิตให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มสงสัยป่วยในพ้ืนที่เป้าหมาย เช่น การขอรับการสนับสนุนจาก อปท. และการท าธนาคารเครื่องวัดความดัน
โลหิต 
 3. ส่งต่อกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตที่บ้านแล้วระดับความดันโลหิตยังอยู่ในระดับ
ที่สูง พบแพทย์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ทั้งนี้พบว่าภาพรวมประเทศในปี 
2562 มีจ านวนผู้สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน จ านวน 275,914 คน และได้รับ
การวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 12,996 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 
16 เมษายน 2562) 

4) สรุปประเด็ นส าคัญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บ เคลื่ อนนโยบายหรือการด าเนิ นงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่ งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรด าเนินการได้ยาก 
2. บางเขตสุขภาพยังไม่สามารถบริหารจัดการเครื่องวัดความดันโลหิตให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

กลุ่มสงสัยป่วยในพื้นท่ี 
3. ระบบการติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย      

ยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
4. การสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย งาน CQI ในประเด็นลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังมีน้อย 
5. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ พบว่าการบันทึกข้อมูลยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา  

 

5) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน 
1. การคัดกรองความดันโลหิตสูง และการ

ตรวจน้ าตาลซ้ าในกลุ่มวัยท างานที่อาศัย
อยู่พ้ืนที่เขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และ
บ้านจัดสรรด าเนินการได้ยาก 

2. การด าเนินงานในพื้นที่ยังขาดการสร้าง
ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ท าให้กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ขาดการประเมินการรับรู้และความ
ตระหนักในการลดเสี่ยงลดโรคของ
ประชาชน 

 
1. วางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่

ไตรมาสแรกผ่านโครงการสถานประกอบการปลอด
โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข 
 

2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารลดเสี่ยงลดโรคNCDใน
ช่องทางต่างๆในพ้ืนที่มากข้ึนและสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อสุขภาพในพ้ืนที่ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ 
 

3. พัฒนาระบบติดตามประเมินการรับรู้และความ
ตระหนักในการลดเสี่ยงลดโรคทั้งกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มป่วย ร่วมกับคลินิก DPAC 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
คุณภาพข้อมูล ,ระบบข้อมูล 

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ พบว่า
การบันทึกข้อมูลยังขาดความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา 
พบผลการด าเนินงานในระบบ HDC ได้
ต่ ากว่าความเป็นจริง และมีการลงรหัส
การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน 

 
ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยใช้ โปรแกรม DATA exchange และข้อมูล 
Surveyเพ่ือเกิดข้อมูล HDC ที่ถูกต้อง และน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

บุคลากร 
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 

 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับจัดให้มีการ 
Coaching และ Empower ระหว่าง CM จังหวัด 
อ าเภอและ รพ.สต.และหา Buddy ในจังหวัดใน
เขตเดียวกันที่ด าเนินการได้ดี 

 
 

6) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบกฎหมาย 
 1. พัฒนาความเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ส านักงานประกันสังคม/เอกชน/
สถานประกอบการเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรร 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบผลงาน ทะเบียน
รายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และการติดตาม Data Exchange ใน HDC เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในระดับจังหวัด (System Manager) และ
ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับอ าเภอโดยการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการรายกรณี (Case 
manager) ระยะเวลา 4 เดือน 

 

7) Bestpractices/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 1. โครงการคัดกรองและวินิจฉัยความดันโลหิตสูงในชุมชนเพ่ือการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการ
วัดความดันโลหิตที่ บ้ านโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดเชียงราย Screening and diagnosis 
ofhypertension for stroke prevention in communities by TeleHealth - Assisted Intervention-
HomeBlood Pressure Monitoring: THAI-HBPM S&D จังหวัดเชียงราย (เขต 1)  
 2. การได้รับสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
บริการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และตลาด โดยให้ อสม.เข้ามาดูแล มีเอกสารแนะน าวิธีการวัด
ความดันโลหิตที่ถูกต้อง และมี Flow chart ชองทางดวนพิเศษ ในกรณีฉุกเฉิน จังหวัดแมฮองสอน (เขต 1) 
 3. ธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิต โดยอปท.สนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตให้ประชาชนที่ต้องการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน หรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถยืมไปใช้ได้ เมื่อครบก าหนดการยืมต้องน ามาคืน
เพ่ือให้ผู้อื่นสามารถยืมใช้ต่อไปได ้จังหวัดสิงห์บุรี (เขต 4) 
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     รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปงีบประมาณ 2562 
     คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ประเด็นหลัก : ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 6 : ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
เป้าหมาย :  ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (6 เดือน : ร้อยละ 90 ของจังหวัดด าเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 1-3) 

ผลงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2562) :  

ขั้นตอนที่ 1 
1. ร้อยละ 73.3 ของจังหวัด (56 จังหวัด) ส่งผู้บริหาร (นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส., และผอ.รพศ หรือ ผอ.
รพท ในจังหวัด) เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหารครบทุกคน 
2. ร้อยละ 26.7 ของจังหวัด (20 จังหวัด) อยู่ระหว่างด าเนินการส่งผู้บริหาร (นพ.สสจ., ผชช.ว., ผชช.ส., และ
ผอ.รพศ หรือ ผอ.รพท ในจังหวัด) เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหารให้ครบทุกต าแหน่ง  
3. ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการส่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ SAT และ Operation เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ICS ส าหรับผู้บริหาร (ก าหนดจัดการอบรม เดือนพฤษภาคม 2562) 

หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหารระดับจังหวัดเป็นข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมใน
ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

ขั้นตอนที่ 2 
1. ร้อยละ 48.7 ของจังหวัด (37 จังหวัด) มีการด าเนินการส่งหลักฐานการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ และร้อยละ 51.3 ของ
จังหวัด (39 จังหวัด) อยู่ในช่วงการด าเนินงานและรวบรวมหลักฐาน เนื่องจากการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่นั้นเป็นการ
ด าเนินงานตลอดทั้งปี (นับเป็นปีงบประมาณ) 

ขั้นตอนที่ 3 
1. ร้อยละ 52.6 ของจังหวัด (40 จังหวัด) สามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพ (Rapid Risk Assessment: RRA) อย่างน้อย 2 ฉบับ และจัดท ารายการทรัพยากรที่ส าคัญ จ าเป็น
ที่จะต้องใช้เพื่อรับมือโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญในพ้ืนที่ได้ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3  

2) สรุปสถานการณ์ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต ท าให้

ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้
อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency 
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Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: 
ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับ
เหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real 
Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้
ทันทีตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงาน 
 3.1 การสับเปลี่ยน โยกย้าย ของผู้บริหารระดับจังหวัด ท าให้ขาดการผลักดันในการพัฒนาความพร้อม
เพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์และ
รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามโครงสร้าง ICS ระดับจังหวัด ให้ผ่านการอบรม ICS ส าหรับผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง  
 3.2 การจัดการภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัดและการสั่งการผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์ยังขาดความ
เชื่อมโยงและขาดบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 3.3 การพัฒนางาน EOC ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ระบบงาน (System) อุปกรณ์ (Stuff) และก าลังคนที่มี
สมรรถนะ (Staff) ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาตามเกณฑ์ IHR 2005 และ GHSA จึงท าให้การบูรณาการข้อมูลของ 
EOC ระดับจังหวัด เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินยังไม่ครบถ้วน 
 3.4 การด าเนินงานด้านตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness: SA) เด่นชัดเฉพาะในมิติด้าน
โรคติดต่อ (Communicable disease)  

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
ผู้บริหารระดับจังหวัดทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ส าหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (ICS 
ส าหรับผู้บริหาร) เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการภาวะฉุกเฉินภายใต้ ระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์

5) ปัจจัยความส าเร็จ 
 5.1 การให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

5.2 การใช้ EOC assessment tool เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขตามเกณฑ์ IHR 2005 และ GHSA 

6) ประเด็นที่ควรก ากับติดตามการตรวจราชการ รอบ 2 
 6.1 การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้ากลุ่มภารกิจตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) และ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดให้มีความครอบคลุม 
 6.2 การเตรียมแผนบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การซ้อมแผน และการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระดับจังหวัด 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 7 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี
เป้าหมาย : 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
ผลลัพธ์ : 32.4 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน  (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 27 มีนาคม  
2562) 
 

1. สถานการณ์ 
ในการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลการคลอดมีชีพใน

กลุ่มประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี โดยข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (ฐานทะเบียนราษฎร์) นับว่ามีความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎร์ปีล่าสุดที่ได้รับจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คืออัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2560  เท่ากับ 39.6 ต่อพัน จากการติดตามสถานการณ์การคลอดมี
ชีพในวัยรุ่น พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อพัน หลังจากนั้น
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติสาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) นั้นไม่สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2562 จะได้รับในปี 2563  ดังนั้นกรม
อนามัยจึงได้ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ใน
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของการตรวจราชการ  ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูลอัตราการ
คลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ใน พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะเริ่มมีการใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC 
น ามาปรับให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น โดยข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 (ณ สิ้นสุดไตรมาส
ที่ 1) เท่ากับ 32.4 ต่อพัน เนื่องจากไตรมาสที่ 2 ข้อมูลในระบบ ณ วันที่รายงานนี้ยังเข้ามาในระบบ HDC ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ (เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 38 ต่อพัน) เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การคลอดมีชีพรายเขต
สุขภาพพบว่าเกือบทุกเขตสุขภาพอัตราคลอดไม่เกิดค่าเป้าหมาย ที่ก าหนด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 6 ที่อัตรา
คลอดมีชีพ เท่ากับ 40.2 ต่อพัน แต่อย่างไรก็ตามก็มีอัตราการตั้งครรภ์ที่ลดลงตามก็ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายใน
ระดับเขต (พ.ศ. 2562 ก าหนดเป้าหมายลดลงร้อยละ 5  เป้าหมายระดับประเทศเท่ากับ ≤37.6 ต่อพัน, 
เขตสุขภาพท่ี 6 เท่ากับ ≤46.5 ต่อพัน) เนื่องจากมีความตื่นตัวในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ทั้งการท างาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการ
ด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร จึงท าให้เกิดผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
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2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 2 

2.1 การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ล่าสุดมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 แล้วจ านวน 56 จังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 72.73  

2.2 การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services : YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน YFHS 
ทั่วประเทศรวมร้อยละ 85.8  มีการพัฒนา YFHS เชิงรุกในชุมชน คือ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข      
(อสม.) ให้มีความรู้ในเรื่องปัญหาสุขภาพวัยรุ่นและพฤติกรรม เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี กับวัยรุ่น สามารถส่งต่อ
วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพ หรือที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยปฐมภูมิ เพ่ือส่งต่อ
แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือดูแล ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยยึดหลักการ
รักษาความลับเป็นส าคัญ รวมทั้งให้การดูแลต่อเนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 

2.3 การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมการให้ค าปรึกษาหลังคลอด
หลังแท้ง และการเข้าถึงบริการคุมก าเนิดอย่างทั่วถึง  โดยปัจจุบันร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นมีแนวโน้ม
ลดลงในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  โดยปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 14.63 (ข้อมูล HDC ณ 27 มี.ค. 62) 
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ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe abortion: 
RSA) หรือเครือข่ายอาสา RSA คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรสาธารณสุข ที่
ท างานในภาครัฐ ภาคเอกชน ครู/อาจารย์ และองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมตัวกันอาสา
รับส่งต่อเพ่ือยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย ตรงตามกฎหมาย และข้อบังคับของแพทยสภา ปัจจุบัน
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 มีจ านวนสมาชิกเครือข่ายอาสา RSA ประกอบด้วยสมาชิกแพทย์อาสา RSA 
จ านวน 130 คน และสหวิชาชีพอาสา RSA จ านวน 347 คน กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้ง
สถานบริการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้ยายุติการตั้งครรภ์จ านวน 116 แห่ง
ใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ  
 

3. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
4.1  การออกกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ 

หน่วยงานภาคีเครือข่ายยังไม่ครบทั้ง 5 กระทรวงหลัก ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

4.2 การบูรณาการท างานในระดับจังหวัดยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการ    
บูรณาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 การขาดแคลนบุคลากรในการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ส าหรับวัยรุ่นอย่างครอบคลุม 
และเพียงพอ 

 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
4.1 การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด/อ าเภอ มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์และ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องจริงจัง 
4.2 การส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ 

15.97 
15.15 

13.34 

15.44 15.01 

12.71 

14.67 14.34 

12.4 12.68 

17.74 18.12 

14.63 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



68 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 4.3 การส่งเสริมให้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่นหลังคลอดหรือหลังแท้งในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
และบริหารจัดการเวชภัณฑ์การคุมก าเนิดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวชภัณฑ์คุมก าเนิดกึ่งถาวรให้เพียงพอ
พร้อมให้บริการ 
 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งท่ีชื่นชม  
5.1 การมีกฎหมาย และยุทธศาสตร์การด าเนินงานระดับชาติและระดับจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น      
5.2 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการด าเนินงาน จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน 
5.3 การตื่นตัวของกระทรวงสาธารณสุขในการก าหนดประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 เขตสุขภาพที่ 12 
- นราธิวาส : โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท าหลักสูตรการสอน

เพศวิถีศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม (งบ UNICEF) 
- สงขลา : เปิดห้องเรียนพ่อแม่ (เพศคุยได้ในครอบครัว) ของ สสอ.เมืองสงขลา และขยายผลอบรม

มาสเตอร์เทรนเนอร์  (MT) 8 เทศบาล 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าป ี2562  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่1 การส่งเสรมิสุขภาพ ปอ้งกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 8 : โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. อสม.ที่สูบบุหรี่ เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพด้านการเลิกสูบบุหรี่ 
2. ประชาชนที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 
 จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 
เป้าหมาย 
 รอบ 3 เดือน – มีผู้สูบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านคน 
 รอบ 6 เดือน - มีผู้สูบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้านคน 
 รอบ 9 เดือน – คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 1 ล้านคน 
 รอบ 12 เดือน – คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ 3 ล้านคน  
1. สถานการณ์ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ในไตรมาสที่ 2      
(ณ วันที่ตรวจราชการแต่ละจังหวัด) การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยให้ อสม. ที่สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการฯ 
และขอสนับสนุน อสม. 1 คน เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ 3 คน ให้เข้าร่วมโครงการฯ  พบผู้สูบบุหรี่ จ านวน 
3,118,296 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากการเชิญชวนของ อสม. แล้ว จ านวน 2,392,977 คน      
คิดเป็นร้อยละ 76.74   

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ รายการข้อมลู 

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน มีผู้สูบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 ล้านคน 
ข้อมูล ณ วันที่ตรวจราชการ (ตก.2) ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.62 เวลา 9.30 น. (HDC) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

1 เขตสุขภาพท่ี 1 397,197 271,433 68.34 397,197 279,111 70.27 
2 เขตสุขภาพท่ี 2 212,175 176,614 83.24 212,175 188,357 88.77 
3 เขตสุขภาพท่ี 3 180,420 136,260 75.52 180,420 139,407 77.27 
4 เขตสุขภาพท่ี 4 194,463 178,021 91.55 194,463 181,149 93.15 
5 เขตสุขภาพท่ี 5 217,926 69,285 31.79 218,817 147,857 67.57 
6 เขตสุขภาพท่ี 6 218,589 124,916 57.15 218,589 159,277 72.87 
7 เขตสุขภาพท่ี 7 314,394 384,571 122.32 314,394 411,226 130.80 
8 เขตสุขภาพท่ี 8 318,501 222,593 69.89 318,501 260,080 81.66 
9 เขตสุขภาพท่ี 9 387,960 168,248 43.37 387,960 368,306 94.93 

10 เขตสุขภาพท่ี 10 259,962 134,936 51.91 259,962 235,462 90.58 
11 เขตสุขภาพท่ี 11 226,932 191,392 84.34 226,932 221,003 97.39 
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ล าดับ รายการข้อมลู 

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน มีผู้สูบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 ล้านคน 
ข้อมูล ณ วันที่ตรวจราชการ (ตก.2) ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.62 เวลา 9.30 น. (HDC) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

12 เขตสุขภาพท่ี 12 189,777 334,708 176.37 189,777 345,231 181.91 
รวม 3,118,296 2,392,977 76.74 3,119,187 2,936,466 97.88 

4) ปัจจัยความส าเร็จ 
- การประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวน อสม.ที่สูบบุหรี่ทุกคน และประชาชนที่สูบ

บุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามให้ก าลังใจ/สนับสนุนให้เลิกบุหรี่ในชุมชน 
 - การถ่ายทอดนโยบายนโยบายและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานลงสู่หน่วยบริการทุกระดับที่มีความ
ชัดเจน 
 - อสม. ภาคีเครือข่ายภายในอ าเภอ ขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สถานพยาบาลมีความพร้อมในด้านบุคลากร และเวชภัณฑ์ เพื่อการบ าบัดผู้เข้าร่วมโครงการ 

- การควบคุม ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล 

- งบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลใน

ระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง อบรมเสริมทักษะศักยภาพเครือข่าย อสม./ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา ให้มีทักษะใน
การช่วยเลิกบุหรี่ 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมบุหรี่ระดับจังหวัด 

5) ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
- การประสานข้อมูลของกลุ่มงานภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด  
- การสื่อสารลงสู่พื้นที่ และ อสม.ยังมีความไม่ชัดเจนในบางประเด็น  
- ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในการเชื่อมโยงงานอย่างเป็นระบบ 
- ความครอบคลุมและมาตรฐานของคลินิกบ าบัดยาเสพติดในพ้ืนที่  
- ยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการใช้บริการที่ รพ.สต.ยังไม่พร้อม 
- ขาดความครบถ้วน ถูกต้องและความล่าช้าในการคีย์ข้อมูลเพ่ือประมวลผลใน HDC และระบบการบันทึก

ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน         
- การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานยังไม่ตรงเป้าหมายของโครงการ  

  - การเข้าถึงเพ่ือคัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่ 
- ประชาชนขาดความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่  
- สื่อต่างๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่เพียงพอ 

6) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 
- เนื่องจากการด าเนินงานของโครงการฯ มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ/องค์กรที่รับผิดชอบหลักในการ

จัดการโครงการฯ รวมถึงการออกแบบการด าเนินงานใน ปี 2562 ท าให้การด าเนินงานอาจไม่ทันต่อ
ความส าเร็จของโครงการ จึงเห็นควรขยายเวลาการด าเนินงานโครงการ แต่คงหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลัก
ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 



71 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 - ควรมีกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลจาก www. Quitforking.com, thaiphc.net และ ฐานข้อมูล 
HDC  

 - ควรให้ความส าคัญในการบันทึก และติดตามข้อมูล ในระบบฐานข้อมูล HDC และติดตามการ
ด าเนินงานเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ของ อสม. ผ่าน www.thaiphc.net 

- ควรมีการขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานระดับกระทรวงอ่ืนๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้มี
ข้อสั่งการมายังหน่วยงานท้องถิ่นและด าเนินงานคู่ขนานกัน 

 - สนับสนุนรางวัล/สิ่งที่สร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบุหรี่หรือยาสูบ 
 

7) นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- การพัฒนานวัตกรรมด้าน “การแพทย์แผนไทย” ส าหรับช่วยในการบ าบัดผู้สูบบุหรี่ของโรงพยาบาล

พนัสนิคม 
- ชมุชนต้นแบบต าบลเกาะแดง อ าเภอประจันตคาม ใช้รูปแบบการด าเนินงาน บวรส. จังหวัดจันทบุรี 
- โรงเรียนต้นแบบ 3 ล้าน 3 ปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  
- โปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการค้นหา และติดตามผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านผ่านการวิเคราะห์ส่วนขาด ทัศนคติและความรอบรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่  จังหวัด
จันทบุรี 

- ลูกอมเลิกบุหรี่ที่ผลิตจากหญ้าดอกขาวของโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อ าเภอจังหาร       
จงัหวัดร้อยเอ็ด 

- การใช้โปรแกรม “สติบ าบัด” ของ รพ.สต.กู่สันตรัตน์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
- การเสริมพลังเพ่ือเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาผา “คนต้นแบบคนหัวใจหิน” 

จงัหวัดร้อยเอ็ด 
- มาตรการทางสังคมของบ้านหนองหนามแท่ง ม.8 ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  

ก าหนดให้ผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนในหมู่บ้านได้ จะต้องไม่สูบบุหรี่ 

http://www.thaiphc.net/
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 1 : การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 9 : ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้         
เป้าหมาย: ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลได้  ≥ร้อยละ 40  

   ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ≥ร้อยละ 50 
ผลลัพธ์:  ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน ้าตาลได้  ร้อยละ 22.52 

  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 35.40 
 

1) ประเด็นในการตรวจราชการ 

 

แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

NCD Clinic Plus กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษา
ครบทุกมิติ 

1. ระบบข้อมูล - ข้อมูลผลการประเมิน NCD Clinic 
Plus ของสถานบริการ ในปี 2561 เพื่อ
เร่งรัดขับเคลื่อน 

- ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ขึ นทะเบียน รับบริการที่สถานบริการ 
- ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrolled) 
- ข้อมูลผลการวิเคราะห์รูปแบบของการ
ควบคุมไม่ได้และปัจจัยสาเหตุของการที่
ควบคุมไม่ได้ 

2. กิจกรรมส้าคัญ - มีการก้าหนดทิศทาง นโยบายและ
ถ่ายทอดให้รับทราบภายในเครือข่าย 
- มีแผนพัฒนาการด้าเนินงาน NCD 
Clinic Plus ของสถานบริการ   
- มีการประเมิน NCD Clinic Plus ของปี 
2562 

- ผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นประจ้า ได้รับ
บริการดูแลรักษา ตามมาตรฐาน 
- ผู้ป่วยขาดนัด หรือมารับบริการเพียงครั ง
เดียว ต้องได้รับการค้นหาและติดตาม เพ่ือเข้า
รับบริการและวิเคราะห์ปัญหารายบุคคล 
- ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยงและให้
ค้าปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความ
เสี่ยง  
- มีการด้าเนินงานการจัดบริการตามรูปแบบ
การบริการป้องกันควบคุม DM/HT อย่างน้อย 
2 Intervention 

3. การติดตามผล - ติดตามให้สถานบริการสาธารณสุขเข้า
ร่วมรับการประเมิน NCD Clinic Plus  
- สถานบริการผ่านการประเมิน NCD 
Clinic Plus ในระดับดีขึ นไป 

- ติดตามระดับน ้าตาลในผู้ป่วย DM โดยการ
ตรวจ HbA1C 
- ติดตามระดับความดันโลหิตในผู้ป่วย  HT 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
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2) สถานการณ์ 
 การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับน ้าตาล/ระดับความดันโลหิตได้ดีย่อม
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ นซึ่งการด้าเนินงาน
ควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลังภาพรวมประเทศยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
แต่พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ นต่อเนื่อง โดยในปี 2559-2561 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี มีร้อยละ 
19.76, 23.11 และ 26.91 ตามล้าดับ ส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี มีร้อยละ 
30.99, 36.64 และ 41.74 ตามล้าดับ (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในพื นที่พบว่า มีการจัดท้าแผนงานโครงการเพ่ือดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของ
ประชากรทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั งในระดับจังหวัดและอ้าเภอ มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในพื นที่
รวมทั งเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการด้าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โดยคณะกรรมการ 
NCD Boardเชื่อมโยงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ การพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกสถาน
บริการ มีการจัดท้าแนวทางการด้าเนินงานเชื่อมต่อในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และด้าเนินการพัฒนาระบบ
บริการตามเกณฑ์ NCD Clinic Plus โดยมีกิจกรรมการด้าเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในคลินิกบริการมี
นโยบายในการพัฒนาระบบการจัดบริการ มีกิจกรรมลดเสี่ยง เพ่ือการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง เช่น มีอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในการปรับพฤติกรรมสุขภาพในวันเบาหวานโลก วันความดันโลหิตสูงโลก วัน
หัวใจโลก วันอัมพาตโลก และวันไตโลก  
 
3) ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ 

3.1 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (1 ต.ค.61 – 16 เม.ย.62)  

ที่มาข้อมูล:HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 เมษายน 2562    

ปี 2562 (6 ด.) 
Pt. DM        = 2,821,292 คน 

DM Control =  635,222  คน 



74 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

35
.59

50
.47

44
.17

34
.31

42
.86

34
.88

47
.8

49
.11

46
.13 52

.14

38
.56

33
.4

41
.74

24
.50

42
.41

39
.85

28
.75

39
.46

31
.53

41
.60

39
.54

37
.99

50
.94

33
.09

26
.72

35
.40

0

10

20

30

40

50

60

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ภาพรวม

2561 (1 ปี) 2562(6 ด.)

  ในภาพรวมประเทศรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ร้อยละ 22.52 ซึ่งเขต
ที่ควบคุมเบาหวานได้ดี ได้แก่เขต 6 รองลงมาเขต 3 และ เขต 10 ร้อยละ 29.22, 28.23 และ 26.72 
ตามล้าดับ  

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ (1 ต.ค.61 – 16 เม.ย.62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
              

ที่มาข้อมูล :HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 
 

 ในภาพรวมประเทศรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ร้อยละ 35.40 
ซึ่งเขตที่ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดี ได้แก่ เขต 10 รองลงมา เขต 2 และ เขต 7 ร้อยละ 50.94,42.41และ 
40.60 ตามล้าดับ 

3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญได้แก่ 
1. NCD Clinic Plus  

เขตสุขภาพมีการถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด้าเนินงาน NCD Clinic Plusและกรอบการติดตามผล
การประเมินไปยังพื นที่รับผิดชอบ รวมถึงการก้าหนดแผนปฏิบัติการด้าเนินงาน NCD Clinic Plus ของสถาน
บริการสาธารณสุขในพื นที่  

ปี 2562 (6 ด.) 
Pt. HT         = 5,920,048  คน 

HT Control  =2,095,414   คน 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 รอบ 6 เดือนแรกจ าแนกตามเขตสุขภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก จ้าแนกตามเขตสุขภาพ (ต.ค.61 
– มี.ค.62) ในภาพรวมประเทศ พบว่า มีสถานบริการสาธารณสุขอยู่ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 37 (330 แห่ง) 
ระดับพื นฐาน ร้อยละ 50 (451 แห่ง) และระดับต่้ากว่าพื นฐาน ร้อยละ 13 (113 แห่ง) เมื่อพิจารณารายเขต
สุขภาพ พบว่า เขตสุขภาพที่สถานบริการสาธารณสุขมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 
60) ได้แก่ เขต 8และเขต 7 คิดเป็นร้อยละ 63 และ 60 ตามล้าดับ  

ร้อยละผลการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก จ าแนกตามระดับโรงพยาบาล 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

พบผลการประเมิน NCD clinic plusในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 จ้าแนกตามระดับ
โรงพยาบาล พบโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีผลการประเมินระดับดีขึ นไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.4 (230 แห่ง) 
ระดับพื นฐาน ร้อยละ 47.9 (287 แห่ง) และระดับต่้ากว่าพื นฐาน ร้อยละ 13.7 (82 แห่ง) รองลงมาเป็น
โรงพยาบาลขนาดกลาง มีผลการประเมินระดับดีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 36.6 (63 แห่ง) ระดับพื นฐาน ร้อยละ 
51.7 (89 แห่ง) และระดับต่้ากว่าพื นฐาน ร้อยละ 11.6 (20 แห่ง) ส้าหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ นไปน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.1 (37 แห่ง) ระดับพื นฐาน ร้อยละ 61.0 (75 แห่ง ) และ
ระดับต่้ากว่าพื นฐาน ร้อยละ 8.9 (11 แห่ง)  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าผลการประเมินโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับพื นฐานในทุกระดับ
โรงพยาบาล เนื่องจากเป็นผลประเมินรอบ 6 เดือนแรก ท้าให้ผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการอาจยังไม่ถึงเป้าหมายซึ่ง
ก้าหนดไว้ในรอบ 12 เดือน ดังนั นโรงพยาบาลทุกระดับจะต้องมีการติดตามผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
พัฒนากระบวนการด้าเนินงาน จนท้าให้มีผลลัพธ์ตัวชี วัดบริการที่ดีขึ น โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งมีผล
การประเมินส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus  

หมายเหตุ : “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  NCD Clinic Plus” คือ มีผลการประเมินคุณภาพ  NCD Clinic Plus ใน
ระดับพื นฐานและต่้ากว่าพื นฐาน (≤ 60 คะแนน) 

2. กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ 
2.1 มีการพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือให้มีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคล (data exchange) โดยมี

การติดตามผลการด้าเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูล HDC ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจัดการปัญหาในพื นที่ตามที่ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การด้าเนินงานส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานโดย
คณะกรรมการ  NCD man ร่วมกับ IT man ติดตามข้อมูลและตรวจสอบผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data 
exchange) ซึ่งยังพบว่ามีปัญหาเรื่องของการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ซึ่งบางเขตสุขภาพอยู่
ระหว่างการด้าเนินงานปรับปรุงแก้ไขการบันทึกข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและฐานข้อมูล  

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของการที่ควบคุมระดับน ้าตาลและความดันโลหิตไม่ได้เกิดจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหาร หวาน มัน และเค็มจัด , การขาดการออกก้าลังกายและ
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ, การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

2.3 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. (อาหาร ออก
ก้าลังกาย อารมณ์) 2 ส. (สูบบุหรี่ สุรา) 1 ฟ. ฟัน ในบางเขตสุขภาพมีการใช้แพทย์วิถีธรรมและสมาธิบ้าบัดร่วม
ด้วย 

2.4 มีการด้าเนินการจัดอบรมรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน
แต่ละเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ และเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย มีทักษะในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยเขตสุขภาพด้าเนินการพัฒนา
ศักยภาพให้กับพื นที่ต่อไป ซึ่งในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในพื นที่บางพื นที่จัดอบรมครบทั ง 4 Intervention 
และบางพื นที่จัดอบรมอย่างน้อย 2 Interventionโดยหัวข้อในการจัดอบรมได้แก่ การสนทนาสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation Interview), การวัดความดันโลหิตที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)),การจัด
อาหารที่ เหมาะสมส้าหรับป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (Recommended Diet for NCD and 
workshop) และโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Thai DPP))โดยส่วนใหญ่เขตสุขภาพได้เลือก 2 



77 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

หัวข้อมาใช้ในการด้าเนินงาน คือ การสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interview) และการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) 

2.5  มีการติดตามผลระดับน ้าตาลโดยการตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานและระดับความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1C ในปี 2562 จ้านวน 
1,528,192 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 ของจ้านวนผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมารับบริการ
การรักษาความดันโลหิต จ้านวน 2,807,520 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 ของจ้านวนผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ 
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 เมษายน 2562) 

 

4) สรุปประเด็ นส าคัญที่ เป็ นความเสี่ ยงต่ อการท าให้ การขั บ เคลื่ อนนโยบายหรือการด าเนิ นงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)ซึ่ งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารหวาน มัน และเค็มจัด, การขาด

การออกก้าลังกายและการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ, การสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับน ้าตาลและความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ นอกจากนี ยังพบ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การมีร้านสะดวกซื อมากขึ น รวมถึงการโฆษณาต่างๆ ซึ่งเป็น
กลไกของการตลาด 

2. การเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการส่งต่อ พบผู้ป่วยมีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 
คลินิก ในพื นที่ ท้าให้ขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลและการส่งต่อ 

3. การด้าเนินงานNCD Clinic Plus ในบางองค์ประกอบยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 4 การ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นการด้าเนินงานที่ส่งผลต่อการดูแลกลุ่มป่วย และตัวชี วัดผลลัพธ์บริการบางตัวชี วัดยัง
ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จึงควรมีการเร่งรัด ติดตาม การด้าเนินงานในพื นที่  

4. การบันทึกข้อมูล  43 แฟ้มของพื นที่ยังด้าเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) 
 

5)  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงาน 
1. บางเขตสุขภาพยังพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถ

จัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุม
ระดับน ้าตาล และความดันโลหิตได้ตาม
เกณฑ์ และเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มสูงขึ น 

 
 
 
 

2. ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการ

 
1. พัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

เพ่ือให้เกิดการจัดการตนเองในผู้ป่วย สร้างการมีส่วน
ร่วมในการดูแล และสร้างสิ่ งแวดล้อมในชุมชน  
รวมถึ งมี การติ ดตามประเมิ นผลกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มป่วยร่วมกับคลินิก 
DPACเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน
การปรับเปลี่ยน เช่น เครื่องออก ก้าลังกาย สื่อในการ
ให้ความรู้ที่ทันสมัยน่าสนใจและน่าเชื่อถือ 

2. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความ
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดและระดับ
ความดันโลหิตในผู้ป่วยที่ควบคุมไม่ได้ ยังไม่
ครอบคลุม 

3. การตรวจและการติดตาม HbA1C ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตไม่มี
ความครอบคลุมและต่อเนื่อง 

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ รวมถึงมีการจัดท้าแผน
ลดปัจจัยเสี่ ยง และการจัดการตนเอง โดยใช้  4 
Interventions ในพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 

3. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ให้มารับบริการการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ระบบข้อมูล 
การบั นทึ กข้ อมู ล  4 3  แ ฟ้ม  ของพื นที่ ยั ง
ด้าเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา) 

 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตาม
ประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูล HDC ตรวจสอบและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม
DATA exchange และข้อมูล Survey เพ่ือเกิดข้อมูล
HDC ที่ถูกต้อง และน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

บุคลากร 
บุคลากร ( System manager, Case manager ) ไม่เพียงพอ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื นที่ ท้าให้ขาดความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน 

 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ จัดให้มีการ 

Coachingแ ล ะ  Empower ร ะ ห ว่ า ง  SM CM 
จังหวัด อ้าเภอ และ รพ.สต.และหา Buddy ใน
จังหวัดในเขตเดียวกันที่ด้าเนินการได้ดี 

2. พัฒ นาและก้ าหนดบทบาทของผู้ ช่ วย  case 
manager และทีมสหวิชาชีพให้ชัดเจน รวมทั งปรับ
รูปแบบระบบบริการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  

3. การพัฒนาทักษะในบุคลากรเพ่ิมเติมในส่วนขาด
หรือไม่มีบุคลากรวิชาชีพนั นๆ 

 
6)  ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบกฎหมาย 

1. การพัฒนาระบบบริการ ควรพัฒนาระบบการคัดกรองและจัดการภาวะแทรกซอนใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประเมินผล 
2. การพัฒนาบุคลากรด้าน System manager และ Case manager  
3. การพัฒนาข้อมูลโรคไม่ติดต่อให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอกชน และเครือข่ายนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในพื นที่
รวมถึงข้อมูลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการพัฒนาระบบข้อมูล HDC 
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7)  Best practices/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. การด้าเนินงาน“หมูบานกินจืดยืดชีวิต” โดยมีการวิเคราะหสถานการณเรื่องผูปวยCKD พบวามีการ

บริโภคเค็ม ดังนั นจึงมีการคืนขอมูลใหชุมชนพรอมทั งรวมกับเครือขายในชุมชนด้าเนินการสรางความ
ตระหนักและปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็มทั งครัวเรือนและรานคาในชุมชน จนกระทั่งน้าไปสูการ
ประกาศเปนนโยบายสาธารณะระดับต้าบล “ต้าบลตนแบบ กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค” จ.พะเยา, เขต 1 

2. โรงเรียนเบาหวาน อ้าเภอบางระก้า “ภูวดลโมเดล” เป็น Model ท้า SMBG ในกลุ่มผู้ป่วย DM Uncontrolled เน้น
ปรับพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหาร และยา ที่เป็นปัญหาหลัก จ.พิษณุโลก,เขต 2 

3. โรงเรียนอ่อนหวาน ย่านเค็ม เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ป่วย NCDs ทั งหมด ส่งผลท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน ้าตาลได้ดี  จ.นครพนม, เขต 8 

4. การติดตาม HBPM ซ ้า 1 เดือน ในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง/ การจัดการรายกรณีในกลุ่มป่วย/ 
HBPM ด้วยตนเอง ก่อนนัดพบแพทย์ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ ในกลุ่ม Uncontrolled จ.เลย, เขต 8 

5. สายวัดมหัศจรรย์ โดยใช้เชือกวัดรอบเอวด้วยตัวเองต่อเนื่องที่บ้านแต้มสีไว้ รพ.นัดทุก 3 เดือน เพ่ือ
ติดตามสมุดท้าด้วยใจ ห่วงใยด้วยรัก ส้าหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาที่อ่ืนลงข้อมูลการรักษาและน้ามาให้
สถานบริการใกล้บ้านเพื่อลงข้อมูล  เขต 11 

 
 

 



 
 
 

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 

1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
1.2 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)  
1.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 

2. การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ 
2.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  

 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   
3.1 Service Outcome 

3.1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละโรงพยาบาลที่มีระบบ AMR 
อย่างบูรณาการ 

3.1.2 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ ได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)   

3.1.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
3.1.4 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล 
3.1.5 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
3.1.6 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (66%) 
3.1.7 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
3.1.8 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3.2 Health Outcome 

3.2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3.2.2 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis 
3.2.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

4. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
          4.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ.ระดับ 

A,S,M1  เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 12 
 
จัดท าโดย คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 

(คกต.) คณะท่ี 2 
 



80 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2561  คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
คณะที ่๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๑0 : ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
เป้าหมาย : มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น ครบทุกอ าเภอ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่  แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
มีการขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 
ครบทุกอ าเภอ 

กลไกสนับสนุนระดับจังหวัด
และเขตสุขภาพ ในการขับ
เคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

๑.มีนโยบายสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนพชอ.ของผู้ตรวจ
ราชการและนพ.สสจ. 
๒.มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พ้ืนที่ พ.ศ.2561 
๓.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
พัฒนา น ามาคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
บริบทในพื้นที่ 

1.มีการก าหนด
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 ประเด็น 
2.มีคณะท างานในการ
ขับเคลื่อนประเด็นที่
ก าหนด หรือมีการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

Small Success 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตามบริบท
ในพื้นที่ที่เก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพฒันาหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อย ๒ประเด็น 
 

-มีคณะท างาน วางแผน
ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่
พื้นที่ก าหนด  
-มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

มีการยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลการด าเนนิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE โดยการ
ประเมินตนเองและผู้เยี่ยม
ระดับจังหวัดและเขต 

อ าเภอมีการด าเนินการและ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ร้อยละ ๖๐ 
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ผลงาน  
1) สถานการณ์ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  มีเจตนารมณ์
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพ้ืนที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ที่
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป ได้ก าหนดให้ทุกอ าเภอของทุกจังหวัดเว้นแต่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาค
ประชาชนในอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอ
และด าเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอ าเภอ
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทุกอ าเภอได้มีการด าเนินงานขับเคลื่อนงานตามเจตนารมณ์
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
 
๒) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ส าคัญ 

ทุกอ าเภอ (878 อ าเภอ) มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางส าคัญในการด าเนินงานตาม
มาตรการ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ครบทุกอ าเภอจ านวน 878 อ าเภอ (ร้อยละ100)  มี
ระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุม
คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างน้อย ๒ ประเด็น พบว่า พ้ืนที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่ว มของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ๘๗๘ อ าเภอ อย่างน้อยสองประเด็น สูงสุดห้าประเด็น 
รวม ๒,๔๕๔ โครงการ 

 

    
 
ประเด็นที่มีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อับดับ คือ  
๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้เปราะบาง  จ านวน ๔๙๑ อ าเภอ (ร้อยละ 55.9 ของจ านวน

อ าเภอทั้งหมด)   
๒. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๗๗ อ าเภอ (ร้อยละ 54.3 ของจ านวนอ าเภอทั้งหมด)   
๓. อุบัติเหตุ  จ านวน ๔๐๙ อ าเภอ (ร้อยละ 46.6 ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด ) 
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๔. อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จ านวน ๒๔๐ อ าเภอ (ร้อยละ 27.3 ของจ านวนอ าเภอ
ทั้งหมด) 

๕. แม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก และวัยรุ่น จ านวน ๒๒๒ อ าเภอ (ร้อยละ 25.3ของ จ านวนอ าเภอ
ทั้งหมด) 

 
๓) สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
 ๑. นโยบายของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๒. นโยบายของประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 ๓. ศักยภาพของเลขานุการ และคณะกรรมการ 
 ๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพชอ. ภาคีเครือข่าย และประชาชน 
 ๕. การบูรณาการทรัพยากร (คน งาน เงิน) ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
4) ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านบุคลากร : ศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ  
2. ด้านงบประมาณ : มาจากหลายแหล่ง มีระเบียบการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน 
3. ประเด็นปัญหา บางปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาที่แท้จริงของพ้ืนที่ อาจมาจากนโยบาย หรือตัวชี้วัดของ

กรม กอง ต่างๆ ขาดการบูรณาการงานจากส่วนกลาง 
          4. การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง บางพ้ืนที่ยังมีน้อย   
5) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 1. การเสริมสมรรถนะของส านักงานเลขานุการ พชอ. /เลขานุการ พชอ. 
   2. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. 
   3. การประสานในระดับนโยบายกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย  
              กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 
   4. การติดตามผลการด าเนินงาน ควรเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง 
 5. การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ และเป็นระยะยาว 
 6. การสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสาร  
 ๗. มีรูปแบบและกลไกระดับจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ. อย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง 
6) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/สิ่งท่ีชื่นชม 
 1. การมีนโยบาย การให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานพชอ.ของผู้บริหารทุกระดับของ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 
 ๒. การน าเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. 
2561 ไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่  
 ๓. กลไกการติดตามก ากับระดับจังหวัด ที่ก าหนดให้ พชอ.ต้องมีการรายงานต่อกรมการจังหวัดทุก
เดือน 
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7) นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

ล าดับที่ เขตสุขภาพที่ นวัตกรรม 
1 1 แม่แจ่มโมเดล อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
2 1 การด าเนินงานตามกลุ่มวัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
3 1 ภูมิถ่ินธรรม พลังบ าบัด วิถีแห่งขุนยวม  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 
4 1 สมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
5 2 ลับแลโมเดล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
6 2 เครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก เนื้อนาบุญแห่งพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.

พิษณุโลก 
7 2 การดูแลผู้ยากไร้ บ้านตากเมืองสะอาด อ.บ้านตาก จ.ตาก 
8 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.สว่างอารมณ ์จ.อุทัยธานี 
9 4 โรงเรียนวิถีพอเพียง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

10 4 NCDs อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
11 5 การดูแลผู้ยากไร้ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
12 5 การพัฒนาชีวิตเพ่ือคุณภาพชีวิต อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี 
13 5 ผู้สูงอายุ  อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
14 6 ผู้ป่วยวัณโรค, โรคพิษสุนัขบ้า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
15 7 เศรษฐกิจพอเพียง  ประชารัฐ  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
16 7 Smart kids (จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน) อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
17 8 ด่านซ้ายโมเดล อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
18 9 มหัศจรรย์ 1,000 วัน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
19 10 ขุนหาญเมืองสะอาด อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ 
20 10 ปั่น ปั่น ปั่น สร้างสุขภาพ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี
21 11 ลานสกาโมเดล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
22 11 คลังสมองเพ่ือโรงพยาบาลของประชาชน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 
23 12 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาที่ปอเนาะซีโปร์ อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 
24 12 ชุมชนจัดการการท่องเที่ยว อ.ละง ูจ.สตูล 
25 12 จาปัวญีแร (ชุมชนดูแลกัน) อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 11 : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care 
Cluster) 
เป้าหมาย : ร้อยละ 18  

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

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

• การประเมินทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ด าเนินการแล้วเพ่ือพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัว
เต็มรูปแบบจนสามารถเป็นตัวอย่างได้ 

• กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
- แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
- แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 

• การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรู้ความเข้าใจ 
ในเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
หลักการมุ่งเน้นคุณค่า (Value-base health care) ในเป้าหมายการจัดบริการสุขภาพด้วย 
Triple Aims (ประชาชนสุขภาพดี บริการมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย) เพ่ือระบบสุขภาพที่
ยั่งยืน 

๒. สถานการณ ์
 การปฏิรูปด้านสาธารณสุขได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพของระบบสุขภาพปฐม
ภูมิซึ่งเป็นระบบสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ระบุไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตราที่ ๒๕๘ ระบุว่า “(๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการผลักดัน
นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยการจัดตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว” เพ่ือขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน สามารถลดความแออัดใน
โรงพยาบาลลงได้ สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีของประชากรโดยรวม จะส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประชาชนและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมของประเทศ  พร้อมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายให้การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว มุ่งเน้น “คุณภาพมากกว่าปริมาณ” 
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 คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) คือ การจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ
เป็นกลุ่มบริการ โดยการจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ รวมเป็นทีมหมอครอบครัวร่วมกันดูแลประชาชนที่รับผิดชอบ
จ านวน 10,000 คน/ทีม (หรือระหว่าง 8,000 – 12,000 คน/ทีม) ด าเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา 
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการจัดตั้ง ๓S เป็นพื้นฐาน โดยใน ๑ ทีม ประกอบด้วย ทีมหมอครอบครัว (Staff) ได้แก่ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 2 คน ทันตาภิบาล ๑ คน เจ้า
พนักงานเภสัชกรรม ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน แพทย์แผนไทย ๑ คน รวม
ทีมให้บริการ ๓ ทีม (ตามบริบทพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ) เป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ๑ cluster เพ่ิม
บุคลากรเพ่ือดูแลประชาชนในเครือข่าย ทันตแพทย์ ๑ คน เภสัชกร ๑ คน และกายภาพบ าบัด ๑ คน 
องค์ประกอบด้านระบบ (System) ให้บริการด้วยชุดสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีปัจจัยสนับสนุนด้าน
โครงสร้าง (Structure) ประกอบด้วย อาคารถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และ
งบประมาณสนับสนุน พร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่มากขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3S (Staff/System/Structure) และปรับแผนการจัดตั้งโดยให้เขต
ตรวจราชการท าการประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการ ปรากฏผล
การด าเนินงาน ดังนี้  

ปี 2559 – 2560 ทีมคลินิกหมอครอบครัวเปิดด าเนินการ จ านวน 553 ทีม ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวน 441 ทีม (ร้อยละ 79.75)  

ปี 2561 ปรับเป้าหมายการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว โดยพิจารณาเป้าหมายการจัดตั้งร่วมกับ
แผนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พบว่า มีแพทย์ที่สามารถจบการศึกษา เพียงร้อยละ 70 และ
แผนพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (อบรมระยะสั้น) โดยปรับการด าเนินงานในปี 2561 ให้เป้าหมาย
ลดลงจากแผน ร้อยละ 30 ท าให้เหลือเป้าหมายสะสมของการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จ านวน 845 ทีม  
โดยระบบลงทะเบียนส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิมีทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนขอเปิด
ด าเนินงานและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดตั้ง 3S จ านวน 806 ทีม (ร้อยละ 95.38) 

๓. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
๓.๑ มีการเปิดด าเนินการ คลินิกหมอครอบครัวเพ่ือดูแลรับปิดชอบประชาชนโดยทีมสหวิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดตั้ง ๓S ดังนี้ 

เขต 
ข้อมูลระบบ
ลงทะเบียน 

ปี 2559-2561 ปี 2562 รวมผ่าน
เกณฑ ์

ปี 59-62 

ขาด
แพทย ์ผ่าน ไม่ผ่าน ปิด รวม เป้าหมาย ผลงาน 

1 122 79 14 0 93 42 29 108 0 

2 84 58 2 0 60 53 24 82 0 

3 67 54 5 0 59 25 8 62 0 

4 92 62 7 0 69 22 23 85 5 

5 78 55 2 0 57 40 21 76 0 

6 89 71 6 1 78 23 12 82 1 

7 87 55 1 1 57 28 31 86 1 
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เขต 
ข้อมูลระบบ
ลงทะเบียน 

ปี 2559-2561 ปี 2562 รวมผ่าน
เกณฑ ์

ปี 59-62 

ขาด
แพทย ์ผ่าน ไม่ผ่าน ปิด รวม เป้าหมาย ผลงาน 

8 64 47 3 0 50 23 14 61 1 

9 92 67 1 0 68 34 24 91 1 

10 96 54 4 0 58 34 38 92 4 

11 66 55 4 0 59 19 7 62 1 

12 113 92 5 1 98 35 16 108 1 

รวม 1,050 749 54 3 806 378 247 996 15 

 
๓.๒ การกระจายของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากจ านวนการผลิตไปสู่การปฏิบัติงาน 
   ได้ท าการวิเคราะห์จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่จบการศึกษาและผ่านการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นส าหรับการปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว  และน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การตั้งเป้าหมายการจัดตั้ง ปี 
256๒ 

เขต 
จ านวนแพทย์ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ ข้อมูล 

แพทย์สอบ 
อว./วว. 

รวม 
กระจายเปา้หมายจากแผนการผลิตแพทยเ์พื่อปฏิบัติงานใน PCC 

ท า PCC 
(1) 

ไม่ท า PCC 
(2) 

รวม 
3=(1)+(2) 

70 % 60 % 55 % 50 % 

1 25 46 71 31 77 54 46 42 39 

2 14 82 96 14 96 67 58 53 48 

3 21 36 57 9 45 32 27 25 23 

4 27 33 60 7 40 28 24 22 20 

5 36 62 98 11 73 51 44 40 37 

6 36 36 72 6 42 29 25 23 21 

7 22 40 62 10 50 35 30 28 25 

8 21 34 55 7 41 29 25 23 21 

9 25 47 72 15 62 43 37 34 31 

10 17 43 60 19 62 43 37 34 31 

11 34 28 62 7 35 25 21 19 18 

12 33 47 80 17 64 45 38 35 32 

รวม 311 534 845 153 687 481 412 378 344 

ค านวณจ านวนแพทย์รายเขตสุขภาพ จากแผนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร แพทย์ 
Formal training FM, In service training FM, สอบอนุมัติบัตร FM, อบรมระยะสั้น FM, แพทย์ต่อเวลา
ราชการ เพ่ือพิจารณาแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวที่เป็นไปได้  
3.3 แบบสรุปปัญหา/อุปสรรค ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
 1. ขาดแคลนแพทย์ที่จะเรียนต่อเวชศาสตร์ครอบครัวและอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น 
 2. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น ไม่สามารถปฏิบัติงานในคลินิกหมอ
ครอบครัวได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนสายงาน การย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน การศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาอ่ืน 
 3. การวางแผนการบริหารคลินิหมอครอบครัว 
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          4. ในระดับพ้ืนที่ยังขาดเป้าหมายและแผนพัฒนาการจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวอย่างชัดเจนเป็นระบบ 
3.4 ประเด็นการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ือปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 
ก. จ านวนสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเขตสุขภาพและศักยภาพการผลิต 
  - หลักสูตร Formal training  จ านวน 9 แห่ง  ศักยภาพการผลิต 25 ต าแหน่ง 
  - หลักสูตร In-service training  จ านวน 131 แห่ง  ศักยภาพการผลิต 190 ต าแหน่ง 
          - หลักสูตรระยะสั้นส าหรับแพทย์ทั่วไปเพ่ือปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว จ านวน 200 คน 
 ข. จ านวนแพทย์ที่เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 

- ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัว (Short course training) ในปี 2562 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   1) แพทย์ที่ผ่านการอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัว (Short course training) ยังอยู่ระหว่างการอบรม 108 คน   

    2) อยู่ระหว่างการรับสมัครตามเป้าหมายอีก 100 คน ซึ่งจะจบภายในเดือนกันยายน 2562 
- แพทย์เข้าเรียนแพทย์ประจ าบ้านสาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2561  จ านวน 132 คน 

คิดเป็น 69.47 % ของศักยภาพการผลิต Inservice training มีอยู่ 
ค. จ านวนแพทย์ที่จบการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในปี 2562  
 ในกลุ่มผู้จบการศึกษานี้ เป็นผู้ที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา (จึงควรอยู่ใน
คลินิกหมอครอบครัวที่ได้ลงทะเบียนเข้ามาแล้ว) โดยมีจ านวนทั้งสิ้นเท่ากับ 189 คน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
- มีแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสอบผ่านในปี 2561 จ านวน 41 คน  
- มีแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสอบผ่านในปี 2561 จ านวน 107 คน  
- มีแพทย์สอบเพ่ือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสอบผ่านในปี 2561 จ านวน 41 คน 
๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factors) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวลผล วิเคราะห์
สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
ด้านทีมสุขภาพ (Staff) 

• การสร้างแรงจูงใจ ในการขับเคลื่อนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการปฏิบัติงานคลินิกหมอ
ครอบครัว 

• การจัดการก าลังคนและทีมสุขภาพ ให้เพียงพอกับการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว
ตามบริบทเพื่อให้ขับเคลื่อนงานได้จริง 

• การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของทีมสุขภาพ ประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพยังมี
น้อย 

• ภาระงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ชัดเจน มีความสลับซับซ้อนและทับซ้อนกับ ภาระ
งานในโรงพยาบาล ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน
การดูแลประชาชนตาม Catchment area ได้เต็มที ่
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ด้านโครงสร้าง (Structure) 

• การวางแผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวที่ ไม่สอดคล้องกับแผนผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเพ่ือปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว  

• การพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิยังไม่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

• นโยบายและทิศทางการท างานของคลินิกหมอครอบครัวยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านระบบบริการ (System) 

• ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เครือข่าย ยังไม่ครอบคลุม 

• คลินิกหมอครอบครัวบางแห่งขาดการวิเคราะห์บริบทและศักยภาพพ้ืนฐาน เพ่ือออกแบบการ
บริหารจัดบริการร่วมของหน่วยบริการในทีม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรสูงสุด 

• การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเชื่อมั่นในการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวไม่
แพร่หลาย 

 
๕. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1. การบริหารจัดการให้มีแพทย์ปฏิบัติงาน
ในคลินิกหมอครอบครัว 

- การลาออก/ย้าย/เปลี่ยนสายงาน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
     - ภาระงานมากข้ึน 

- ใช้กระบวนการ Appreciation ในการ
วางเป้าหมาย Triple Aim 
- พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว 
Value-based care 
- สร้าง safety culture by WHO 

2.สร้างแรงจูงใจแก่แพทย์สมัครเรยีน อว./ 
วว./ ระยะสั้น 
- วิเคราะห์ภาระงานของแพทย ์
- ส่งแพทย์เกษียณต่ออายรุาชการ 
อบรมระยะสั้น 

2. ระบบ (System) การจัดบริการใน 
PCC ยังไม่ครอบคลุมทุกมติิ ไมเ่ปน็ระบบ
เดียวกัน 

วิเคราะหบ์ริบทและออกแบบระบบ
บริการใหส้อดรับกับศักยภาพพ้ืนฐานท่ีมี 
โดยการจัดท าข้อมลูประชากรในพ้ืนท่ี 
วิเคราะหป์ระชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีส าคัญ
ของพื้นเพื่อตั้งเป้าหมายการจดับรกิาร 
โดยเริ่มออกแบบจากกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและขยายผลต่อไปยัง
กลุ่มอื่น ๆ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการระบบ
บริการให้เป็น people-centered care, 
จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย, ระบบข้อมูลที่
เชื่อมโยงให้มีประสิทธิภาพและคณุภาพ, 
จัดท าบัญชีเสมือนจริง (Virtual 
Account) 

3. เกณฑ์วัดคณุภาพคลินิกหมอครอบครัว  3. ท าความเข้าใจต่อเป้าหมายของการ 
ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็นพ่ีเลี้ยง
ส าหรับพ้ืนท่ีในการสร้างความเข้าต่อ
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของคลินิก
หมอครอบครัว 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

4. เป้าหมายการจัดตั้งคลินิกหมอ 
ครอบครัว 

 จัดท าแผนเปา้หมายการจดัตั้งให้
สอดคล้องกับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. ต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 
๒. มีเกณฑ์วัดคุณภาพคลินิกหมอครอบครัวที่ชัดเจน 
๓. การตั้งเป้าหมายจัดตั้งทีมคลินิกหมอครอบครัวในพ้ืนที่ ควรพิจารณาความพร้อม และมุ่งเน้นใน

พ้ืนที่เขตเมืองมากกว่าเขตชนบท 
๔. การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
๕. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการจัดอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น และการพัฒนา

ทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๖. นิเทศเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ พร้อมพัฒนาสมรรถนะทุกวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานคลินิกหมอ

ครอบครัว 
๗. สร้างเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การปฏิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
๘. ควรมีทีมผู้นิเทศตรวจราชการ จากเขต/กระทรวง ท าให้มองไม่เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการ

ระดับเขต หรือ ระดับสุขภาพ 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
พ้ืนที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัว 
เขตสุขภาพที่ 1 PCC ศสม.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
เขตสุขภาพที่ 2 PCC ศสม.รพ.เพชรบูรณ์ ทีม 1 จ.เพชรบูรณ์ 
เขตสุขภาพที่ 3 PCC ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
เขตสุขภาพที่ 4 PCC บางศรีเมือง จ.นนทบุรี 
เขตสุขภาพที่ 5 PCC ไร่ส้ม จ.เพชรบุรี 
เขตสุขภาพที่ 6 PCC วัดสลุด จ.สมุทรปราการ 
เขตสุขภาพที่ 7 PCC วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 
เขตสุขภาพที่ 8 PCC สุขเกษม จ.สกลนคร 
เขตสุขภาพที่ 9 ศสม.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว จ.นครราชสีมา 
เขตสุขภาพที่ 10 PCC ท่าวังหิน จ.อุบลราชธาน ี
เขตสุขภาพที่ 11 PCC ศสม.เมือง รพ.พังงา จ.พังงา 
เขตสุขภาพที่ 12 ศสม.รพ.ตรัง จ.ตรัง 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 12 : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของอ าเภอที่มีทีมพ่ีเลี้ยงติวเข้มเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 

 จังหวัดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู ข ระดับจังหวัด 
 

2. สถานการณ์ 
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ให้ได้

ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติและเป็นองค์รวม โดยเกณฑ์คุณภาพ     
รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนด คือ ๕ ดาว ๕ ดี ประกอบด้วย ๑) บริหารดี ๒) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม               
๓) บุคลากรดี ๔) บริการดี และ ๕) ประชาชนมีสุขภาพดี เริ่มด าเนินการใน ปี ๒๕๖๑ ผลการด าเนินงาน พบว่า     
ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ มี รพ.สต. ที่ผ่านการประเมิน ระดับ ๕ ดาว จ านวน ๕,๐๘๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖ ในปี 
๒๕๖๒ ก าหนดเป้าหมายให้ รพ.สต.ทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๙,๘๖๓ แห่ง ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐ และ ระดับ ๕ ดาว (สะสม) ร้อยละ ๖๐ 

  

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
๓.๑ ระดับเขต 
 ทุกเขตสุขภาพได้ด าเนินการจัดอบรมครู ข ในการสนับสนุนการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

ติดดาว และชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ให้ทุกจังหวัดเพ่ือศึกษารายละเอียดและทราบแนวทางการ
ประเมิน โดยก าหนดเปาาหมายการพัฒนาปี 2622 ครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) ของ รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 

๓.๒ ระดับจังหวัด 
ทุกจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งทีมประเมินและพัฒนาระดับจังหวัด และประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  

ปี ๒๕๖๒ ให้แก่คณะท างานระดับอ าเภอ 
๓.๓ ระดับอ าเภอ  

ทุกอ าเภอด าเนินการแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยง มีทีมพ่ีเลี้ยง ติวเข้มเพ่ือเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต. เพ่ิมทักษะบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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2) วางแผนด าเนินการ อ านวยการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3) สนับสนุน ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการจัดบริการ เช่น 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 
- การจัดการการเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับงานตรวจสอบภายใน 
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง ๕ ส. การจัดการขยะ การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS 

รวมทั้งการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
4) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจจัดท าคู่มือแนวทางการรักษา/แนวทางการจัดบริการตามมาตรฐานต่างๆ 

เช่น การเปิดช่องทางการสื่อสาร การท า CPG โดย CUP การสอบเทียบเครื่องมือ การจัดท าทะเบียน Refer 
ทีมพ่ีเลี้ยงสนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่ขาด เพ่ือรองรับการประเมิน ได้แก่ 
1) อุปกรณ์การจัดบริการตามกลุ่มวัย/คลินิกต่างๆให้มีตามมาตรฐาน ที่ก าหนด 
2) จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนคุณภาพ เช่น การสอบเทียบเครื่องมือ 
3) จัดท าคู่มือแนวทางการรักษา/แนวทางการจัดบริการตามมาตรฐานต่างๆ 
4) สนับสนุนบุคลากรตามค าสั่งคณะกรรมการประเมินและพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ 
5) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การท าให้ปราศจากเชื้อ กรณีอบแก๊ส 
6) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เช่น เครื่องปั่น Hct.  เครื่องวัด BP 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
4.1 การสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาภายในเครือข่ายไม่มีการประสานอย่างเชื่อมโยงสอดคล้องขาดการ

สนับสนุนด้านวิชาการ การสนับสนุนจากสหวิชาชีพในการจัดบริการ และทรัพยากรจากทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอใน
การด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์ 

4.๒ ภาระงานมาก ขาดอัตราก าลังตามสาขาวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย 
๔.๓ ศักยภาพการประเมินของคณะกรรมการ และศักยภาพของทีมพ่ีเลี้ยง 
๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การท างานเป็นทีมในกระบวนการพัฒนารพ.สต.ติดดาว ในพ้ืนที่  

ซึ่งต้องสร้างศรัทธา และความเชื่อม่ันในการท างาน อาจต้องใช้เวลาในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 

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

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ขาดปัจจัยสนับสนุนจาก รพ.แม่ข่าย ใน
การด าเนินการ 
 

จัดท าแผนข้อมลูเสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุนในส่วนขาด และสรา้งความเข้าใจ
และเรียนรูร้่วมกันของทีมเครือข่าย 

การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ  ในการ
ด าเนินงาน ของทีมด าเนินงาน 

บุคลากรทีไ่ม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร ส่วนกลาง และระดับจังหวัด ควรมีการ
วางแผนสนับสนุนอัตราก าลัง ให้ รพ.สต. 
ตาม FTE 

การพัฒนาศักยภาพของทีมประเมนิ 
และทีมพ่ีเลี้ยง 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ความซ้ าซ้อนของการประเมินใน รพ.สต. 
และภาระงานท่ีหลากหลาย 

บูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เปน็ไปอย่าง
ต่อเนื่อง และลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

การบูรณาการเกณฑ์ เพื่อลดจ านวนผู้
ประเมิน 

การปรับปรุงด้านอาคาร สถานท่ีอปุกรณ์ที่
จ าเป็น ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลา
ในการจัดหา 

ควรมีการวางแผนสนับสนุนงบลงทุน (งบค่า
เสื่อม) ให้ รพ.สต. เพื่อพัฒนาตามเกณฑ์  
รพ.สต. 

การให้การสนับสนุนในการพัฒนาของผู้
บริการ 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ กฎหมาย 

๖.๑ ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยทีม 
สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ประจ า รพ.สต. ต้องร่วมกัน
วิเคราะห์ส่วนขาด ร่วมกันพัฒนา ร่วมกันรับผิดชอบ โดยไม่ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝ่าย
เดียว 

๖.๒ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 6 ดาว ควรมีรางวัลจูงใจ เช่น โล่  หรือเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติม 

๖.๓ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของแม่ข่ายในเรื่องการสนับสนุน รพ.สต.ติดดาว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกันอย่างชัดเจน เป็นภาพรวม CUP 

๖.๔ พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับเขต (หรือทีมพ่ีเลี้ยง) ให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 
๖.๕ บูรณาการ รพ.สต.ติดดาว กับ รพ.สต.ดีเด่น ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และพัฒนา รพ.สต.ต้นแบบให้เป็นศูนย์

เรียนรู้ของเขต  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
๗.๑ เขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี มีการทดลองใช้โปรแกรม E-family folder โดยใช้ระบบ IT ในการเก็บ

และบันทึกข้อมูลแทน Family folder ที่เป็นเอกสาร ซึ่งจะให้ รพ.สต. ทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานีน าไปใช้ และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทีมพัฒนาระดับจังหวัด 

๗.๒ เขตสุขภาพท่ี ๖ มีนวัตกรรมในการให้บริการและดูแลผู้ป่วย ได้แก่ 
๑) นวัตกรรม เรื่อง “การจัดการเพ่ือเพ่ิมความรู้การควบคุมระดับน ้าตาลและความดันโลหิตในผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสลุด อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
๒) นวัตกรรม เรื่อง “กระดานบอกเล่า เก้าสิบ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี    

เป็นกระดานที่แสดงถึงระดับน้ าตาลของคนไข้ให้คนไข้เบาหวานตระหนักรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งได้พัฒนา
ต่อยอดจาก ริชแบรนด์แทนใจ (ปี 2556) และกระป๋ายา เตือนใจ (ปี 2558)  

๓) นวัตกรรม เรื่อง “หยดน ้า ลดลูกน ้า” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยปราบ จังหวัด
ระยอง วัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการตัดวงจรการวางไข่ของยุงลาย ลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

๔) นวัตกรรม เรื่อง “เสริมเตียง เสริมพลัง” สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดจันทบุรี  
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๕) นวัตกรรม เรื่อง “ธนาคารกายอุปกรณ”์ รพ.สต.ท่าพริก จังหวัดตราด 
๖) นวัตกรรม เรื่อง “เบาะรองนั่งกันแผลกดทับ” รพ.สต.คลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๗) นวัตกรรม เรื่อง “ผู้ป่วยร่วมใจ คืนยาเดิม ใช้ยาถูก สู่ระบบการบริหารจัดการที่ดี” รพ.สต.บ้านโคก

อุดม จังหวัดปราจีนบุรี 
๗.๓ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนวัตกรรม The Star Buddy 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ   

 

หัวข้อ : การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 13 :  อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 

1.การวิเคราะห์สถานการณ์ 
องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 

 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราปุวยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราวัณโรคที่ติดเชื้อ
เอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 3) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศ
ไทย  เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง  3 กลุ่มดังกล่าวมา โดยปีพ.ศ.2559 องค์การอนามัย
โลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มีเปูาหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) 
ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ. 2578 (2035) 

กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือ 
เป็นกรอบการด าเนินงานโดยมีมาตรการหลักในการจะบรรลุเปูาหมายการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
จ าเป็นต้อง  (1) เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา ( Treatment 
Coverage) ร้อยละ 90  ของจ านวนผู้ปุวยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ์  (2) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ปุวยเบาหวาน และ
ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนว
ทางการดูแลผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care )ให้มีอัตราความส าเร็จการรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 ด้วยผลการด าเนินงานที่บรรลุเปูาหมายทั้ง 3  ที่ส าคัญนี้ จะส่งผลให้อุบัติการณ์วัณโรคลดลงอย่างรวดเร็วสู่
เปูาหมายยุติวัณโรคได้ 

ประเทศไทยมีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ประมาณ 108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากร 
แสนคน (WHO, Global TB Report 2018) อัตราลดลงของอุบัติการณ์เพียง ร้อยละ 9.3  การจะบรรลุ
เปูาหมายยุติวัณโรค ประเทศไทยต้องมีอัตราลดอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อปี  ในขณะที่ปี 2560 มี
ผู้ปุวยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 80,160 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษา (Treatment 
Coverage) เพียงร้อยละ 74   

จากนี้องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าปี 2560 ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่มี     
การติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยและทราบผลการตรวจ เอชไอวี (HIV-positive) มีจ านวนถึง 7,130 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11 โดยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) 4,577 ราย คิดเป็นร้อยละ 64  ส าหรับผู้ปุวยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานหรือผู้ปุวยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน
(Multi-Drug Resistant-TB : MDR-TB) องค์การอนามัยโลกคาดประมาณจ านวนผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน (MDR/RR-TB) 3,900 ราย โดยพบในผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 2.2 และผู้ปุวยที่มีประวัติการ
รักษาวัณโรคมาก่อน ร้อยละ 24 แต่จากรายงานพบว่า มีผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR/RR-TB) ที่
ได้รับการตรวจวินิจฉัยและยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพียง 1,339 ราย และได้เริ่มการรักษาจ านวน 851 ราย 
สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ปุวยที่ต่ ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ปุวยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบ
ความไว ต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การด าเนินงานวัณโรคของไทย พบปัญหาทั้งการวินิจฉัยและ   
ตรวจพบผู้ปุวย แล้วน ามาสู่การขึ้นทะเบียนรักษาที่ต่ า เพียงร้อยละ 74 ของจ านวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ที่คาด
ประมาณ อีกท้ังผลการรักษายังต้องเพ่ิมความส าเร็จการรักษาให้สูงขึ้น ดังนั้นแผนงานควบคุมวัณโรคจึงก าหนด
แนวทางการควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น 
สร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งผู้ปุวยวัณโรคที่ไวต่อยา (Drug Susceptible TB:DS-TB) และผู้ปุวยวัณโรคดื้อยา
(Drug Resistant-TB:DR-TB) รวมทั้ง  การด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์เป็นส าคัญ 

จากรายงานผลการด าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2560 จ าแนกตามเขตสุขภาพ พบว่า มี 
2 เขตสุขภาพที่มีผลส าเร็จการรักษามากกว่าร้อยละ 85 คือ เขตสุขภาพที่  9 นครราชสีมา และเขตสุขภาพที่ 12 
สงขลา มีผลส าเร็จการรักษา สูงถึง ร้อยละ 85.80 และ ร้อยละ 85.41 ตามล าดับ  จากการวิเคราะห์ผลการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคของแต่ละเขต มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่ผลส าเร็จการรักษาวัณโรค 3 ปัจจัย คือ 1.) อัตราการเสียชีวิต  
2.) อัตราการขาดยา 3.) อัตราโอนออก (รายละเอียดดังตารางที่ 1) โดยพบว่า 

อัตราเสียชีวิตของผู้ปุวยวัณโรคสูงใน 3 เขต คือ  เขตสุขภาพที่  1 เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
14.14  เขตสุขภาพที่  3 นครสวรรค์  คิดเป็นร้อยละ 11.35 และเขตสุขภาพที่  2 พิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 
10.57 ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตก็มาจากภาวะสุขภาพผู้ปุวย มีโรคร่วม ติดเชื้อเอชไอวี เข้า
สู่ระบบการรักษาล่าช้าที่มาจากการค้นหาที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ระบบการตรวจวินิจฉัยที่ล่าช้ารวมถึงมาตรฐาน
การดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

อัตราขาดยาของผู้ปุวยวัณโรคสูงใน 3 เขต คือ เขตสุขภาพที่  13 กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 
9.55   เขตสุขภาพที่  4 สระบุรี คิดเป็นร้อยละ 6.05 และเขตสุขภาพที่  6 ชลบุรี  คิดเป็นร้อยละ 5.97  ซึ่ง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการขาดยาของผู้ปุวยวัณโรคเกิดจากผู้ปุวยบางรายเกิดอาการแพ้ยาไม่สามารถทานยาได้จึงหยุดยา
กระทันหัน  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ท างาน  สภาวะสุขภาพและปัญหาทางด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ปุวย เป็นต้น 

อัตราโอนออกของผู้ปุวยวัณโรคสูง ใน 3 เขต คือ เขตสุขภาพที่  13 กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 
5.35  เขตสุขภาพที่  1 เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 3.84  และ เขตสุขภาพที่  4 สระบุรี คิดเป็นร้อยละ 3.58  ซึ่ง
สาเหตุที่ท าให้เกิดการโอนออกของผู้ปุวยสูง เนื่องจากผู้ปุวยมีการขอโอนย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลอ่ืนและยังไม่มี
การสรุปผลการรักษาของสถานพยาบาลปลายทาง และระบบข้อมูลในการก ากับติดตามการรักษาผู้ปุวยวัณโรคท่ี
ทันเวลา   
 
ตารางที่ 1 ผลส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าในประเทศไทยปีงบประมาณ 2560 จ าแนก
รายเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ รักษา
ส าเร็จ 

ล้มเหลว เสียชีวิต ขาดยา โอนออก อยู่
ระหว่าง
การรักษา 

เขตสุขภาพที่  1 เชียงใหม่ 76.02 0.98 14.14 2.70 3.84 2.32 
เขตสุขภาพที่  2 พิษณุโลก 83.28 0.95 10.57 3.72 0.84 0.64 
เขตสุขภาพที่  3 นครสวรรค์ 82.26 0.84 11.35 3.02 1.51 1.02 
เขตสุขภาพที่  4 สระบุร ี 81.39 0.98 5.86 6.05 3.58 2.14 
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เขตสุขภาพ รักษา
ส าเร็จ 

ล้มเหลว เสียชีวิต ขาดยา โอนออก อยู่
ระหว่าง
การรักษา 

เขตสุขภาพที่  5 ราชบุร ี 83.32 0.79 9.33 3.35 1.79 1.42 
เขตสุขภาพที่  6 ชลบุรี 82.91 0.56 6.05 5.97 3.36 1.14 
เขตสุขภาพที่  7 ขอนแก่น 83.72 0.71 8.44 3.52 2.17 1.44 
เขตสุขภาพที่  8 อุดรธาน ี 83.61 0.64 8.61 3.46 2.90 0.79 
เขตสุขภาพที่  9 นครราชสีมา 85.80 0.42 7.17 3.24 2.26 1.12 
เขตสุขภาพที่  10 อุบลราชธาน ี 84.73 0.66 8.98 2.84 0.76 2.03 
เขตสุขภาพที่  11 
นครศรีธรรมราช 

83.21 0.54 10.00 3.46 1.96 0.82 

เขตสุขภาพที่  12 สงขลา 85.41 0.58 5.90 3.91 3.03 1.16 
เขตสุขภาพที่  13 
กรุงเทพมหานคร 

76.67 1.20 4.46 9.55 5.35 2.77 

ที่มา . http://www.tbcmthailand.net  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561   
 

เมื่อพิจารณาความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2561 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ใน
ปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 73.9 และ ปีงบประมาณ 2561  (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561)  คิดเป็นร้อยละ 74.9  (รายละเอียดดังตารางที่ 4 -5) ซึ่งการเร่งรัดการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความครอบคลุมของการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่จะเพ่ิมขึ้น 

 
ตารางที่ 2 ความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ 2560  จ าแนกราย
เขตสุขภาพ 
 

เขตสุขภาพ 
 

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  
จ านวน ปชก.ปี 

2560* 
(1) 

คาดประมาณ 
จ านวนผู้ป่วยวัณโรค 
(156/แสน ปชก.) 

(2) 

จ านวนผู้ป่วย 
วัณโรคขึ้นทะเบียน

รักษา 
ปี 2560** (3) 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 
การรักษา 
(4 = 3/2) 

ประเทศ 65,204,797 101,719 75,155 73.9 
1 เชียงใหม ่ 5,561,491 8,676 6,133 70.7 
2 พิษณุโลก 3,445,607 5,375 3,680 68.5 
3 นครสวรรค์ 2,993,639 4,670 2,947 63.1 
4 สระบุร ี 5,275,641 8,230 5,962 72.4 
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เขตสุขภาพ 
 

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  
จ านวน ปชก.ปี 

2560* 
(1) 

คาดประมาณ 
จ านวนผู้ป่วยวัณโรค 
(156/แสน ปชก.) 

(2) 

จ านวนผู้ป่วย 
วัณโรคขึ้นทะเบียน

รักษา 
ปี 2560** (3) 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 
การรักษา 
(4 = 3/2) 

5 ราชบุร ี 5,139,114 8,017 6,126 76.4 
6 ชลบุร ี 5,962,523 9,302 7,454 80.1 
7 ขอนแก่น 5,055,694 7,887 6,875 87.2 
8 อุดรธานี 5,523,857 8,617 5,375 62.4 
9 นครราชสีมา 6,752,999 10,535 7,493 71.1 
10 อุบลราชธาน ี 4,593,375 7,166 5,565 77.7 
11 นครศรีธรรมราช 4,400,137 6,864 5,206 75.8 
12 สงขลา 4,914,400 7,666 5,107 66.6 
13 กรุงเทพฯ 5,586,320 8,715 7,232 83.0 
หมายเหตุ * ข้อมูลประชากรจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ** ฐานข้อมูล TBCM online  ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561  ส านักวัณโรค  
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ตารางที่ 3 ความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  

จ านวนปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณ
จ านวนผู้ป่วย 

วัณโรค 
(156ต่อแสน 

ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วยวัณ
โรคขึ้นทะเบียน

รักษาป ี2561**  

ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษา ปี 2561 

  1 2 3 4=3/2 

ประเทศ 66,188,503 103,254 77,376 74.9 
1 เชียงใหม ่ 5,870,510 9,158 5,766 63.0 
2 พิษณุโลก 3,561,377 5,556 3,894 70.1 
3 นครสวรรค์ 2,995,999 4,674 2,892 61.9 
4 สระบุร ี 5,322,632 8,303 5,859 70.6 
5 ราชบุร ี 5,311,909 8,287 6,284 75.8 
6 ชลบุร ี 6,054,606 9,445 8,952 94.8 
7 ขอนแก่น 5,062,898 7,898 6,613 83.7 
8 อุดรธานี 5,548,817 8,656 5,256 60.7 
9 นครราชสีมา 6,767,667 10,558 7,696 72.9 
10 อุบลราชธาน ี 4,610,095 7,192 5,386 74.9 
11 นครศรีธรรมราช 4,454,389 6,949 5,149 74.1 
12 สงขลา 4,945,189 7,714 4,955 64.2 
13 กรุงเทพฯ 5,682,415 8,865 8,674 97.9 
หมายเหตุ  
*  ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 จากส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย   

ที่มาของฐานข้อมูลประชากร HDC:https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php  

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 

** ฐานข้อมูล TBCM online ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 

 
 
 
  



99 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

2.ประเด็นจุดเน้นตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2562 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85   
 

3.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 ในภาพของประเทศและพ้ืนที่  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  (TB Treatment 

Coverage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 ของค่าคาด
ประมาณจ านวนผู้ปุวยวัณโรค (156/แสนประชากร)  เท่ากับจ านวน 85,185 ราย 

 
4.มาตรการด าเนินงานที่ส าคญั 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และความส าเร็จของการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคสะท้อนคุณภาพ
ของระบบบริการสาธารณสุข และการควบคุมวัณโรคโดย ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และปูองกันเชื้อ
วัณโรคดื้อยา  ซึ่งปัจจุบันอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่ า เพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูง
พอที่จะลดปัญหาวัณโรคที่เปูาหมายร้อยละ 90 เนื่องจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ปุวยวัณโรค
เสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง (2) การขาดนัดรับยาอย่างต่อเนื่อง และ (3) ไม่มีการติดตามประเ มิน
ผลการรักษา  จึงน ามาสู่การก าหนด 3 มาตรการ ในการเร่งรัดอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 มาตรการและแนวทาง กิจกรรมส าคัญในการด าเนินงาน 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
มาตรการที่ 1 ลดการ
เสียชีวิตของผู้ปุวยวัณ
โรค  

 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปุ้วยวัณโรคใน
สถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

 พัฒนาและประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ปุวย
วัณโรคของสถานพยาบาล 

 เฝูาระวังและดูแลรักษาผู้ปุวยทีม่ีอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา 

 พัฒนาศักยภาพแพทย์ทางดา้นการดูแลรักษา
ผู้ปุวยวัณโรค 

 กรมการแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคและตรวจวินิจฉัยด้วย
วิธีการ Molecular 

  ส่งตรวจทดสอบความไวทุกรายเพื่อค้นหา 
MDR/RR-TB 

 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางดา้นวัณโรค 

 กรมควบคุมโรค 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

มาตรการที่ 2 ลดการ
ขาดยาในผู้ปุวยวณั

 ดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเปน็ศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care)  ดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง 

 กรมการแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง
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มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
โรค (DOT) และสรา้งกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ใช้กลไก พชพ.และกลไกในระดบัพื้นที่ในการ
ดูแลและติดตามการรักษาผูปุ้วยวัณโรค ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายหน่วยงานภายส่วนที่
เก่ียวข้องในพื้นที่ 

สาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 
 กองบริหารการสาธารณสุข 

มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการสง่ต่อและ
ติดตามการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคทุกราย 

 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ปุวย
วัณโรค (Monitoring and evaluation) ใช้
ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพในการก ากับติดตาม
ผู้ปุวยวัณโรค  

 พัฒนาเครือข่าย ระบบข้อมูลในการส่งต่อผู้ปุวย
วัณโรคเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 สนับสนนุการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการ
สุขภาพและคุณภาพของสถานพยาบาลในการ
ให้บริการ ดูแลรักษาผู้ปุวยวณัโรค 

 กรมการแพทย์ 
 ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค 
 กองบริหารการสาธารณสุข 

 
5.สรุปผลการก ากับการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562) ตามแผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาและพัฒนาระบบการส่งต่อของพ้ืนที่เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันควบคุมวัณโรคในระดับพ้ืนที่ทั้งที่
เป็นหน่วยบริการ โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรค ซึ่งกระบวนการของการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)  
ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ช่องว่างของการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือน ามาสู่การ
ก าหนดมาตรการที่จะขับเคลื่อนผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยในการก ากับ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของมาตรการที่ได้มีการก าหนดขึ้นในรอบ 6 เดือนแรก 
(ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561– 31 มีนาคม 2562)  ของหน่วยงานในระดับจังหวัด  ระดับเขตสุขภาพและ
ระดับประเทศ ซึ่งประเมินจากผลลัพธ์ที่ส าคัญในกลุ่มของผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 
1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คือ  

(1) จ านวนและร้อยละของผู้ปุวยวัณโรคท่ีเสียชีวิตระหว่างการรักษา  
(2) จ านวนและร้อยละของผู้ปุวยวัณโรคท่ีขาดนัดรับยาอย่างต่อเนื่อง  
(3) จ านวนและร้อยละของผู้ปุวยวัณโรคท่ีรักษาล้มเหลว 
(4) จ านวนและร้อยละของผู้ปุวยวัณโรคท่ีโอนออกระหว่างการรักษาและรอประเมินผลการรักษา  
(5) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 

Coverage) 
 
  



101 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

ผลจากการด าเนินงานตามมาตรการในรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2561– 31 
มีนาคม 2562)  ของหน่วยงานในระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562) 
พบว่า มีผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 1-12  จ านวน 11,905 ราย รักษาส าเร็จ จ านวน 991 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.32 อยู่ระหว่างการรักษา จ านวน 9,485 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.67  ซึ่งมีผู้ปุวยวัณโรคที่เสียชีวิตระหว่าง
การรักษาจ านวน 717 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.02  และโอนออก จ านวน  624 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.24   
เมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพจะเห็นได้ว่า เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ มีอัตราเสียชีวิตของผู้ปุวยวัณโรคสูงที่สุด   
คิดเป็นร้อยละ 11.05 (108/977)  (รายละเอียดดังตารางที่ 5 และ 6) 

เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการประเมินความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 38.4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 12 
เมษายน 2562)  (รายละเอียดดังตารางที่ 7 -8) ซึ่งมาตรการเร่งรัดการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ปุวยวัณโรคใน
กลุ่มเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความครอบคลุมของการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น
ซ้ าที่จะเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 5 ความก้าวหน้าของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ในรอบ 6 เดือน
แรก จ าแนกตามเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 1-12 (ราย) 991 8.32 9,485 79.67 717 6.02 11 0.09 77 0.65 624 5.24 11905 
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 73 7.47 740 75.74 108 11.05 2 0.20 8 0.82 46 4.71 977 
เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก 45 6.52 538 77.97 66 9.57 0 0.00 2 0.29 39 5.65 690 
เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ 42 7.94 429 81.10 28 5.29 0 0.00 2 0.38 28 5.29 529 
เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี 114 10.67 847 79.31 38 3.56 2 0.19 7 0.66 60 5.62 1,068 
เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 54 5.55 801 82.32 61 6.27 1 0.10 5 0.51 51 5.24 973 
เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี 130 9.31 1,072 76.79 79 5.66 1 0.07 16 1.15 98 7.02 1,396 
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น 82 7.13 944 82.09 78 6.78 1 0.09 0 0.00 45 3.91 1,150 
เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี 80 7.60 880 83.65 55 5.23 1 0.10 10 0.95 26 2.47 1,052 
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 138 10.37 1,049 78.81 50 3.76 1 0.08 4 0.30 89 6.69 1,331 
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 78 8.14 763 79.65 65 6.78 1 0.10 2 0.21 49 5.11 958 
เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช 82 9.90 630 76.09 49 5.92   0.00 10 1.21 57 6.88 828 
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา 73 7.66 792 83.11 40 4.20 1 0.10 11 1.15 36 3.78 953 
 
หมายเหต ุ    1.ข้อมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น.  ท่ีมา ที่มา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
                2.ผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ที่ข้ึนทะเบียนในโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
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แผนภูมิที่ 1 ความก้าวหน้าของผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ในรอบ 6 
เดือนแรก จ าแนกตามเขตสุขภาพ 
 

 
หมายเหต ุ    1.ข้อมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น.  ท่ีมา ท่ีมา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
                2.ผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ที่ข้ึนทะเบียนในโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
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ตารางท่ี 6 ความก้าวหน้าของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ในรอบ 6 เดือน
แรก จ าแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 1-12 (ราย) รวม (ราย) 991 8.32 9,485 79.67 717 6.02 11 0.09 77 0.65 624 5.24 11905 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม ่ รวม (ราย) 73 7.47 740 75.74 108 11.05 2 0.20 8 0.82 46 4.71 977 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 27 9.41 225 78.40 17 5.92 1 0.35 4 1.39 13 4.53 287 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 14 5.96 178 75.74 22 9.36   0.00 2 0.85 19 8.09 235 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดล าปาง 6 4.08 111 75.51 26 17.69   0.00   0.00 4 2.72 147 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดพะเยา 9 9.38 64 66.67 20 20.83   0.00   0.00 3 3.13 96 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดแพร่ 4 5.33 55 73.33 10 13.33 1 1.33 1 1.33 4 5.33 75 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดล าพนู 6 11.32 43 81.13 4 7.55   0.00   0.00   0.00 53 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดน่าน 6 11.76 38 74.51 6 11.76   0.00   0.00 1 1.96 51 

เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 3.03 26 78.79 3 9.09   0.00 1 3.03 2 6.06 33 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก รวม (ราย) 45 6.52 538 77.97 66 9.57   0.00 2 0.29 39 5.65 690 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 16 7.27 176 80.00 15 6.82   0.00   0.00 13 5.91 220 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ ์ 12 6.38 144 76.60 19 10.11   0.00   0.00 13 6.91 188 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดตาก 3 2.65 96 84.96 11 9.73   0.00   0.00 3 2.65 113 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 6 6.38 66 70.21 15 15.96   0.00   0.00 7 7.45 94 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ ์ 8 10.67 56 74.67 6 8.00   0.00 2 2.67 3 4.00 75 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ รวม (ราย) 42 7.94 429 81.10 28 5.29   0.00 2 0.38 28 5.29 529 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 18 9.89 146 80.22 7 3.85   0.00   0.00 11 6.04 182 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร 6 4.23 130 91.55 5 3.52   0.00   0.00 1 0.70 142 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร 6 6.52 67 72.83 8 8.70   0.00 2 2.17 9 9.78 92 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธาน ี 5 8.33 48 80.00 4 6.67   0.00   0.00 3 5.00 60 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท 7 13.21 38 71.70 4 7.55   0.00   0.00 4 7.55 53 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี รวม (ราย) 114 10.67 847 79.31 38 3.56 2 0.19 7 0.66 60 5.62 1,068 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดนนทบุร ี 35 9.70 294 81.44 6 1.66   0.00   0.00 26 7.20 361 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดลพบุร ี 21 13.73 113 73.86 9 5.88   0.00 2 1.31 8 5.23 153 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดปทุมธาน ี 25 16.67 107 71.33 7 4.67   0.00 2 1.33 9 6.00 150 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

10 7.19 120 86.33 4 2.88   0.00 2 1.44 3 2.16 139 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดสระบุร ี 8 5.80 118 85.51 6 4.35 1 0.72   0.00 5 3.62 138 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดนครนายก 7 12.50 40 71.43 2 3.57   0.00 1 1.79 6 10.71 56 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี 6 17.14 26 74.29   0.00 1 2.86   0.00 2 5.71 35 

เขตสุขภาพที่ 4 สระบุร ี จังหวัดอ่างทอง 2 5.56 29 80.56 4 11.11   0.00   0.00 1 2.78 36 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี รวม (ราย) 54 5.55 801 82.32 61 6.27 1 0.10 5 0.51 51 5.24 973 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี 12 7.19 132 79.04 12 7.19   0.00 2 1.20 9 5.39 167 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดนครปฐม 3 1.81 145 87.35 9 5.42   0.00   0.00 9 5.42 166 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดสมุทรสาคร 16 10.46 119 77.78 10 6.54   0.00   0.00 8 5.23 153 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี 13 8.84 121 82.31 3 2.04   0.00   0.00 10 6.80 147 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี 4 3.42 105 89.74 2 1.71   0.00   0.00 6 5.13 117 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

5 4.95 78 77.23 11 10.89 1 0.99 2 1.98 4 3.96 101 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัดเพชรบุรี 1 1.16 75 87.21 4 4.65   0.00 1 1.16 5 5.81 86 

เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุร ี จังหวัด
สมุทรสงคราม 

0 0.00 26 72.22 10 27.78   0.00   0.00   0.00 36 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุร ี รวม (ราย) 130 9.31 1,072 76.79 79 5.66 1 0.07 16 1.15 98 7.02 1,396 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 45 13.55 250 75.30 13 3.92 1 0.30 3 0.90 20 6.02 332 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดระยอง 15 5.98 210 83.67 10 3.98   0.00 3 1.20 13 5.18 251 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ 

21 10.45 158 78.61 9 4.48   0.00 1 0.50 12 5.97 201 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 7.38 110 73.83 12 8.05   0.00 4 2.68 12 8.05 149 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดปราจนีบุร ี 19 12.84 107 72.30 7 4.73   0.00   0.00 15 10.14 148 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดสระแก้ว 9 6.38 107 75.89 15 10.64   0.00 3 2.13 7 4.96 141 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 5 4.13 87 71.90 12 9.92   0.00 2 1.65 15 12.40 121 

เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี จังหวัดตราด 5 9.43 43 81.13 1 1.89   0.00   0.00 4 7.55 53 

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น รวม (ราย) 82 7.13 944 82.09 78 6.78 1 0.09   0.00 45 3.91 1,150 

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 33 7.75 345 80.99 29 6.81 1 0.23   0.00 18 4.23 426 

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด 30 11.72 196 76.56 12 4.69   0.00   0.00 18 7.03 256 

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 12 5.15 191 81.97 22 9.44   0.00   0.00 8 3.43 233 

เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 7 2.98 212 90.21 15 6.38   0.00   0.00 1 0.43 235 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี รวม (ราย) 80 7.60 880 83.65 55 5.23 1 0.10 10 0.95 26 2.47 1,052 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดอุดรธาน ี 29 8.66 280 83.58 14 4.18 1 0.30 2 0.60 9 2.69 335 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดสกลนคร 12 6.86 145 82.86 15 8.57   0.00   0.00 3 1.71 175 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดนครพนม 13 9.42 113 81.88 9 6.52   0.00 1 0.72 2 1.45 138 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดหนองคาย 12 9.16 99 75.57 11 8.40   0.00 4 3.05 5 3.82 131 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดหนองบัวล าภ ู 4 3.85 96 92.31 1 0.96   0.00   0.00 3 2.88 104 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดเลย 5 5.32 86 91.49 2 2.13   0.00   0.00 1 1.06 94 

เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธาน ี จังหวัดบึงกาฬ 5 6.67 61 81.33 3 4.00   0.00 3 4.00 3 4.00 75 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา รวม (ราย) 138 10.37 1,049 78.81 50 3.76 1 0.08 4 0.30 89 6.69 1,331 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 38 7.80 390 80.08 11 2.26   0.00 4 0.82 44 9.03 487 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร ์ 33 10.44 255 80.70 19 6.01   0.00   0.00 9 2.85 316 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 40 13.84 227 78.55 8 2.77 1 0.35   0.00 13 4.50 289 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา จังหวัดชัยภูม ิ 27 11.30 177 74.06 12 5.02   0.00   0.00 23 9.62 239 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธานี 

รวม (ราย) 78 8.14 763 79.65 65 6.78 1 0.10 2 0.21 49 5.11 958 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธาน ี

จังหวัดศรีสะเกษ 25 6.39 329 84.14 26 6.65   0.00   0.00 11 2.81 391 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธาน ี 25 8.01 240 76.92 17 5.45   0.00 2 0.64 28 8.97 312 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธาน ี

จังหวัดยโสธร 14 12.39 87 76.99 7 6.19 1 0.88   0.00 4 3.54 113 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธาน ี

จังหวัดมุกดาหาร 8 10.13 61 77.22 7 8.86   0.00   0.00 3 3.80 79 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 10 
อุบลราชธาน ี

จังหวัดอ านาจเจริญ 6 9.52 46 73.02 8 12.70   0.00   0.00 3 4.76 63 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

รวม (ราย) 82 9.90 630 76.09 49 5.92   0.00 10 1.21 57 6.88 828 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

11 4.01 211 77.01 30 10.95   0.00 5 1.82 17 6.20 274 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 26 14.69 132 74.58 2 1.13   0.00   0.00 17 9.60 177 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดภูเก็ต 9 8.74 83 80.58 4 3.88   0.00 2 1.94 5 4.85 103 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดชุมพร 4 4.49 69 77.53 10 11.24   0.00 2 2.25 4 4.49 89 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดกระบี ่ 13 14.94 64 73.56   0.00   0.00   0.00 10 11.49 87 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดพังงา 7 14.00 40 80.00 2 4.00   0.00 1 2.00   0.00 50 

เขตสุขภาพที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

จังหวัดระนอง 12 25.00 31 64.58 1 2.08   0.00   0.00 4 8.33 48 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา รวม (ราย) 73 7.66 792 83.11 40 4.20 1 0.10 11 1.15 36 3.78 953 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดสงขลา 25 6.76 305 82.43 17 4.59   0.00 5 1.35 18 4.86 370 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดนราธิวาส 7 5.00 118 84.29 7 5.00   0.00 5 3.57 3 2.14 140 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดตรัง 4 3.60 94 84.68 3 2.70   0.00 1 0.90 9 8.11 111 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดยะลา 13 12.15 90 84.11 3 2.80   0.00   0.00 1 0.93 107 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ จังหวัด รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา โอนออก รวม 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดปัตตาน ี 18 16.67 83 76.85 4 3.70   0.00   0.00 3 2.78 108 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดพัทลุง 1 1.27 72 91.14 4 5.06 1 1.27   0.00 1 1.27 79 

เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา จังหวัดสตูล 5 13.16 30 78.95 2 5.26   0.00   0.00 1 2.63 38 
 
หมายเหต ุ    1.ข้อมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น.  ท่ีมา ท่ีมา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
                2.ผู้ปุวยวณัโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ที่ข้ึนทะเบียนในโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

แผนภูมิที่ 2 ความก้าวหน้าของการประเมินความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (1 ตุลาคม 2561-12 
เมษายน 2562) จ าแนกตามเขตสุขภาพ 

 
 
หมายเหต ุ    1.ข้อมูล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ท่ีมา ท่ีมา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
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จ านวนผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา จ านวนผู้ป่วยท่ียังไม่รายงานหรือค้นไม่พบ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

ตารางท่ี 7 ความก้าวหน้าของการประเมินความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (1 ตุลาคม 2561-12 เมษายน 
2562) จ าแนกตามเขตสุขภาพ 
 

เขตสุขภาพ 

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  ค่าเป้าหมายปี 2562 

จ านวนปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณจ านวน
ผู้ป่วยวัณโรค(156 

ต่อแสน ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วยวัณโรค
ขึ้นทะเบียนรักษาปี 

2562**  

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษา ปี 2562 

ความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ าร้อยละ 82.5 

  1 2 3 4=3/2   
ประเทศ 66,188,503 103,254 39,612 38.4 85,185 
เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 5,870,510 9,158 2,994 32.7 7,555 
เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก 3,561,377 5,556 2,032 36.6 4,583 
เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ 2,995,999 4,674 1,542 33.0 3,856 
เขตสุขภาพที่ 4 สระบุรี 5,322,632 8,303 3,158 38.0 6,850 
เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 5,311,909 8,287 3,181 38.4 6,836 
เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี 6,054,606 9,445 4,436 47.0 7,792 
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น 5,062,898 7,898 3,259 41.3 6,516 
เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี 5,548,817 8,656 2,606 30.1 7,141 
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 6,767,667 10,558 3,730 35.3 8,710 
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 4,610,095 7,192 2,840 39.5 5,933 
เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,454,389 6,949 2,494 35.9 5,733 
เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา 4,945,189 7,714 2,625 34.0 6,364 
เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 5,682,415 8,865 4,715 53.2 7,313 
หมายเหต ุ   ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  ท่ีมา ท่ีมา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

ตารางท่ี 8 ความก้าวหน้าของการประเมินความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (1 ตุลาคม 2561-12 เมษายน 2562) จ าแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด 
 

เขตสุขภาพ ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  ค่าเป้าหมายปี 
2562 

จ านวน ปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณ
จ านวนผู้ป่วยวัณ

โรค 
( 156 ต่อแสน 

ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วย
วัณโรคขึ้น
ทะเบียน
รักษาป ี

2562**  

ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของปี 

2562 

ความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับ

เป็นซ้ าร้อยละ 82.5 

  1 2 3 4=3/2  

ประเทศ 66,188,503 103,254 39,612 38.4 85,185 
กรุงเทพมหานคร 5,682,415 8,865 4,715 53.2 7,313 

จังหวัดกระบี ่ 469,769 733 213 29.1 605 

จังหวัดกาญจนบุรี 887,979 1,385 498 36.0 1,143 

จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 986,005 1,538 598 38.9 1,269 

จังหวัดก าแพงเพชร 729,133 1,137 413 36.3 938 

จังหวัดขอนแก่น 1,805,910 2,817 1,285 45.6 2,324 

จังหวัดจันทบุรี 534,459 834 318 38.1 688 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 709,889 1,107 466 42.1 914 

จังหวัดชลบุรี 1,509,125 2,354 1,120 47.6 1,942 

จังหวัดชัยนาท 329,722 514 147 28.6 424 

จังหวัดชัยภูม ิ 1,139,356 1,777 615 34.6 1,466 

จังหวัดชุมพร 509,650 795 280 35.2 656 

จังหวัดเชียงราย 1,746,840 2,725 744 27.3 2,248 

จังหวัดเชียงใหม ่ 1,287,615 2,009 740 36.8 1,657 

จังหวัดตรัง 643,072 1,003 324 32.3 828 

จังหวัดตราด 229,649 358 131 36.6 296 

จังหวัดตาก 644,267 1,005 346 34.4 829 

จังหวัดนครนายก 259,342 405 179 44.2 334 

จังหวัดนครปฐม 911,492 1,422 434 30.5 1,173 

จังหวัดนครพนม 718,028 1,120 290 25.9 924 

จังหวัดนครราชสีมา 2,639,226 4,117 1,264 30.7 3,397 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1,557,482 2,430 782 32.2 2,004 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  ค่าเป้าหมายปี 
2562 

จ านวน ปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณ
จ านวนผู้ป่วยวัณ

โรค 
( 156 ต่อแสน 

ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วย
วัณโรคขึ้น
ทะเบียน
รักษาป ี

2562**  

ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของปี 

2562 

ความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับ

เป็นซ้ าร้อยละ 82.5 

จังหวัดนครสวรรค์ 1,065,334 1,662 578 34.8 1,371 

จังหวัดนนทบุร ี 1,229,735 1,918 1,061 55.3 1,583 

จังหวัดนราธิวาส 796,239 1,242 322 25.9 1,025 

จังหวัดน่าน 479,838 749 223 29.8 618 

จังหวัดบึงกาฬ 423,032 660 211 32.0 544 

จังหวัดบุรีรัมย์ 1,591,905 2,483 855 34.4 2,049 

จังหวัดปทุมธาน ี 1,129,115 1,761 510 29.0 1,453 

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์

543,979 849 361 42.5 700 

จังหวัดปราจนีบุร ี 487,544 761 380 50.0 627 

จังหวัดปัตตาน ี 709,796 1,107 328 29.6 914 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

813,852 1,270 394 31.0 1,047 

จังหวัดพะเยา 477,100 744 313 42.1 614 

จังหวัดพังงา 267,491 417 136 32.6 344 

จังหวัดพัทลุง 524,857 819 202 24.7 675 

จังหวัดพิจิตร 541,868 845 264 31.2 697 

จังหวัดพิษณุโลก 865,368 1,350 615 45.6 1,114 

จังหวัดเพชรบุรี 482,375 753 224 29.8 621 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 995,331 1,553 510 32.8 1,281 

จังหวัดแพร่ 447,564 698 258 37.0 576 

จังหวัดภูเก็ต 402,017 627 414 66.0 517 

จังหวัดมหาสารคาม 963,072 1,502 664 44.2 1,239 

จังหวัดมุกดาหาร 350,782 547 199 36.4 451 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 279,088 435 87 20.0 359 

จังหวัดยโสธร 539,542 842 317 37.7 694 

จังหวัดยะลา 527,295 823 262 31.9 679 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  ค่าเป้าหมายปี 
2562 

จ านวน ปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณ
จ านวนผู้ป่วยวัณ

โรค 
( 156 ต่อแสน 

ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วย
วัณโรคขึ้น
ทะเบียน
รักษาป ี

2562**  

ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของปี 

2562 

ความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับ

เป็นซ้ าร้อยละ 82.5 

จังหวัดร้อยเอ็ด 1,307,911 2,040 712 34.9 1,683 

จังหวัดระนอง 190,399 297 122 41.1 245 

จังหวัดระยอง 711,236 1,110 631 56.9 915 

จังหวัดราชบุร ี 871,714 1,360 376 27.6 1,122 

จังหวัดลพบุร ี 757,273 1,181 423 35.8 975 

จังหวัดล าปาง 746,547 1,165 448 38.5 961 

จังหวัดล าพนู 405,918 633 181 28.6 522 

จังหวัดเลย 641,666 1,001 247 24.7 826 

จังหวัดศรีสะเกษ 1,472,031 2,296 1,103 48.0 1,895 

จังหวัดสกลนคร 1,149,472 1,793 465 25.9 1,479 

จังหวัดสงขลา 1,424,230 2,222 1,055 47.5 1,833 

จังหวัดสตูล 319,700 499 132 26.5 411 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

1,310,766 2,045 1,006 49.2 1,687 

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

193,902 302 97 32.1 250 

จังหวัดสมุทรสาคร 568,465 887 775 87.4 732 

จังหวัดสระแก้ว 561,938 877 384 43.8 723 

จังหวัดสระบุร ี 642,040 1,002 393 39.2 826 

จังหวัดสิงห์บุร ี 210,088 328 91 27.8 270 

จังหวัดสุโขทัย 599,319 935 331 35.4 771 

จังหวัดสุพรรณบุร ี 852,003 1,329 416 31.3 1,097 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 1,057,581 1,650 547 33.2 1,361 

จังหวัดสุรินทร ์ 1,397,180 2,180 996 45.7 1,798 

จังหวัดหนองคาย 521,886 814 316 38.8 672 

จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

511,641 798 222 27.8 658 

จังหวัดอ่างทอง 281,187 439 107 24.4 362 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

เขตสุขภาพ ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา  ค่าเป้าหมายปี 
2562 

จ านวน ปชก.ปี 
2561*  

คาดประมาณ
จ านวนผู้ป่วยวัณ

โรค 
( 156 ต่อแสน 

ปชก.)  

จ านวนผู้ป่วย
วัณโรคขึ้น
ทะเบียน
รักษาป ี

2562**  

ร้อยละความ
ครอบคลุมการ
รักษาของปี 

2562 

ความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับ

เป็นซ้ าร้อยละ 82.5 

จังหวัดอ านาจเจริญ 378,107 590 182 30.9 487 

จังหวัดอุดรธาน ี 1,583,092 2,470 855 34.6 2,037 

จังหวัดอุตรดิตถ ์ 457,092 713 230 32.3 588 

จังหวัดอุทัยธาน ี 329,942 515 140 27.2 425 

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1,869,633 2,917 1,039 35.6 2,406 

หมายเหต ุ    ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.   
    ที่มา http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

6.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน (ข้อมูลจากรายงานตรวจราชการรายเขตสุขภาพ 
(ตก.2)) 

1) เรงรัดการคัดกรองเชิงรุก ในกลุมเสี่ยงเปาหมาย  เชน กลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่มีโรครวม ,ผูสูงอายุ
ติดบาน ติดเตียง และผูปวยเบาหวาน HbA1c ≥7  หรือ FBS ≥ 140เพ่ือน าผูปวยเขาสูระบบการ
รักษาใหไดเร็วลดการเสียชีวิต  

2) เน้นคุณภาพการรักษา ในชวง intensive phase  
3) การลงขอมูลในโปรแกรม TBCM online ใหเปนปจจุบัน และใชประโยชน ในการก ากับติดตามผูปวย 
4) ระบบการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรค มารับการคัดกรอง 

เน้นการคัดกรองเชิงคุณภาพ ไม่เน้นการคัดกรองเชิงปริมาณ 
5) พัฒนาระบบการดูแลรักษาเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต ต้องเน้นการรักษาด้วยสูตรยาตามมาตรฐาน มี

ผู้ดูแลก ากับการกินยา และในผู้ปุวยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยต้องได้ยาต้านเอชไอวีในระหว่าง
การรักษาวัณโรคทุกราย   

6) ผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีประวัติเคยรักษาวัณโรคมาก่อน เมื่อมาข้ึนทะเบียนรักษาวัณโรคครั้งใหม่ ต้องส่งตรวจ
เพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยาวัณโรคทุกราย เพ่ือค้นหาผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาให้ได้รับการรักษาวัณ
โรคดื้อยาโดยเร็วที่สุด 

7) ผู้ปุวยวัณโรคที่มีโรคร่วมทุกราย ต้องมีการดูแลโรคร่วมของผู้ปุวยควบคู่ไปด้วย เพ่ือลดการเสียชีวิต
และมีการก ากับการกินยาโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น หากมีความจ าเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและ Admit 

8) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลพัฒนาระบบการก ากับการกินยา การส่งต่อและการ
ติดตามการรักษาผู้ปุวยและทบทวนผู้ปุวยที่ขาดยาเพ่ือวางระบบปูองกันการขาดยา 

9) การค้นหาผู้ปุวยวัณโรค 
 วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดกลุ่มเสี่ยงเปูาหมายเพิ่มเติม เช่น ผู้ปุวยติดเตียง 
 สร้างความตระหนักเรื่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
 ใช้กลไก พรบ.โรคติดต่อ 2558 ก ากับติดตามการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคในรพ.เอกชน 
 กลุ่มผู้สัมผัสควรคัดกรองย้อนหลัง 2 ปี ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกให้ครอบคลุม 

10)  การรักษาวัณโรค 
 วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต น าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานเพื่อปูองกันการเสียชีวิต 
 ผู้ปุวยที่มีปัญหาชับช้อนควรมีผู้ก ากับการกินยาทุกวันหรือ VDO call ตลอดการรักษา 
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือผู้ปุวยวัณโรคที่ประสบปัญหาด้านสังคม 

เศรษฐกิจ 
 ประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามดูแลการรักษาผุ้ปุวยกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติ 
 Case management team ดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิดรายที่มีปัญหาชับช้อนในอ าเภอที่มีการ

เสียชีวิตสูง   
 ผู้ปุวยที่โอนไปรักษารพ.อ่ืน ควรติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ เช่นเดือนที่ 2,5 และ 6 
 จัดท าแบบยินยอมความร่วมมือในการรักษาTB/MDR-TB 
 จังหวัดก ากับติดตามการด าเนินงานวัณโรค (การส่งตรวจทดสอบความไวต่อยากลุ่มรักษาช้ า ,

ระบบข้อมูล TBCM online,วัณโรคดื้อยา/วัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น) ทั้ง
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 



117 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

11)  เร่งรัดค้นหาวัณโรคอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยงโดย Chest X-ray โดยเฉพาะ active 
case finding ในคลินิกโรคเรื้อรัง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ65 ปีขึ้นไป+DM กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่ม CKD 
กลุ่ม COPD และบันทึกรายงานในโปรแกรม TBCM ให้ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

12)  Case Management Team และ Quality DOT ติดตามก ากับผู้ปุวยที่ก าลังรักษา และผู้ปุวยที่โอน
ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย/ชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ปุวยรักษาหายและ
รักษาครบทุกราย 

13)  พิจารณาAdmit ผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต เช่น ผู้สูงอายุ มีโรคร่วม เพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยทีมสหวิชาชีพ 

14)  Death case conference เพ่ือทบทวนแผนการรักษาในผู้ปุวยที่เสียชีวิตทุกราย 
 
7.ปัญหาอุปสรรคและช่องว่าง ในการด าเนินงาน ในระดับพื้นที่ (ข้อมูลจากรายงานตรวจราชการรายเขต
สุขภาพ (ตก.2)) 

1) การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง ค้นพบผู้ปุวยวัณโรคน้อย อัตราการค้นพบผู้ปุ วยวัณโรคต่ ากว่า
เปูาหมายมาก (156 ต่อแสนประชากร) 

2) กลุ่มเสี่ยงผู้ต้องขังรายใหม่ไม่ได้รับการคัดกรองด้วย CXR ส่งผลต่อการควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคใน
เรือนจ า 

3) การดูแลก ากับการกินยายังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในผู้ปุวยวัณโรคท่ีไม่ใช่คนไทย 
4) ผู้ปุวยวัณโรคกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคดื้อยา (Re-On-Pre) ยังมีการส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบ

ความไวต่อยาวัณโรคไม่ครบทุกรายส่งผลให้สถานการณ์วัณโรคดื้อยายังไม่ใช่สถานการณ์ที่แท้จริง 
5) โรงพยาบาลเอกชนยังมีการใช้และรายงานผู้ปุวยวัณโรคเข้าในระบบ TBCM online ไม่ครบทุกแห่ง 
6) ผู้ปุวยเสียชีวิตเป็นสูงอายุมีโรคร่วม (COPD,DM,CA HT, HIV, หัวใจ) และเสียชีวิตในระยะเข้มข้นของ

การรักษา  
7) ผู้ปุวยวัณโรคส่วนหนึ่งเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย หรือแรงงานข้ามชาติ มักมีการโยกย้ายที่อยู่ 
8) การเข้ารับการรักษา มาถึงล่าช้ามีอาการทรุดหนัก จึงท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง 
9) การส่งออกผู้ปุวย Transfer out  พบว่า การรับและส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยยังขาดการประสานงานและ

ติดตามผู้ปุวยให้มารับยาที่โรงพยาบาลปลายทาง 
 
8.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม (ข้อมูลจากรายงานตรวจราชการรายเขตสุขภาพ (ตก.2)) 

1) อัตราการเสียชีวิตสูงในกลุมสูงอายุและกลุมที่มีโรครวม เชน โรคไต DM /HT COPD  และเสียชีวิตใน
ระยะเขมขน (intensive phase) 

2) Treatment coverage rate ต่ า (การคัดกรองเขาสูระบบการวินิจฉัย ขึ้นทะเบียนรักษา ลาชา) 
3) ปัญหาผู้ปุวยเสียชีวิตสูง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเสียชีวิตในระยะเข้มข้นของการรักษาวัณโรค 
4) ปัญหาการไม่น ามาประเมินผลเมื่อครบเวลาการรักษา (No Evaluate) ซึ่งพบว่ามีการขยายสูตรยา

รักษานานเกินกว่า 9 เดือน ท าให้ไม่สามารถประเมินผลการรักษาได้ตามไตรมาสที่ก าหนด   
5) ปัญหาผู้ปุวยที่โอนออกไปรักษาต่อที่อ่ืนอาจท าให้ไม่สามารถติดตามผลการรักษาและน ามาประเมินได้ 
6) ปัญหาไม่มียารักษาวัณโรคเพียงพอส าหรับกลุ่มผู้ปุวยไม่ใช่คนไทย 
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7) ปัญหาไม่มียาต้านไวรัสเอชไอวี ส าหรับผู้ปุวยวัณโรคที่มีเชื้อเอชไอวี ที่ไม่ใช่คนไทยหรือที่ไม่มีบัตร
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

8) ปัญหาการขาดยาในผู้ปุวยวัณโรคท่ีไม่ใช่คนไทย ซึ่งข้ึนทะเบียนรักษาแล้ว แต่มารับยาไม่ต่อเนื่อง 
9) ปัญหาการขาดยาผู้ปุวยคนไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง 
10)  มีการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยในโปรแกรม TBCM ไม่ครบถ้วน 
11)  พ้ืนที่เขตเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกอ าเภอ ผู้ปุวยบางรายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาท างานในพ้ืนที่ 

แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจน ย้ายที่อยู่แล้วไม่แจ้งท าให้ติดตามดูแลยาก และมีโอกาสที่จะขาดการรักษา 
12)  โรงพยาบาลเอกชนในพื้นท่ีไม่มีการบันทึกและรายงานข้อมูลใน TBCM 
13)  ขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคไม่ทันเวลาภายใน 7 วัน (พรบ. 2558 : TB ต้องรายงานภายใน 7 วัน) 
14)  การค้นหาผู้ปุวยและข้ึนทะเบียนรักษายังต่ ากว่าจ านวนผู้ปุวยที่คาดว่าจะมี (156/100000 

ประชากร) 
15)  การมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลภาคเอกชนในการด าเนินงานวัณโรคยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง 
16)  การตรวจและมีผลทดสอบความไวต่อยาในผู้ปุวยรักษาช้ า (B+) ยังต่ า 
17)  การดูแลผู้ปุวยโดยทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่ยังไม่เข้มแข็งที่จะลดการเสียชีวิต หรือการขาดยา 
18)  ผู้ปุวยวัณโรคท่ีเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายไม่สามารถติดตามการรักษาได้ 
19)  ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาไม่ให้ความร่วมือในการรักษา เช่นปฎิเสธการรักษา ปฎิเสธการให้ข้อมูล 
20)  กลุ่มเสี่ยงต่างด้าวที่คัดกรองพบความผิดปกติสงสัยวัณโรค ยังติดตามมาขึ้นทะเบียนรักษาได้ไม่ครบ 
21)  โรงพยาบาลเอกชน ยังบันทึกข้อมูลผู้ปุวยในระบบ TBCM Online ไม่ครบถ้วน 
22)  มาตรฐานการวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ปุวยในสถานบริการแต่ละแห่ง ยังมีความหลากหลาย   
23)  ผู้ปุวยย้ายที่อยู่ ไม่ให้ข้อมูลที่อยู่จริง และกลุ่มที่มีการโอนออกนอกพ้ืนที่ ไม่สามารถติดตามการรักษาได้ 
24)  กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ย้ายกลับประเทศ ไม่สามารถติดตามตัวได้ และ แรงงานที่ลักลอบเข้ามาท างาน

ผิดกฎหมาย ไม่สามารถ ติดตาม ควบคุมการแพร่เชื้อได้ 
25)  ก ากับติดตาม ดูแลผู้ปุวยวัณโรคด้วยกลไกในระดับพ้ืนที่และทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
26)  เร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดย CXR และในรายที่ปอดผิดปกติ เก็บเสมหะที่มีคุณภาพส่งตรวจ AFB 

และถ้าผล AFB negative ให้ส่งเสมหะตรวจ Molecular 
 
9.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  (ข้อมูลจากรายงานตรวจราชการรายเขตสุขภาพ (ตก.2)) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

เพ่ิมความครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ และ
กลับเป็นซ้ า (Treatment 
coverage) 

1. เร่งรัดให้ รพ.เอกชน ขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคในโปรแกรม TBCM 
online 
2. ตรวจสอบและติดตามผู้ปุวยวัณโรคท่ีได้รับการวินิจฉัยมาขึ้นทะเบียนใน

โปรแกรม TBCM ให้ครบถ้วน 
3. เร่งรัดค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงให้มากข้ึนเช่นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 

ผู้ปุวยHIV  และท่ีส าคัญคือกลุ่มสูงอายุ ให้เข้ารับการรักษาที่เร็ว ลดการ
เสียชีวิต 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

4. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานอื่นๆในการร่วมเร่งรัดการ
คัดกรอง ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการคัด
กรองได้น้อย 

การข้ึนทะเบียนรักษา ยังต่ ากว่า
เปูาหมาย 
 
 

1. ควรวิเคราะห์แยกข้อมูลกลุ่มปุวยที่ได้จากการคัดกรอง กรณีพบกลุ่มปุวยที่
นอกเหนือ 7 กลุ่มเสี่ยง ควรระบุกลุ่มเสี่ยงตามปัญหาพ้ืนที่ให้ชัดเจน เช่น 
กลุ่ม Silicosis หรือชุมชนแออัด ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  แค๊มป์คนงาน 
เพ่ือน ามาก าหนดแผนเร่งรัดคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนที่
เพ่ิมเติม 

2. กลุ่มปุวยที่ walk in ควรมีการสอบถามประวัติการคัดกรอง ในพื้นที่เพ่ือ
หาสาเหตุการค้นไม่พบในพ้ืนที่ (กรณีที่ไม่เคยผ่านมาคัดกรอง) หรือคุณภาพ
การตรวจคัดกรอง (กรณีท่ีผ่านการคัดกรองแต่ไม่พบความผิดปกติ) ซึ่งเป็น
ช่องว่างที่ต้องมีการก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพต่อไป 

3. บูรณาการการค้นหาในคลินิก ผู้สูงอายุและมีโรคร่วมอื่นๆ  
4. เร่งรัดการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยการจัดจ้าง outsource ให้ตรวจ

ค้นหา CXR  เชิงรุกในพ้ืนที่  
5. กรณีพบวัณโรคในเด็ก  เพื่อการเฝูาระวังค้นหาการติดเชื้อในชุมชน 

รพเอกชน การขึ้นทะเบียน
รายงานข้อมูลผู้ปุวยไม่
ครบถ้วน /ครอบคลุม   

สนับสนุนศักยภาพ จนท.รพ.เอกชน แนวทางการลงข้อมูล และมีการก ากับ 
แยกผลงานภาคเอกชน ให้เห็นผลการพัฒนาชัดเจน 

1. มีอัตราการเสียชีวิตสูงใน  
กลมุผูสูงอายุและมีโรครวม  
2. การคนหา/คัดกรองใน 
กลมุเสี่ยงเปูาหมายยัง
ด าเนินการไดไมครอบคลุม 

1. เรงรัดการคนหาโดยเนนกิจกรรม Active Case Finding อยางตอเนื่อง 
เพ่ือการตรวจพบผูปวยและวินิจฉัย/ใหการรักษาโรคโดยเร็ว โดยเฉพาะ  
กลมุเสี่ยงเปาหมายใน รพ. และมีการก ากับติดตามการใชแนวทางการดูแล
รักษาผูปวยวัณโรคทุกสถานบริการ  

2. พัฒนาคุณภาพการรักษา /ระบบการสงตอและเรงรัดการรายงานผูปวยใน
พ้ืนที่ใหรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการติดตามก ากับการกินยา ลดโอกาส
เสียชีวิตและการขาดยา   

3. บูรณาการการดูแลผูปวยวัณโรค/การติดตามเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่
สาธารณสุข กับงาน Home Health Care / Home visit และงานเวช
ปฏิบัติโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ  

4. สรางและพัฒนาเครือขาย อปท. /อสม./อสค. ใหรวมด าเนินงานคัดกรอง/
คนหาผูปวยรายใหม รวมถึงรวมดูแลผูปวยวัณโรคในชุมชนดวย 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

ปัญหาผู้ปุวยเสียชีวิตสูง โดย
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ
เสียชีวิตในระยะเข้มข้นของ
การรักษาวัณโรค 

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย โดย Case management team การท า 
DOT โดยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตโดยเพิ่มความเข้มข้น
ของการดูแลทุกระยะ การมีผู้ก ากับการรับประทานยาโดยเจ้าหน้าที่ใน
ระยะ 2 สัปดาห์ - 2 เดือนแรกของการรักษา 

2. กรณีผู้ปุวยวัณโรคในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม วัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย 
ควรมีทีมสหวิชาชีพ ดูแลอย่างใกล้ชิด มีการพิจารณาเริ่มยาต้านเอชไอวี 
ในผู้ปุวยทุกราย  

3. บูรณาการกับงานคลินิกผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หรือแผนกต่างๆของ รพ. เพื่อ
เพ่ิมการค้นหาผู้ปุวยวัณโรค  

4. เฝูาระวังผลข้างเคียงของยาที่จะท าให้ผู้ปุวยขาดยาและเสียชีวิต 
5. สร้างระบบการติดตามการรักษาและแนวทางการดูแล/เฝูาระวังการ

เสียชีวิตในผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีโอกาสเสียชีวิตสูงในระหว่างรักษาวัณโรค   
6. จัดท า Dead case conference ทุกราย เพ่ือค้นหาสาเหตุการเสียชีวิต 

การไม่น ามาประเมินผลเมื่อ
ครบเวลาการรักษา (Not 
Evaluate) ซึ่งพบว่ามีการ
ขยายสูตรยารักษานานเกิน
กว่า 9 เดือน 

โรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีอายุรแพทย์ควรน า case ผู้ปุวยที่มีปัญหาการรักษา
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้
ผู้ปุวยได้รับยารักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย และระหว่างการรักษา 

ผู้ปุวยที่โอนออกไปรักษาต่อที่
อ่ืนอาจท าให้ไม่สามารถ
ติดตามผลการรักษาและน ามา
ประเมินได้ 

ทบทวนมาตรการการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ปุวยวัณโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

การขาดยา 
 ในผู้ปุวยวัณโรคท่ีไม่ใช่คน

ไทย ซึ่งขึ้นทะเบียนรักษา
แล้วแต่มารับยาไม่ต่อเนื่อง 

 ในผู้ปุวยวัณโรคท่ีเป็นคน
ไทย 

1. สร้างความเข้มแข็งของระบบส่งต่อระหว่างศูนย์ประสานการส่งหน่วย
บริการสาธารณสุขคู่ขนานชายแดน ไทย 

2. ลดการขาดยาในกลุ่มผู้ปุวยที่ก าลังรักษา ด้วยการใช้ VDO call ในการท า 
DOT 

3. สหวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญในกลไก Case management team ควร
ด าเนินงาน/ประสานงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบการส่งต่อ และติดตามผู้ปุวย โดยทีม Case management 
team 

การดูแลผู้ปุวยวัณโรคท่ีก าลัง
รักษาให้มารักษาอย่างต่อเนื่อง
จนผลการรักษาส าเร็จ 

สหวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญในกลไก Case management team ควร
ด าเนินงาน/ประสานงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

ติดตามการรักษากลุ่มผู้ปุวย ด าเนินการติดตามผลการรักษาตามระบบ และบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดให้
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

โอนออก โดยใช้ศูนย์ส่งต่อ
ติดตามทุกระดับ 

ต่อเนื่อง  
- ภายในจังหวัด : สสจ. 
- ภายในเขต : สคร.,สสจ. 
- นอกเขต : สคร. 
- ต่างประเทศ : ส านักวัณโรค 

แนวทางการดูแลรักษาของ
แพทย์ และ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ในแต่ละพ้ืนที่ยังต่างกัน 
 

1 1. พัฒนาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาระดับจังหวัด / พัฒนา case 
management  team ทบทวนมาตรฐานการดูแลผู้ปุวยวัณโรค  ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนพัฒนา  
2. มีการประชุม Death case conference  เพ่ือทบทวนแผนการรักษา และ
น ามาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ปุวยรายอื่นๆ และควรมีการหาปัจจัยส่วน
บุคคล ชุมชน การขาดยา ที่ส่งผลการรักษาไม่ได้ผล   
3. ควรมีทะเบียนผู้ปุวยที่ยังไม่สรุปผลการรักษา และมีการวิเคราะห์สาเหตุ 
และมีแนวทางสนับสนุนให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน 

การก ากับติดตามผลการรักษา 
กลุ่มย้ายที่อยู่ กลุ่มแรงงาน
ต่างชาติย้ายกลับประเทศไม่
สามารถติดตามการรักษาได้ 

พัฒนาระบบการติดตามผู้ปุวยที่ขาดนัด ให้มารับยาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปูองกันการขาดยา เช่น   ส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.ในพ้ืนที่ / ระหว่างเครือข่าย
อ่ืนๆ นอกพ้ืนที่ ในการติดตาม รายงานผลการรักษา  

การส่งต่อและติดตามการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรค ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ยังไม่มีระบบที่ดีพอ  

เร่งด าเนินการพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามการรักษาผู้ปุวยวัณโรคทุก
รายเพื่อลดอัตราการขาดยา  และให้ผู้ปุวยทุกรายได้รับการรักษาตาม
มาตรฐานทุกราย 

ระบบการปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อในสถาน
บริการ 

1. ER ควรมีการจัดการระบบระบายอากาศ   ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ
ทางเดินหายใจในบุคลากร  
2. โรงพยาบาลจังหวัดควรมีการเตรียมห้องแยกโรคความดันลบ แบบ 
Airborne Infection Isolation Room  (AIIR) แยกตึกจากผู้ปุวยปกติ เพื่อ
รองรับผู้ปุวยโรคติดต่อ 

การส่งตรวจทดสอบความไว
ต่อยาวัณโรค (DST) ของผู้ปุวย
ที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมา
ก่อน  ยังต่ ากว่าค่าเปูาหมาย   

1. เร่งรัดให้หน่วยบริการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค เพ่ือคัดกรอง
MDR ในกลุ่มเสี่ยงทุกราย 

2. ในกรณีที่มีการส่งตรวจคัดกรองแล้วตรวจสอบว่าได้มีการบันทึกข้อมูลลง
ในโปรแกรมครบทุกราย 

3. ให้ความรู้ ค าแนะน าในการจัดเก็บเสมหะให้มีคุณภาพ 
4. ใช้โปรแกรม TBCM online ในการก ากับติดตามผู้ปุวยที่เคยมีประวัติการ

รักษา เพื่อส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) 
5. ก าหนดเปูาหมาย และวางแผนการค้นหา และจัดท าฐานข้อมูล RR/ 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

MDR  Pre-XDR   เพ่ือการเฝูาระวังผู้ปุวยดื้อยาในพ้ืนที่ 

 
10.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย  (ข้อมูลจากรายงานตรวจ
ราชการรายเขตสุขภาพ (ตก.2)) 

1) ผลักดันเป็นนโยบาย โดยก าหนดให้กลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย ด าเนินการถ่ายภาพรังสีทรวงอกอย่างน้อยปี
ละครั้ง ส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วย X pert MTB/RIF ทุกราย 

2) ควรก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการผู้ปุวยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (Migrant) ให้ชัดเจนและ
น ามาปฏิบัติได้ 

3) ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อ Social Media ต่างๆ สร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบและรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ลดการตีตรา 

4) มาตรการด าเนินการหรือการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีผู้ปุวยวัณโรค ผู้ปุวย
วัณโรคดื้อยาไม่ยอมกินยา และไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาวัณโรคการบังคับใช้ พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ยังไม่มีความชัดเจน 

5) จัดวัณโรคเป็นโรคนโยบายของผู้บริหารทุกระดับจนกว่าอัตราการรักษาส าเร็จ≥85% ในทุกสถาน
บริการ 

6) สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ปุวยวัณโรคเป็นรายเดือนจนรักษาหาย 
7) ผลักดันสิทธิการชดเชยจาก สปสช. ส าหรับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยอณูชีววิทยาในผู้สงสัย

วัณโรคทุกราย 
8) สนับสนุนงบประมาณส าหรับการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรคท่ีไม่มีสิทธิการรักษา 
9) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค ในรพ.เอกชน และรพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือให้เครือข่ายสามารถด าเนินการดูแลผู้ปุวย และบริหารจัดการข้อมูลในโปรแกรม 
TBCMในทิศทางเดียวกัน  

10)  พัฒนา พรบ.โรคติดต่อ ข้อปฏิบัติกรณีสงสัย XDR หรือ PreXDR การจ่ายค่าชดเชยในกรณีต้องกักกัน 
แยก เพ่ือการวินิจฉัย รักษา ในผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อรุนแรงให้มีความชัดเจน 

11)  พัฒนาคู่มือ หลักสูตรการให้ค าปรึกษาผู้ปุวย ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ ให้มีทักษะ
การให้ค าปรึกษา จูงใจ สร้างการยอมรับ ให้ผู้ปุวยเกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือ สามารถดูแล
ตนเองจนสิ้นสุดการรักษา   

12)  พัฒนาแบบสอบสวน online เพ่ือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้ปุวย ข้อมูล contact case หรือ ข้อมูลเชิง
คุณภาพในระบบสอบสวน น ามาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานต่อไป  

13)  ผลักดันความร่วมมือ สปสช. ในการพิจารณาเงื่อนไขการจ่ายเงินการแลผู้ปุวย ให้เข้าใจตรงกัน และ
เกิดคุณภาพในการค้นหา และดูแลรักษาผู้ปุวย การพัฒนาโปรแกรมTBCM ให้มีการเชื่อมต่อ DATA 
Hub ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในการติดตาม ได้รวดเร็ว  

14)  ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ  ส านักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน ฯ  
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a. ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (Migrant) ก าหนดนโยบายในผู้ปุวยในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
(Migrant) ให้ชัดเจนและน ามาปฏิบัติได้ เช่น ในกลุ่มที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ แรงงานกลุ่มนี้
จะไม่มีเงินในการรักษา  หรือหากไม่รักษาจะผลักดันส่งกลับประเทศ จะต้องประสาน
หน่วยงานใดเพ่ือยืนยันตัวผู้ปุวยว่ากลับประเทศเพ่ือไปรักษาจริง เป็นต้น  ควรพัฒนาระบบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการดูแลรักษา ส่งต่อผู้ปุวยวัณโรคต่างด้าว  เพ่ือความส าเร็จ
ในการรักษา   

b. วัณโรคในโรงงาน จัดท าแนวทางการดูแลสุขภาพวัณโรคในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุม
คุณภาพและการก ากับติดตามการดูแลสุขภาพคนงานในโรงงาน และแรงงานต่างด้าว 
ผลักดันความร่วมมือในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มแรงงานที่ต้องมาตรวจตามนัด และถูกตัดค่าจ้าง
รายวัน รวมทั้งนายจ้างที่ดูแลในกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ติดตามการรักษาไม่ได้    

c. ควรมีการพัฒนาศูนย์ที่รับดูแลฟื้นฟู  ฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้ปุวยวัณโรค หรือเป็นกลุ่มแรงงาน
เมื่อเจ็บปุวยท าให้ขาดรายได้   

15)  ก าหนดให้ผู้ปุวยวัณโรคปอดทุกรายส่งเสมหะเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยา (Universal 
sputum culture & DST)  โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณด าเนินการอย่างเพียงพอ 

16)  ผลักดันเป็นนโยบายให้การถ่ายภาพรังสีทรวงอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นมาตรฐานคุณภาพบริการ
ในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย เช่น ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้ต้องขัง ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 

17)  ก าหนดนโยบายให้กลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองวัณโรคส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF  
โดย สปสช. ชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีสิทธิประกันสุขภาพ 

18)  จัดตั้ง Service Plan สาขาวัณโรค อย่างเป็นรูปธรรม 
19)  ก าหนดมาตรการด าเนินการกรณีผู้ปุวยวัณโรค ผู้ปุวยวัณโรคดื้อยาไม่ยอมกินยา และไม่ให้ความ

ร่วมมือการรักษาวัณโรค 
20)  เร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดย CXR และในรายที่ปอดผิดปกติ เก็บเสมหะที่มีคุณภาพส่งตรวจ AFB 

และถ้าผล AFB negative ให้ส่งเสมหะตรวจ Molecular   
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 14 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

1. สถานการณ์ 
การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินการด าเนินงานของ

ทั้งโรงพยาบาล (RDU1) และรพ.สต.ในเครือข่ายบริการ (RDU2)  โดยเป้าหมาย ของปีงบประมาณ 2562 
ก าหนดให้ โรงพยาบาลผ่านตามเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ผลการด าเนินงานช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562)  พบว่า ทั้ง 12 เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด 894 แห่ง ไดด้ าเนินการผ่านเกณฑ์ RDU 
ขั้นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 99.44 (889 แห่ง) ของโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด แต่ในส่วนของ RDU ขั้นที่ 2 
พบโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 39.60 (354 แห่ง) เท่านั้น ซึ่งถือว่าที่บรรลุเป้าหมายแล้วในภาพรวม 
โดยมีรายละเอียดดังกราฟ 

 

ซึ่งปัจจัยส าคัญทีม่ีผลให้โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 คือ การลดอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะให้
ได้ตามเกณฑ์ใน 4 กลุ่มโรค ซึ่งได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาปฏิชี วนะในบาดแผล
สดจากอุบัติเหตุ และการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
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2. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2.2 รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินการ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โรงพยาบาลแม่ข่าย
ที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผลขั้นที่ 1  
และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรม
ตามกุญแจ 
PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจากบัญชียา

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน  

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20  

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
หน่วยบริการปฐม
ภูมิลูกข่ายที่ใช้ยา
สมเหตุผลขั้นที่ 1 
และ 2 

ลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน 2 
กลุ่มโรค ได้แก่ RI 
และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่
ใช้ยาปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ท้ัง RI และ AD 

3. Small Success 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 85 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

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

RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 95 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
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4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์ 
ข้อมูลแยกรายเขต 

จังหวัด เป้าหมาย 
RDU ขั้น 0 RDU ขั้น 1 RDU ขั้น 2 

แห่ง % แห่ง % แห่ง % 
เขต 1 100 0 0 100 100 52 52 
เขต 2 47 0 0 47 100 12 25.53 
เขต 3 54 0 0 54 100 34 62.96 
เขต 4 71 1 1.41 70 98.59 14 19.72 
เขต 5 66 0 0 66 100 23 34.85 
เขต 6 73 1 1.37 72 98.63 15 20.55 
เขต 7 77 0 0 77 100 46 59.74 
เขต 8 88 3 3.41 85 96.59 23 26.14 
เขต 9 89 0 0 89 100 26 29.21 
เขต 10 71 0 0 71 100 33 46.48 
เขต 11 80 0 0 80 100 44 55 
เขต 12 78 0 0 78 100 32 41.03 

ภาพรวมประเทศ 894 5 0.56 889 99.44 354 39.60 
 
ข้อมูลแยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
RDU ขั้น 0 RDU ขั้น 1 RDU ขั้น 2 

แห่ง % แห่ง % แห่ง % 
เขต 1  

เชียงราย 0 0 18 100 13 72.22 
เชียงใหม่ 0 0 24 100 5 20.83 

น่าน 0 0 15 100 12 80 
พะเยา 0 0 7 100 5 71.43 
แพร่ 0 0 8 100 3 37.50 

แม่ฮ่องสอน 0 0 7 100 2 28.57 
ล าปาง 0 0 13 100 9 69.23 
ล าพูน 0 0 8 100 3 37.50 
เขต 2  
ตาก 0 0 9 100 2 22.22 

พิษณุโลก 0 0 9 100 1 11.11 
เพชรบูรณ์ 0 0 11 100 3 27.27 
สุโขทัย 0 0 9 100 3 33.33 
อุตรดิตถ์ 0 0 9 100 3 33.33 
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จังหวัด 
RDU ขั้น 0 RDU ขั้น 1 RDU ขั้น 2 

แห่ง % แห่ง % แห่ง % 
เขต 3  

ก าแพงเพชร 0 0 12 100 10 83.33 
ชัยนาท 0 0 8 100 8 100 

นครสวรรค์ 0 0 14 100 7 50 
พิจิตร 0 0 12 100 4 33.33 

อุทัยธานี 0 0 8 100 5 62.50 
เขต 4  

นครนายก 0 0 4 100 0 0 
นนทบุรี 1 14.29 6 85.71 1 14.29 
ปทุมธานี 0 0 8 100 2 25 

พระนครศรีอยุธยา 0 0 16 100 2 12.50 
ลพบุรี 0 0 11 100 2 18.18 
สระบุรี 0 0 12 100 3 25 
สิงห์บุรี 0 0 6 100 1 16.67 
อ่างทอง 0 0 7 100 3 42.86 
เขต 5  

กาญจนบุรี 0 0 15 100 6 40 
นครปฐม 0 0 9 100 5 55.56 

ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 8 100 0 0 
เพชรบุรี 0 0 8 100 6 75 
ราชบุรี 0 0 11 100 2 18.18 

สมุทรสงคราม 0 0 3 100 1 33.33 
สมุทรสาคร 0 0 2 100 1 50 
สุพรรณบุรี 0 0 10 100 2 20 

เขต 6  
จันทบุรี 0 0 12 100 3 25 

ฉะเชิงเทรา 0 0 11 100 3 27.27 
ชลบุรี 0 0 12 100 4 33.33 
ตราด 1 14.29 6 85.71 1 14.29 

ปราจีนบุรี 0 0 7 100 2 28.57 
ระยอง 0 0 9 100 0 0 

สมุทรปราการ 0 0 6 100 1 16.67 
สระแก้ว 0 0 9 100 1 11.11 
เขต 7  

กาฬสินธุ ์ 0 0 18 100 12 66.67 
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จังหวัด 
RDU ขั้น 0 RDU ขั้น 1 RDU ขั้น 2 

แห่ง % แห่ง % แห่ง % 
ขอนแก่น 0 0 26 100 19 73.08 

มหาสารคาม 0 0 13 100 5 38.46 
ร้อยเอ็ด 0 0 20 100 10 50 
เขต 8  

นครพนม 3 25 9 75 2 16.67 
บึงกาฬ 0 0 8 100 2 25 

เลย 0 0 14 100 1 7.14 
สกลนคร 0 0 18 100 6 33.33 
หนองคาย 0 0 9 100 5 55.56 

หนองบัวล าภู 0 0 6 100 1 16.67 
อุดรธานี 0 0 21 100 6 28.57 
เขต 9  
ชัยภูมิ 0 0 16 100 6 37.50 

นครราชสีมา 0 0 33 100 6 18.18 
บุรีรัมย์ 0 0 23 100 7 30.43 
สุรินทร์ 0 0 17 100 7 41.18 
เขต 10  

มุกดาหาร 0 0 7 100 5 71.43 
ยโสธร 0 0 9 100 5 55.56 

ศรีสะเกษ 0 0 22 100 8 36.36 
อ านาจเจริญ 0 0 7 100 5 71.43 
อุบลราชธาน ี 0 0 26 100 10 38.46 

เขต 11  
กระบี ่ 0 0 9 100 6 66.67 
ชุมพร 0 0 11 100 7 63.64 

นครศรีธรรมราช 0 0 23 100 9 39.13 
พังงา 0 0 9 100 3 33.33 
ภูเก็ต 0 0 3 100 1 33.33 
ระนอง 0 0 5 100 4 80 

สุราษฎร์ธาน ี 0 0 20 100 14 70 
เขต 12  

ตรัง 0 0 10 100 2 20 
นราธิวาส 0 0 13 100 7 53.85 
ปัตตานี 0 0 12 100 4 33.33 
พัทลุง 0 0 11 100 5 45.45 
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จังหวัด 
RDU ขั้น 0 RDU ขั้น 1 RDU ขั้น 2 

แห่ง % แห่ง % แห่ง % 
ยะลา 0 0 8 100 2 25 
สงขลา 0 0 17 100 9 52.94 
สตูล 0 0 7 100 3 42.86 

ภาพรวมประเทศ 5 0.56 889 99.44 368 41.16 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
- ขาดระบบก ากับติดตามและทวนสอบผลการบันทึกข้อมูลการให้รหัสโรค (ICD10)  
- แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีการหมุนเวียนบ่อย 
- บุคลากรทางการแพทย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ 
- ความตระหนักของประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ประชาชนบางส่วนยังมีการเรียกหายาที่

ไม่จ าเป็นเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล  
- การใช้ยาซ้ าซ้อนในกลุ่มโรคเดียวกัน 
- การใช้ Standing order ในการสั่งยาปฏิชีวนะ 
- ปริมาณผู้ป่วยจ านวนมากมีผลให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านยาหรือท าความเข้าใจ

ให้แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 

- สื่อสารนโยบาย RDU ในองค์กรแพทยท์ุกระดับ 
- สร้างแพทย์ Expert RDU เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงเพ่ิมพูนศักยภาพ/ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ 
- การนิเทศติดตามในระดับหน่วยงาน เพ่ือค้นหาปัญหาและร่วมแก้ไข 
- ปฐมนิเทศแพทย์/ผู้สั่งใช้ยา/บุคลากรใหม่ให้รับทราบนโยบายทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างเครื่องมือ เช่น check list/CPG/GL ประกอบการสั่งใช้ยาให้เจ้าหน้าที่ 
- ก าหนดให้มีการทวนสอบเวชระเบียนที่มีการสั่งใช้ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคที่เป็นตัวชี้วัด  

   ข้อเสนอแนะส าหรับส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)   
- พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปในการก ากับติดตามผลงาน เก็บข้อมูล สะท้อนข้อมูล ระดับเขต/กระทรวง

เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
- สะท้อนข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะของหน่วยบริการทุกแห่งผู้บริหารเขต/จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดให้ RDU เป็นนโยบายต่อเนื่องระดับกระทรวง โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายส าคัญของ

กระทรวงในระยะยาวขยายไปสู่ระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถดูแลครอบครัวรวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนในการใช้ยาอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย  

- การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ยาสมเหตุผลผ่านช่องทางสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานในส่วนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ RDU 

7. นวัตกรรม 
จังหวัดล าปาง : Antimicrobial Auto Alert System 
จังหวัดพิจิตร : กระจกส่องคอ 
จังหวัดนครปฐม : รายการ “RDU รู้เรื่องยา” 
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จังหวัดชลบุรี : ขวดน้ ารณรงค์ RDU 
จังหวัดขอนแก่น : 

- website และช่องทางในการสื่อสาร/สะท้อนผลงาน (รายเดือน) 
- การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับชุมชน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 

จังหวัดสกลนคร : โปรแกรม RDU2016 
จงัหวัดสุรินทร์ : โปรแกรม RDU R9 
จังหวัดอ านาจเจริญ : RDU ชุมชน (โรงเรียน) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช : ยาเหลืองปิดสมุทรในท้องร่วง 
จังหวัดสงขลา : วงล้อรักษ์ไต 

8. ปัจจัยความส าเร็จ 
Policy: นโยบายของผู้บริหาร โดยมีการติดตามการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  
Implementation:  
- การถ่ายทอด KPI ให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับร่วมกันด าเนินการ การนิเทศงานสนับสนุนโดยทีม จังหวัด/

อ าเภอ 
- มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อร่วมนิเทศเชิงลึก และการนิเทศติดตามทั้งระดับ รพ. และ รพ.สต. ของ

คณะกรรมการ SP-RDU ระดับจังหวัด 
Data analysis & Feedback : มีช่องทางในการสื่อสาร/สะท้อนผลงาน อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
(รายเดือน) 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการที่ 14 : ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
เป้าหมาย: ผ่านระดับ Intermediate ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ผลลัพธ์: ร้อยละ 78.15 
 

 โรงพยาบาลระดับ A, S และ M 1 มีทั้งสิ้น 119 แห่ง (รพศ./รพท. 117 แห่ง และ รพช. 2 แห่ง) มี
โรงพยาบาลที่ด าเนินการผ่านระดับ Intermediate ทั้งหมด 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.15 โดยเขตสุขภาพที่ 
1,3 และ 8 ผ่านครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) และเขตสุขภาพอ่ืนๆ ตามตารางข้างล่างนี้ 

เขต เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม 

ร้อยละ  100.00 85.71 100.00 66.67 53.33 57.14 83.33 100.00 77.78 88.89 81.82 80.00 78.15 

กราฟแสดงจ านวนโรงพยาบาลแต่ละเขตสุขภาพที่มีผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับการ
ด าเนินงานที่ไม่เพียงพอ ( Inadequate) มีการด าเนินการพ้ืนฐาน (basic) มีการด าเนินการปานกลาง 
(Intermediate) มีการด าเนินการขั้นสูง (Advance) 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการและวิธีการประเมิน โดยใช้แบบประเมินการด าเนินงานซึ่งมีค่าคะแนนเต็ม 500 
คะแนน การผ่านขั้น Intermediate คือต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 250 คะแนน และผ่านข้อบังคับขั้นต่ า โดย
ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management System) เป็นการด าเนินงาน 5 
กิจกรรมส าคัญ ได้แก่  
(1) กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ  
(2) การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  
(3) การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ  
(4) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
(5) การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 
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2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
2.1 สถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI surveillance)  

การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance) 

เชื้อแบคทีเรียส าคัญ 
ปี 61 ( 12 เดือน)  ปี 62 ( 6 เดือน) 

ผู้ป่วยด้ือยา  HAI ทั้งหมด ร้อยละ ผู้ป่วยด้ือยา HAI ทั้งหมด ร้อยละ 
Acinetobacter baumannii 4,603 8,336 55.22 1,251 2,309 54.18 
Klebsiella pneumoniae 2,399 4,887 49.09 728 1,427 51.02 
Escherichia coli 1,586 3,517 45.10 548 1,154 47.49 
Pseudomonas aeruginosa 458 3,761 12.18 137 1,044 13.12 
Enterococcus faecium 209 854 24.47 54 230 23.48 
Staphylococcus aureus 157 759 20.69 52 255 20.39 
Streptococcus pneumoniae    10 64 15.63 2 18 11.11 
Salmonella spp. - 4 0.00 - 1 0.00 
รวม 9,422 22,182 42.48 2,772 6,438 43.06 
ที่มา : สถาบันบ าราศนราดูร  ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 

    จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) มีแนวโน้มลดลง จากปี 2561 พบจ านวน 
22,182 ราย และในปี 2562 (6 เดือน) จ านวน 6,438 ราย (คาดการณ์ประมาณ 13,000 รายต่อปี)  
ในขณะที่อัตราการพบเชื้อดื้อยาไม่เปลี่ยนแปลง (ปี 2561 ร้อยละ 42.48 และ ปี 2562 ร้อยละ 43.06)  
และเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของ HAI มากที่สุดในปี 2562 ได้แก่ Acinetobacter baumannii, 
Klebsiella pneumonia, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa (2,309 ราย; ร้อยละ 
35.87 จ านวน 1,427 ราย; ร้อยละ 22.17 จ านวน 1,154 ราย; ร้อยละ 17.92 และ 1,044 ราย;    
ร้อยละ 16.22 เรียงตามล าดับ) ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของการติดเชื้อแบคทีเรียส าคัญท้ังหมด 

2.2 ข้อมูลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ National Antimicrobial Resistance surveillance 
center Thailand (NARST) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

% การดื้อยา  
Carbapenem (Imipenem)  

ผล ปี 58  ปี 59 ปี 60  ปี 61 

Acinetobacter spp. ดื้อยาลดลง 68.7 67.2 67.4 55.5 

K. pneumoniae  (CRE) ดื้อยาเพิ่มขึ้น 3.3 6.3 8.4 10.2 

E. coli  (CRE) ดื้อยาเพิ่มขึ้น 1.1 1.6 2.0 2.4 

P. aeruginosa ดื้อยาคงท่ี 19.5 19.4 18.1 18.3 

พบว่า อัตราการดื้อยา Carbapenem (Imipenem) ของ Acinetobacter spp.ลดลง ในขณะที่ CRE มี
อัตราการดื้อยาที่เพ่ิมข้ึน (K. pneumoniae เพ่ิมจาก 3.3% เป็น 10.2% และ E. coli เพ่ิมจาก 1.1% เป็น 
2.4%)  

2.3 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ด้านของ Integrated AMR Manangement พบว่ากิจกรรมที่ท า
คะแนนได้สูงสุดคือ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (79.11 คะแนน) ซึ่งสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่พบ HAI ลดลง ส่วนกิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนาได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาเชื้อ
ดื้อยาและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมของโรงพยาบาล (49.96 คะแนน) และการควบคุมก ากับการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยาที่ต้องสงวนไว้ส าหรับเชื้อดื้อยา (55.16 คะแนน) 
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2.4 ผลการนิเทศพบโรงพยาบาลที่มีผลการด าเนินงานในระดับที่ไม่เพียงพอ (Inadequate) จ านวน 

14 แห่ง กระจายในเขตสุขภาพที่ 2, 4, 5, 6, 9, 10 และ 12  

3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
3.1 Leadership and governance ผู้น าหรือทีมน าต้องจัดการปัญหาด้วยฐานคิดเชิงระบบ เช่น

การใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งด้าน Lab ระบบยา และ IPC มาใช้ในการก าหนดปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส าคัญของ
โรงพยาบาล จากนั้นน าไปสู่การก าหนดมาตรการหรือแนวทางในการจัดการปัญหา รวมถึงการติดตามและ
วิเคราะห์ (Monitoring and evaluation) ทิศทางการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

3.2 การด าเนินงาน AMR ในรูปแบบการท างานเป็นทีม (Team work) การท างานแบบแยกส่วน
หรือต่างคนต่างท านั้น จะท าให้ระบบการท างานไม่รอบด้าน น าไปสู่การก าหนดทิศทางในการท างานที่ไม่ตรง
กับสถานการณ์ปัญหาของโรงพยาบาล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับรูปแบบการท างานแบบ Team work ที่มี
การท างานแบบบูรณาการกัน ยอมรับและส่งเสริมบทบาทของกันและกันของแต่ละวิชาชีพในทีม AMR 
 3.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูล HIS, micro LAB และ IPC ท าให้สามารถติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาเชื้อดื้อยาได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ และควบคุมการระบาดใน
โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งทีผู้่ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

Leadership and Governance mechanism 
การช้ีน า การวิเคราะห์และ
ก ากับติดตาม  

ทบทวนตัวช้ีวัดของระบบการลดเช้ือดื้อยา กรณี
ที่สามารถเช่ือมโยงกับเวชระเบียน และ ระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล  

 ส่วนกลางควรทบทวนตัวช้ีวัดที่แสดง
ถึงผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง Output ของกิจกรรมส าคัญ  
 อัตราการดื้อยาลดลง ควรมีระบบ
รายงานที่สามารถดูข้อมูล และ
เปรียบเทียบข้อมูลได้ เหมือนระบบ RDU 
ที่ สามารถดูตัวช้ีวัดผ่าน HDC 
dashboard กระทรวงสาธารณสุข 

Structure 
ไม่สามารถจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานในการควบคุม AMR 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาต้องได้รับการ strict 
contact precaution โดยเฉพาะต้องแยกเตียง
ห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วย
ในระดับเครือข่าย เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยล้น
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญทางโครงสร้างของทุก รพ. 

Health workforce 
ขาดแคลนบุคลากรทั้งแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล และนัก
เทคนิคการแพทย์ ที่จะมา
ด าเนินกิจกรรม Antimicrobial 
stewardship program; ASP 
ได้สอดคล้องกับปริมาณงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
บุคลากรบางส่วนต้องท างาน
นอกเวลาราชการ 

เสนอให้ทางโรงพยาบาลที่มีภาระงานในการ
ด าเนินกิจกรรม Concurrent DUE เชิง
คุณภาพ และ ระบบ Lab alert ตลอด 24 
ช่ัวโมง ท าหนังสือเสนอเพิ่มกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องเสนอมายั งเขต
พิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานต้องมีการแสดงภาระ
งานและผลการด า เนิ น งานที่ ผ่ านม า
ประกอบด้วย   

 พิจารณาขยายกรอบ FTE  
ส าหรับเภสัชกร ในโรงพยาบาลที่ มี
กิจกรรม Concurrent DUE เชิงคุณภาพ
ที่ ช่ วยให้ การจั ดการ AMR ได้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่ า Retrospective 
DUE และส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ 
การทางจุลชีวิทยาเพื่อให้มีระบบ Lab 
alert ครอบคลุม 24 ช่ัวโมง 

ความเช่ียวชาญของบุคลากร
ด้าน AMR ไม่เพียงพอ 
 

• การให้ความรู้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการ
ควบคุม AMR ยังจ าเป็นต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องในทุกระดับ  

• เพิ่มเติมความเช่ียวชาญให้แก่ทีมน าและ
ทีมปฏิบัติงานโดยเฉพาะในโรงพยาบาล
ในจังหวัดที่ไม่มีอายุรแพทย์โรคติดเช้ือ  

• ควรจัดสรรให้มีแพทย์โรคติดเชื้อใน
แต่ละจังหวัด เพื่อเป็นผู้น าในการ
พัฒนาการควมคุม AMR ทั้งใน
โรงพยาบาลและในจังหวัด 

• จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบั ติ งานระหว่างโรงพยาบาล
เครือข่ายในเขตสุขภาพและประเทศ 

Information 
โรงพยาบาลมีการเก็บข้อมูล 
AMR แบบแยกส่วนกัน ขาด
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนการด าเนินงาน 
AMR และไม่มีการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (การ

• ระบบสารสนเทศในแต่ละโรงพยาบาลควรมี
การเช่ือมต่อกับระบบการดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเพื่อเอื้อต่อการน าข้อมูลมาใช้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งในปั จจุ บั น
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถเช่ือม
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการกับข้อมูลทาง

ส่วนกลางควรสนับสนุน หรือจัดหา
โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบข้อมูลจาก
ห้องปฏิบัติการ และ ระบบการดูแล
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล  
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ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งทีผู้่ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

บันทึกผลทางห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา  การบันทึกทาง IC 
แยกต่างหากจาก HIS) 
 

คลินกิได้โดยตรง 
• ทุกโรงพยาบาลควรใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น ข้อมูลจากตัวช้ีวัด หลัก 
และ รอง ที่ก าหนดในแนวทางการจัดการ 
AMR แบบบูรณาการ  

พบปัญหาการแพร่กระจาย
ของเช้ือดื้อยาจากการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ส่งต่อ  
ควรมีการส่งต่อผู้ป่วยติดเช้ือ
ดื้อยา พร้อมข้อมูลเช้ือดื้อยา 
และด าเนินการแบบเครือข่าย
ในจังหวัด/เขต และควรเสริม
ความสะดวกและประสิทธิภาพ
ในการส่งต่อด้วยการใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุน 

เสนอให้มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยา 
พร้อมข้อมูลเช้ือดื้อยา โดยใช้โปรแกรมแทนที่
การใช้กระดาษ โดยเสนอให้เช่ือมข้อมูลกับ
โปรแกรม Thai refer (ที่โรงพยาบาลใช้ในการ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันอยู่แล้ว (สอดรับกับ 
นโยบาล Thailand 4.o) อีกทั้งร่วมมีการ
จัดการแนวทางการส่งต่อแบบเครือข่ายใน
จังหวัดหรือเครือข่ายในเขต 

ควรพัฒนาต่อยอดโปรแกรม Thai refer 
ให้เช่ือมข้อมูลเช้ือดื้อยากับโปรแกรมได้ 

Financing 
ขาดงบประมาณในการ 
 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น 
เครื่องตรวจเช้ือที่ดื้อต่อยา 
Colistin ตามมาตรฐาน 
  ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อช่วย
ให้การควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกจังหวัดควรจัดหาเครื่องมือจ าเป็น ส าหรับ
การ Identify เช้ือดื้อยาให้เป็นตามมาตรฐาน 
และสามารถด าเนินการเฝ้าระวังพิเศษในเช้ือ
ดื้อยารุนแรงส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาระดับประเทศ  

ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ 
 จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติใน
การตรวจวินิจฉัยเช้ือและการทดสอบ
ความไวต่อยา เนื่องจาก รพ.ส่วนใหญ่ยัง
ไม่สามารถระบุเช้ือแบคทีเรียที่ดื้อยา 
colistin ได้  
 เพิ่มการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน PPE 
จากส่วนกลาง 

Network 
ขาดการพัฒนาเครือข่ายการ
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
ภายในจังหวัดรวมถึงร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
และส านักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

เสนอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น 
Focal point การเช่ือมโยง/เครือข่ายงาน 
AMR ภายในจังหวัด และด าเนินการร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 
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5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา (What Next) 
5.1  ให้ส่วนกลางควรจัดท าสารสนเทศและระบบรายงานสถานการณ์ Dashboard ที่เชื่อมโยงข้อมูล

สุขภาพผู้ป่วยและข้อมูลเชื้อดื้อยาเพ่ือให้สามารถติดตามในภาพรวมประเทศและเขตสุขภาพได้ รวมทั้งควร
เป็นตัวแทนในการประสานงานกับ Mlab ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล กับฐานข้อมูลโปรแกรมบริการ
ของโรงพยาบาล (HIS) เช่น โปรแกรม HOSxP แบบอัตโนมัติ เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถติดตามเฝ้าระวัง
และวิเคราะห์ปัญหาการป่วยจากเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้ 

5.2 ให้ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณให้ทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (Lab Mico)  เนื่องจาก
หลายโรงพยาบาลมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท าให้การออกผลการตรวจทางจุลชีววิทยาต่างๆ ที่มี
ความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงาน AMR ที่ต้องประกอบด้วยทั้งความถูกต้องและความ
รวดเร็วในการออกผล ดังนั้นหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้สามารถจัดหาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีมี
ช่วยในการท างาน (เครื่อง Auto mate) จะช่วยลดปัญหาจากการขาดแคลนบุคลากรและส่งผลดีต่อทีม
รักษาในการน าข้อมูลไปวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

5.3 แนวคิดการลงทุนในการด าเนินงาน Integrated AMR Management (IAM) ซ่ึงจ าเป็นต้องปรับ
มุมมองทางความคิดแบบใหม่ในเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนในงาน AMR เพราะปัญหาที่เกิดจาก AMR จะ
ท าให้เกิดต้นทุนแฝงที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมักสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เหมาะสมดังกล่าว 

5.4 การบูรณาการ AMR กับการพัฒนาระบบบริการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบการส่งต่อ การพัฒนา
ระบบผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และ 
ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนางานและ กระทรวงสาธารณสุขควรทบทวนตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง (Output) เพ่ิมเติมจากที่พิจารณาผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย คืออัตราการดื้อยาใน
กระแสเลือดทีล่ดลง รวมถึง ระบบเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัด และรายงานสถานการณ์ cockpit  

5.5 ให้มีการจัดสรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
อย่างเพียงพอเพ่ือเป็นแกนน าในการด าเนินงาน และเป็นที่ปรึกษาก าหนดแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพของ
เขต ซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้ลุล่วงด้วยดีและน าไปสู่
เป้าหมาย เนื่องจากบางเชตสุขภาพไม่มีแพทย์ ID เช่น เขตสุขภาพท่ี 8 

5.6 เสนอให้กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อ พัฒนา CPG  "แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพ" กรณี รพ.ไม่มีแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ จะช่วยแพทย์ที่มารับผิดชอบงาน AMR และทีม ในการที่สื่อสาร 
ให้แพทย์ใน รพ. มีความเชื่อมั่นในแนวทางที่ทีม AMR ของ รพ.ประกาศ จะน าไปสู่การขับเคลื่อน AMR ที่บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งการจัดหลักสูตรการเรียนที่เกี่ยวข้องกับ AMR   
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6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
6.1 นวัตกรรม Chart สีจาก Antibiogram ตามผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของ

โรงพยาบาลราชบุรี โดยยาที่มีความไวต่อเชื้อสูงกว่าร้อยละ 85 แสดงด้วยสีเขียว ยาที่มีความไวต่อเชื้อร้อย
ละ 51-84 แสดงด้วยสีเหลือง ยาที่มีความไวต่อเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 แสดงด้วยสีแดง และ
ยาที่มีข้อมูลว่ามีโอกาสไวแต่ไม่ได้ทดสอบความไวเนื่องจากไม่ได้ทดสอบหรือไม่มีมาตรฐานในการแปลผล 
(break point) แสดงด้วยสีขาว โดย Chart สีนี้มีประโยชน์เพ่ือพิจารณาปรับการเลือกการวางยาที่ใช้
ทดสอบความไวของห้อง Lab และเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาเลือกใช้ยาของทีมรักษา นอกจากนี้ยัง
สามารถประยุกต์ใช้พิจารณาความเหมาะสมของรายการยาต้านจุลชีพที่มีอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลว่ามี
ความทับซ้อนในการออกฤทธิ์ของยาต่อเชื้อหรือไม่ น าไปสู่การพิจารณาความเหมาะสมของรายการยาที่ควร
มีอยู่ในบัญชียา หรือควรน าออกจากบัญชียาของโรงพยาบาลนั้นๆ ได้ (ดังตัวอย่าง) 

      
รูปที ่1 แสดง Chart สีจาก Antibiogram โรงพยาบาลราชบุร ี
 

7.2 การใช้โปรแกรม turbo HOSxP ในงาน AMR โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

            
รูปที ่2 แสดงการใช้โปรแกรม turbo HOSxP ในงาน AMR   
 

7.3 การประยุกต์การด าเนินงาน DUE ใน Application Line® (DUE on LINE) ของ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 
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รูป 3 แสดงการประยุกต์การด าเนินงาน DUE ใน Application Line® 
 

7.4 การด าเนินกิจกรรม Concurrent DUE ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 
ทีมมีการด าเนินงาน Concurrent DUE เชิง Qualitative ได้เป็นแบบอย่างท่ีด ี

 
รูป 4 แสดงผลการด าเนินกิจกรรม Concurrent DUE 

 
7.5 การลงเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และเครือข่ายเขตสุขภาพ โดยทีม

ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ICN) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ 
(บางเขตสุขภาพมีตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมทีมด้วย) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ของ
พ้ืนที่นั้นๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข และพัฒนาระบบการลดเชื้อดื้อยาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตัวอย่างระดับจังหวัด เช่น นครราชสีมา ตัวอย่างระดับเขต เช่น เขตสุขภาพที 5 เขตสุขภาพท่ี 7 

7.6 การวิเคราะห์และจัดการการระบาดของเชื้อดื้อยา CRE ของจังหวัดขอนแก่น โดยการบูรณาการ
เชื่อมโยง และน านวัตกรรมที่โดดเด่น เช่น  Program Drug-Lab Alert และการวิเคราะห์ข้อมูล และสะท้อน
ข้อมูลไปยังหอผู้ป่วยทุกเดือน และระบบการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ดี  
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7.7 การวิเคราะห์ภาพรวมและเชื่อมโยง 
- เชื่อมโยงกับ service plan ที่เก่ียวข้องมีการเฝ้าระวังเชิงรุกของโรงพยาบาลบึงกาฬ มีการพัฒนา

โปรแกรม IC BK HOS ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พัฒนาการท าลายเชื้อใน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการระบาดของเชื้อในโรงพยาบาล 

- การเชื่อมโยงข้อมูลระบาดวิทยาการดื้อยาระดับประเทศมาช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือในการ
สั่งใช้ยาต้านจุลชีพที่มีการควบคุมการใช้ยา ของโรงพยาบาลหนองคาย 

7.8 การจัดท า Sticker ดอกไม้แดงติดเสื้อระบุผู้ป่วยกรณีติดเชื้อดื้อยา เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของ 
contact precaution ของโรงพยาบาลเลย 

7.9 ระบบ Lab Alert  เช่น Line Hemo Culture Alert ใช้แจ้งเตือนข้อมูลเชื้อดื้อยาเพ่ือปรับการใช้
ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์ รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาด้วย Mweb โดยแจ้งข้อมูลไป
ยังหอผู้ป่วย และเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนที่ส่งเพาะเชื้อใน รพ.สุรินทร์ 

7.10 การควบคุมการใช้ยาที่ได้ผลและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน (รพ.ตรัง)  
7.11 สามารถเชื่อมโยง ระบบ HIS กับข้อมูล Micro lab ได้ เช่น โรงพยาบาลสุไหลโก-ลก  
7.12 มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น R2R และ CQI และน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

เช่น รพ.สตูล รพ.สกลนคร 
7.13 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยจาก HIS เชื่อมโยงกับข้อมูลเชื้อแบคทีเรียจาก Micro lab 

เช่น รพ.น่าน รพ.ก าแพงเพชร รพ.นครนายก รพ.เจ้าพระยายมราช รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รพ.บางพลี 
รพ.ชลบุรี รพ.สมุทรปราการ รพ.บางละมุง รพ.พระปกเกล้า รพ.ตราด รพ.ขอนแก่น รพ.มหาสารคาม รพ.
กาฬสินธุ์ รพ.ชุมแพ รพ.หนองคาย รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รพ.บุรีรัมย์ รพ.ศรีสะเกษ รพ.
มุกดาหาร รพ.กันทรลักษ ์รพ.ระนอง รพ.ปัตตานี รพ.สุไหงโก-ลก รพ.เบตง 

7.14 มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจสั่งใช้การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เช่น รพ.สิรินธร
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รพ.ทุ่งสง รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.บ้าน
โป่ง รพ.หัวหิน รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รพ.วานรนิวาส 
รพ.สงขลา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.พุทธชินราช รพ.ยโสธร รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.น่าน 
รพ.นครนายก รพ.บางละมุง รพ.กาฬสินธุ์ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 15 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < ร้อยละ 7 
1.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) < ร้อยละ 25 
1.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) < ร้อยละ 5 
1.4 รอ้ยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ 
     ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า 
     ภายใน 60 นาที (door to needle time) 

≥ ร้อยละ 50 

1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษา 
     ใน Stroke Unit 

≥ ร้อยละ 40 

1.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90  
      นาท ี (door to operation room time) 

≥ ร้อยละ 60 

 
2. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 

เป้าหมาย มาตรการทีส่ าคัญในปี 2562 
แนวทางการ
ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 และ รอบ 2 
ตัวชี้วัดหลัก 
1. ร้อยละอัตราตายของ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
 สมอง (I60-I69) 

1. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรค 
 หลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพ 
2. ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert, Stroke  
 Awareness สู่สาธารณชน 
3. รพ. ระดับ A, S ทุกแห่งต้องมี Stroke Unit และ  
    Stroke fast track เพื่อให้ยาละลายลิ่ม
 เลือดทางหลอดเลือดด า  
4. จัดให้มี Stroke Unit ใน รพ.ระดบั M ที่มี
 ความพร้อม 
5. ให้การรักษาท้ัง Ischemic stroke และ
 Hemorrhagic stroke ใน Stroke Unit/ ICU 
6. จัดให้มีเครือข่ายบริการ ทั้ง Acute และ 

6 เดือน และ 
12 เดือน 

ตัวชี้วัดหลัก 
1. น้อยกว่าร้อยละ 7 

ตัวชี้วัดรอง 
1. ร้อยละอตัราตายของ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
 สมองแตก (I60-I62) 

ตัวชี้วัดรอง 
1. น้อยกว่าร้อยละ 25 

2. ร้อยละอตัราตายของ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด  
 สมองตีบ/ อุดตัน (I63) 

2. น้อยกว่าร้อยละ 5 
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เป้าหมาย มาตรการทีส่ าคัญในปี 2562 
แนวทางการ
ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด  
 เลือดสมองตีบ/ อุดตัน 
 ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่ม ี
 อาการไมเ่กิน 4.5 ช่ัวโมง 
 ได้รับการรักษาด้วยยา 
 ละลายลิม่เลือดทางหลอด 
 เลือดด าภายใน 60 นาที 

 Intermediate care 
7. จัดท าแนวทางในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภายใน เขต 
    และนอกเขตบริการที่รับผดิชอบให้ชัดเจน 
8. สนับสนุนการศึกษาฝึกอบรม และการจัดการ
 ความรู้ ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมองให้แก่แพทย์ พยาบาล และ
 บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด 
9. ก ากับรายงานตัวช้ีวัดมาตรฐานด้านโรคหลอด
 เลือดสมองของสถานพยาบาลทุกระดับใน
 พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

3. มากกว่าหรือเท่ากับ    
 50 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด  
 เลือดสมอง (I60-I69) ที่มี  
 อาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 
 ได้รับการรักษาใน Stroke   
 Unit 

4. มากกว่าหรือเท่ากับ  
 40 

5. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด  
 เลือดสมองแตก (I60-I62) 
 ได้รับการผา่ตัดสมอง 
 ภายใน 90 นาที (door to 
 operation room time) 

5. มากกว่าหรือเท่ากับ  
 60 

 
3. Small Success 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. สื่อสารนโยบายด้านโรค
 หลอดเลือดสมอง 
2. จัดท าแผนพัฒนาระบบ
 บริการสุขภาพโรค 
 หลอดเลือดสมอง 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
 อาการไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง
 ได้รับการรักษาใน 
 Stroke Unit (%SU) ≥ 35% 
2. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมองตีบ/ อุดตัน
 ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่ม ี
    อาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง
 ได้รับการรักษาด้วยยา
 ละลายลิม่เลือดทางหลอด
 เลือดด าภายใน 60 นาที 
 (door to needle time) 
 (%DTN) ≥ 50% 
3. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมองแตก (I60-I62) 
 ได้รับการผา่ตัดสมอง
 ภายใน 90 นาที (door to  
    operation room 
 time) (%DTOR) ≥ 60% 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมอง (I60-I69) ทีม่ี
 อาการไมเ่กิน 72 ช่ัวโมง
 ได้รับการรักษาใน Stroke 
 Unit (%SU) ≥ 40% 
2. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมองตีบ/ อุดตัน
 ระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มี
 อาการไมเ่กิน 4.5 ช่ัวโมง
 ได้รับการรักษาด้วยยา
 ละลายลิม่เลือดทางหลอด
 เลือดด าภายใน 60 นาที 
 (door to needle time) 
 (%DTN) ≥ 50% 
3. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
 เลือดสมองแตก (I60-I62) 
 ได้รับการผา่ตัดสมอง
 ภายใน 90 นาที (door to 
 operation room time) 
 (%DTOR) ≥ 60% 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
     สมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่ 
     เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษา 
     ใน Stroke Unit (%SU) ≥ 40% 
2. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
     สมองตีบ/ อุดตัน ระยะ 
     เฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม ่
     เกิน 4.5 ช่ัวโมง ได้รับการรักษา 
     ด้วยยาละลายลิม่เลือดทาง 
     หลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
 (door to needle time) 
 (%DTN) ≥ 50% 
3. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
     สมองแตก (I60-I62) ได้รับการ 
     ผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที  
     (door to operation room 
 time) (%DTOR) ≥ 60% 
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4. สถานการณ ์
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2558 – 2562 

 

ปีงบประมาณ 
Stroke Dead (I60-I69) Hemorrhagic (I60-I62) Ischemic (I63) 
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ 

2558 6,471 74,186 8.72 - - - - - - 
2559 10,367 115,115 9.01 - - - - - - 
2560 12,080 142,916 8.45 1,598 8,004 19.97 738 21,048 3.51 
2561 12,679 155,659 8.15 8,569 38,514 22.25 3,563 92,127 3.87 
2562 5,523 68,161 8.10 3,803 16,711 22.76 1,498 40,706 3.68 

 ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
5. ผลการด าเนินงาน 
 (1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 
 

เขตสุขภาพ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองจากทกุหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(A) 

จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ปว่ย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(B) 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

(A/B) x 100 

1 440 6,050 7.27 
2 400 4,297 9.31 
3 531 4,356 12.19 
4 691 5,472 12.63 
5 656 5,723 11.46 
6 768 6,852 11.21 
7 198 5,233 3.78 
8 233 5,930 3.93 
9 577 9,402 6.14 

10 241 4,036 5.97 
11 416 5,156 8.07 
12 372 5,654 6.58 

ภาพรวม 5,523 68,161 8.10 
 ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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 (2) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 
 

เขตสุขภาพ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแตกจากทกุหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(C) 

จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองแตกจากทุกหอ

ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(D) 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองแตก 

(C/D) x 100 

1 300 1,686 17.79 
2 293 1,346 21.77 
3 383 1,370 27.96 
4 479 1,546 30.98 
5 462 1,646 28.07 
6 521 1,834 28.41 
7 154 1,007 15.29 
8 152 1,130 13.45 
9 383 1,835 20.87 

10 172 1,055 16.3 
11 270 1,055 25.59 
12 234 1,201 19.48 

ภาพรวม 3,803 16,711 22.76 
 ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 
(3) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 
 

เขตสุขภาพ 

จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 
สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตันจากทุกหอผู้ป่วย 

(รหัส ICD-10 = I63) 
(E) 

จ านวนครั้งของการจ าหน่ายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน 

จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I63) 

(F) 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน 

(E/F) x 100 

1 103 3,276 3.14 
2 93 2,362 3.94 
3 138 2,347 5.88 
4 186 3,055 6.09 
5 177 3,301 5.36 
6 221 4,272 5.17 
7 41 3,314 1.24 
8 72 3,874 1.86 
9 167 5,824 2.87 

10 58 2,320 2.50 
11 117 2,943 3.98 
12 125 3,818 3.27 

ภาพรวม 1,498 40,706 3.68 
 ที่มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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 (4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง 
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time) (เป้าหมาย : 
≥ ร้อยละ 50) 
 

เขตสุขภาพ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตันระยะ

เฉียบพลันท่ีมีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
นับต้ังแต่ผู้ป่วยมาถึง

โรงพยาบาล (OPD/ER) 
(รหัส ICD-10 = I63)(G) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน

ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง 
ได้รับการรกัษาด้วยยาละลายลิ่ม

เลือดทางหลอดเลือดด าใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 = I63) 
(H) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/ อุดตันระยะ

เฉียบพลันท่ีมีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 60 

นาที 
(door to needle time) 

(G/H) x 100 

หมายเหตุ 

1 83 117 70.94  

2 76 109 69.72 ข้อมูล 3 เดือน: อุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

3 94 127 74.02  

4 64 156 41.03  

5 175 341 51.32  

6 192 314 61.15  

7 127 221 57.47  

8 82 94 87.23 ไม่มีข้อมูล: อุดรธานี สกลนคร 

9 226 322 70.19  

10 233 1,486 15.68  

11 158 300 52.67 
ข้อมูล 3 เดือน: สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และระนองไม่มี
ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด 

12 318 443 71.78 ข้อมูล 3 เดือน: ตรัง พัทลุง 
ปัตตานี 

ภาพรวม 1,828 4,030 45.36  

 ที่มา: ข้อมูลจากการตรวจราชการ (ตก.2) รอบท่ี 1/2562 
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 (5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 
 

เขต
สุขภาพ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีมีอาการไม่เกิน 72 

ชั่วโมง 
ได้รับการรกัษาใน  

Stroke Unit 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) (I) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีมีอาการไม่เกิน 72 
ชั่วโมง ได้รับการรกัษาใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(J) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีอาการไม่เกิน 72 
ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน 

Stroke Unit (I/J) x 100 
หมายเหตุ 

1 549 1630 33.68 ไม่มีข้อมูล: แม่ฮ่องสอน พะเยา 

2 1,183 1,973 59.96 ข้อมูล 3 เดือน: อุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

3 153 482 31.74 ไม่มีข้อมูล: นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร ชยันาท 

4 1,106 2,236 49.46  

5 365 699 52.22 
ไม่มีข้อมูล: ราชบุร ีนครปฐม 
สุพรรณบุร ีสมุทรสงคราม 
เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ ์

6 2,276 3,119 72.97 ไม่มีข้อมูล: จันทบุรี 

7 1,726 2,271 76.00  

8 959 1,242 77.21 ไม่มีข้อมูล: หนองคาย สกลนคร 

9 5,727 6,377 89.81  

10 2,503 4,003 62.53  

11 1,314 2,000 65.70 
ข้อมูล 3 เดือน: สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และระนองไม่มี 
stroke unit 

12 1,548 2,757 56.15 ข้อมูล 3 เดือน: ตรัง พัทลุง 
ปัตตานี 

ภาพรวม 17,683 26,518 66.68  

 ที่มา: ข้อมูลจากการตรวจราชการ (ตก.2) รอบท่ี 1/2562 
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 (6) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 นาที 
(door to operation room time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60) 
 

เขตสุขภาพ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตกที่มาท่ี ER และได้รับ
การผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที 
นับต้ังแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล

และ 
นับเฉพาะผู้ป่วยที่มาท่ี ER 

เท่าน้ัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) (K) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตกที่มาท่ี ER 
และได้รับการผ่าตัดสมอง

ในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(L) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตกได้รับ

การผ่าตัดสมอง ภายใน 
90 นาที (door to 

operation room time) 
(K/L) x 100 

หมายเหตุ 

1 84 354 23.73 ไม่มีข้อมูล: แม่แม่ฮ่องสอน น่าน 

2 10 319 3.13 ข้อมูล 3 เดือน: อุตรดิตถ์ 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

3 8 81 9.88 ไม่มีข้อมูล: ชัยนาท 
4 9 40 22.50  

5 65 198 32.83 
ไม่มีข้อมูล: ราชบุรี นครปฐม 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม 
เพชรบุร ี

6 38 213 17.84  
7 57 111 51.35  

8 26 107 24.30 ไม่มีข้อมูล : หนองบัวล าภ ูบึง
กาฬ 

9 NA NA NA 
ไม่มีข้อมูล:นครราชสีมา ชัยภูม ิ
สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 1/1 
(100) 

10 16 673 2.38  
11 48 54 88.89  

12 93 183 50.82 ข้อมูล 3 เดือน: ตรัง พัทลุง 
ปัตตานี และสตูลไม่มีศัลยแพทย ์

ภาพรวม 454 2,333 19.46  
 ที่มา: ข้อมูลจากการตรวจราชการ (ตก.2) รอบท่ี 1/2562 
 
6. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
 

6 Building Blocks ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
Service Delivery - การเข้าถึง Stroke Fast Track ล่าช้า 

- ไม่สามารถจัดตั้ง Stroke unit ได้ 
- Post stroke Care 

- ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ stroke fast track สู่
สาธารณชน เช่น จัดท าคู่มือโรคหลอดเลือดสมองส าหรับ
ประชาชน Multimedia วิทยุกระจายเสียง  
- การด าเนินงานเชิงรุกด้าน Stroke Awareness: 
Stroke alert and Pre-hospital care (EMS) 
- เพิ่มศักยภาพ Node ในการดูแล Acute care เพื่อลด
ระยะเวลาการเข้าถึง Fast Track 
- บูรณาการท างานคัดกรองโดยใช้ CVD risk ร่วมกับ 
NCD โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง HT ในชุมชน 
- จัดตั้ง Stroke unit ให้เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้การ
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6 Building Blocks ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
ดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งหลอดเลือดตีบและแตกโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ 
- พัฒนาระบบการ refer ไปยัง Home Health Care 
และพัฒนาการดูแล Intermediate Care ใน รพช. 

Health workforce - ขาดแคลนแพทย์ผู้เช่ียวชาญ Neuro Med, 
Stroke Nurse 

- สนับสนุนการศึกษาฝึกอบรม และการจัดการความรู้
ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้แก่ 
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- การท า MM conference Interesting case โดย
ทีมสหวิชาชีพเพื่อทบทวนปัญหาและแนวทางแก้ไข 

Information การลงข้อมูล HDC ยังไม่ครบถ้วน - ก าหนดผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานข้อมูลระดับจังหวัด 
ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล เสนอผู้บริหารจัดการเชิงระบบ 
- พัฒนาศักยภาพทีมในการลงฐานข้อมูล 
- คืนข้อมูลส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว feed back กลับ 

Drug and Equipment ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - 
Finance งบประมาณ การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ 
Leadership and 
Governance 

- การประเมิน 
- การรับรอง 

- การประเมินรับรอง Stroke Unit และ standard 
stroke center " โดย ส.ประสาทวิทยา 
- มีคณะกรรมการ Service Plan ระดับเขต จังหวัดและ 
รพ.  
- Stroke สัญจรเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลเครือข่ายใน
การประเมิน คัดกรองผู้ป่วยเข้า stroke fast track และ
สามารถให้การดูแลผู้ป่วย stroke 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 16 : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 (1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 30 
 (2) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
 (3) อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
 (4) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ≥ ร้อยละ 90 
 (5) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. ≥ ร้อยละ 30 

2. สถานการณ์ 
 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็น
ภาวะที่รุนแรง มีลักษณะอาการของโรคที่ด าเนินอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิตสูงในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย ปัจจุบัน อุบัติการณ์และอัตราตายของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยอัตราตาย
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในประเทศไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 32.03 ปีงบประมาณ 
2561 คิดเป็นร้อยละ 34.85 และในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community – acquired คิดเป็นร้อยละ 32.54 ซึ่งยังสูงกว่าเกณฑ์ (< ร้อยละ 30) 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community - acquired น้อยกว่า ร้อยละ 30 

< 30%

       HDC                  62

 
ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired เป้าหมาย < ร้อยละ 30 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จากโปรแกรม HDC) ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 พบว่า ภาพรวมประเทศสูงกว่า
เกณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 32.54 (จ านวนผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด  community-
acquired เสียชีวิต 9,815 ราย จากจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ทั้งหมด 30,161 ราย โดยมีอัตราตาย สูงกว่าเกณฑ์ทั้งหมด 8 เขตสุขภาพ ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 4 เขตสุขภาพ  

 ผลการด าเนินงานอัตราตายต่ าสุด คือ เขตสุขภาพที่ 10 (ร้อยละ 24.54) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 
7 (ร้อยละ 27.40), เขตสุขภาพท่ี 8 (ร้อยละ 27.50) และเขตสุขภาพที่ 9 (ร้อยละ 29.07) ตามล าดับ 
 

 

 

เขต
สุขภาพที ่

รายการข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

(A+C) 

จ านวนผู้ป่วยที่
เสียชีวิต(dead) 

จากภาวะการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด 
community-
acquired ที่ลง 
ICD10 รหัส R 

65.1 และ R57.2 
ใน Principle 

Diagnosis และ 
Comorbidity  ไม่
นับรวมที่ลงใน Post 

Admission 
Comorbidity 

(complication) 
และไม่นับรวมผู้ป่วย 

palliative  
(รหัส Z 51.5)  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่
บ้าน (against advise) 
จากภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquiredที่
ลง ICD10 รหัส R 65.1 

และ R57.2  ใน Principle 
Diagnosis และ 

Comorbidity  ไม่นับรวมที่
ลงใน Post Admission 

Comorbidity 
(complication) และไม่นับ
รวมผู้ป่วย palliative (รหัส 
Z 51.5) โดยมีสถานภาพ
การจ าหน่าย (Discharge 
status) = 2 ปฏิเสธการ

รักษา, และวิธีการจ าหน่าย 
(Discharge type) = 2 

 ดีขึ้น (B) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่

บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired ที่ลง 

ICD10 รหัส R 65.1 และ 
R57.2  ใน Principle 

Diagnosis และ 
Comorbidity  ไม่นับรวมที่

ลงใน Post Admission 
Comorbidity 

(complication) และไม่นับ
รวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 
51.5) โดยมีสถานภาพการ

จ าหน่าย (Discharge status) 
= 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจ าหน่าย (Discharge 

type) = 3 ไม่ดีขึ้น  
(C) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่

บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired ที่ลง 
ICD 10 รหสั R 65.1 และ 

R57.2  ใน Principle 
Diagnosis และ 

Comorbidity  ไม่นับรวมที่
ลงใน Post Admission 

Comorbidity 
(complication) และไม่นับ

รวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 
51.5) โดยมีสถานภาพการ

จ าหน่าย (Discharge status) 
= 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจ าหน่าย (Discharge 

type) = 3  
ไม่ดีขึ้น palliative  
(รหัส Z 51.5) (D) 

อัตราตาย
ผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดแบบ
รุนแรงชนิด 

community-
acquired 

(A+C) / D × 
100 

1 896 14 249 3,434 33.34 1,145 

2 579 0 47 1,656 37.80 626 
3 754 4 48 2,293 34.98 802 
4 764 2 22 1,880 41.81 786 
5 689 1 52 1,965 37.71 741 
6 754 4 29 2,124 36.86 783 
7 462 10 346 2,949 27.40 808 
8 560 11 356 3,331 27.50 916 
9 957 23 192 3,953 29.07 1,149 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 

 

เขต
สุขภาพที ่

รายการข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

(A+C) 

จ านวนผู้ป่วยที่
เสียชีวิต(dead) 

จากภาวะการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด 
community-
acquired ที่ลง 
ICD10 รหัส R 

65.1 และ R57.2 
ใน Principle 

Diagnosis และ 
Comorbidity  ไม่
นับรวมที่ลงใน Post 

Admission 
Comorbidity 

(complication) 
และไม่นับรวมผู้ป่วย 

palliative  
(รหัส Z 51.5)  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่
บ้าน (against advise) 
จากภาวะการติดเชื้อใน

กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquiredที่
ลง ICD10 รหัส R 65.1 

และ R57.2  ใน Principle 
Diagnosis และ 

Comorbidity  ไม่นับรวมที่
ลงใน Post Admission 

Comorbidity 
(complication) และไม่นับ
รวมผู้ป่วย palliative (รหัส 
Z 51.5) โดยมีสถานภาพ
การจ าหน่าย (Discharge 
status) = 2 ปฏิเสธการ

รักษา, และวิธีการจ าหน่าย 
(Discharge type) = 2 

 ดีขึ้น (B) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่

บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired ที่ลง 

ICD10 รหัส R 65.1 และ 
R57.2  ใน Principle 

Diagnosis และ 
Comorbidity  ไม่นับรวมที่

ลงใน Post Admission 
Comorbidity 

(complication) และไม่นับ
รวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 
51.5) โดยมีสถานภาพการ

จ าหน่าย (Discharge status) 
= 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจ าหน่าย (Discharge 

type) = 3 ไม่ดีขึ้น  
(C) 

จ านวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ
รักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่

บ้าน (against advise) จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired ที่ลง 
ICD 10 รหสั R 65.1 และ 

R57.2  ใน Principle 
Diagnosis และ 

Comorbidity  ไม่นับรวมที่
ลงใน Post Admission 

Comorbidity 
(complication) และไม่นับ

รวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 
51.5) โดยมีสถานภาพการ

จ าหน่าย (Discharge status) 
= 2 ปฏิเสธการรักษา, และ
วิธีการจ าหน่าย (Discharge 

type) = 3  
ไม่ดีขึ้น palliative  
(รหัส Z 51.5) (D) 

อัตราตาย
ผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดแบบ
รุนแรงชนิด 

community-
acquired 

(A+C) / D × 
100 

10 484 8 247 2,979 24.54 731 
11 611 4 59 1,643 40.78 670 
12 541 7 117 1,954 33.67 658 

ภาพรวม
ประเทศ 

8,051 88 1,764 30,161 32.54 9,815 

 

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic (≥ ร้อยละ 90) 

≥ 9 %  

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 86.92 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 4        
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4, 8, 11 และ 12 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 
98.96) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 (ร้อยละ 98.26), เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 95.93) และเขตสุขภาพ
ที่ 8 (ร้อยละ 94.67) ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่
ได้รับ การเจาะ H/C ก่อน

ให้ Antibiotic  
(A) 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง

ทั้งหมด 

(B) 

อัตราการเจาะ H/C ก่อน
ให้ Antibiotic 

(A/B) × 100 
 

1 1,936 2,229 86.86  

2 1,340 1,516 88.39  

3 1,491 1,757 84.86  

4 1,249 1,302 95.93  

5 1,220 1,604 76.05 ข้อมูล 3 เดือน 

6 2,351 2,867 82.00  

7 2,536 3,006 84.36  

8 3,090 3,264 94.67  

9 4,663 5,687 81.99  

10 3,132 3,543 88.40  

11 1,808 1,827 98.96  

12 396 403 98.26  

ภาพรวมประเทศ 25,212 29,005 86.92  
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) (≥ ร้อยละ 90) 

≥ 9 %
  

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90.01 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 7 
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 12 
(ร้อยละ 98.51) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 96.47) และเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 96.09) 
ตามล าดับ  

เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ 

Antibiotic ภายใน 1 ชม. 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทั้งหมด                        

(B) 

อัตราการได้รับ Antibiotic 
ภายใน 1 ชม. 

(A/B) × 100 

1 1,971 2,229 88.43  

2 1,244 1,516 82.06  

3 1,568 1,757 89.24  

4 1,256 1,302 96.47  

5 1,184 1,604 73.81 
ข้อมูล 3 
เดือน 

6 2,300 2,880 79.86  

7 2,897 3,015 96.09  

8 2,983 3,171 94.07  

9 4,911 5,253 93.49  

10 3,268 3,544 92.21  

11 1,676 1,827 91.74  
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ 

Antibiotic ภายใน 1 ชม. 
(A) 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทั้งหมด                        

(B) 

อัตราการได้รับ Antibiotic 
ภายใน 1 ชม. 

(A/B) × 100 

12 397 403 98.51  

ภาพรวมประเทศ 25,655 28,501 90.01  

 

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) (≥ ร้อยละ 90) 

≥ 9 %
  

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 68.55 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 2        
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และ 12 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 8 (ร้อยละ 93.26) 
รองลงมาคือ  เขตสุขภาพท่ี 12 (ร้อยละ 92.09)  

เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงที่

ได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 
ลิตร ภายใน 1 ชม. 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทั้งหมด 

(B) 

อัตราการได้รับ IV fluid 
30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก 

(A/B) × 100 
 

1 921 2,229 41.31  

2 908 1,501 60.49  

3 1,378 1,756 78.47  

4 984 1,261 78.03  
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เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรงที่

ได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 
ลิตร ภายใน 1 ชม. 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงทั้งหมด 

(B) 

อัตราการได้รับ IV fluid 
30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก 

(A/B) × 100 
 

5 849 1,604 52.93 ข้อมูล 3 เดือน 

6 1,389 2,737 50.75  

7 2,497 3,006 83.07  

8 2,614 2,803 93.26  

9 3,666 5,137 71.36  

10 2,483 3,487 71.21  

11 951 1,827 52.05  

12 419 455 92.09  

ภาพรวมประเทศ 19,059 27,803 68.55  

 

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลใน ICU ภายใน 3 ชม. (≥ ร้อยละ 30) 

≥ 30%
  

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 45.46 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 8 
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 11 
(ร้อยละ 91.74) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 63.77) และเขตสุขภาพที่ 9 (ร้อยละ 57.37) 
ตามล าดับ  
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เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้

เข้า ICU ภายใน 3 ชม. 
(A) 

จ านวน ผู้ป่วยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงทั้งหมด 
(B) 

อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU 
ภายใน 3 ชม. 
(A/B) × 100 

 
1 375 963 38.94  

2 164 949 17.28  

3 887 1,391 63.77  

4 360 1,220 29.51  

5 420 1,604 26.18 ข้อมูล 3 เดือน 

6 509 2,010 25.32  

7 923 2,557 36.10  

8 1,099 2,590 42.43  

9 2,944 5,132 57.37  

10 1,324 3,185 41.57  

11 1,676 1,827 91.74  

12 144 383 37.60  

ภาพรวมประเทศ 10,825 23,811 45.46  
 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
▪ การประเมินการวินิจฉัยล่าช้า จากการขาด

ความรู้และประสบการณ์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ
ติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้น ส่งต่อได้ช้า ท าให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตได้  

▪ ไม่ปฏิบัติตาม CPG  

▪ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้เหมือนกันทั้งจังหวัด/ มีการ
ติดตามผลการใช้ CPG 

▪ วิเคราะห์ /ทบทวนการด าเนินการหาความชุกของสาเหตุ     
การติดเชื้อ เชื้อที่เป็นสาเหตุ เพ่ือใช้ข้อมูลในเชิงป้องกัน 

จ านวนเตียง ICU ไม่เพียงพอ/ ผู้ป่วย Septic shock 
ได้รับการดูแลใน ICU น้อย 

▪ เพ่ิมจ านวนเตียง ICU หรือจัดระบบบริการ Zoning ภาวะ
วิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญ  

▪ มี Flow การย้ายไป ICU ที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดเตียง
ส ารอง  

ระบบการดูแลผู้ป่วย sepsis ระหว่าง รพช. และ 
รพท. ไม่เชื่อมโยงกัน  

▪ เพ่ิมการรับ consult ผ่านช่องทาง line 
▪ พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการค้นหาผู้ป่วย ส่งเสริมความรู้

ประชาชน เรื่องสัญญาณเตือนกลุ่ม โรคส าคัญ  โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

1) การบริหารจัดการเตียง วิเคราะห์ความเพียงพอของ ICU และการจัดเตรียมสถานที่ในหอผู้ป่วยให้สามารถให้
การดูแลติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่เตียง ICU ไม่ว่าง และพัฒนาระบบการจองเตียง ICU 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤติ เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้ารับการดูแลได้อย่างรวดเร็ว 

2) จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตรวจ serum lactate เพ่ือวินิจฉัย Septic shock  
3) ควรพิจารณาการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team ในโรงพยาบาล

ประจ าจังหวัด (ระดับ A, S) ให้ครบทุกโรงพยาบาลเพ่ือช่วยให้การดูแลผู้ป่วย sepsis มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4) จัดให้มี Case manager ใน รพช./รพท. ในการดูแลเก็บข้อมูล ติดตามตัวชี้วัดและรายงานให้คณะกรรมการ

ทราบ   ทุกไตรมาส ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาในการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Sepsis 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 17 : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด :  อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 
ตัวช้ีวัดรอง: 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 
  1.1  อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาล 
   ระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
  1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ  
   A, S, M1 ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 60 
  2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส่าคัญและมีความรุนแรง 
  2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการท า root  
   cause analysis ร้อยละ 100 
  2.2 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic  
   brain injury) (รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 
  3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
  3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  ไม่

ต่่ากว่าร้อยละ 80   
  3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่่ากว่า 
   ร้อยละ 80 

2. สถานการณ์ 

อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, 
M1 เป้าหมาย 6 เดือน < ร้อยละ 15 และ 12 เดือน < ร้อยละ 12  (ข้อมูล แบบรายงานการตรวจราชการ 2 
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 พบว่า ภาพรวมประเทศผ่าน คิดเป็นร้อย
ละ 6.99 (จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง เสียชีวิต 7,743 ราย จากจ านวนผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 110,702 ราย) โดยรอบ 6 เดือน สามารถด าเนินการผ่านทุกสุขภาพ  
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3. การด่าเนินงาน/ผลการด่าเนินงานตามมาตรการส่าคัญ 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1)  ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ 12  

 
ที่มาข้อมูล : ผลการตรวจราชการ ตก.2 

 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1)  ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 (ข้อมูล แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) ผล
การด าเนินงานใน 2 ไตรมาส พบว่า ภาพรวมประเทศสูงท าได้ดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 6.99 ผลการด าเนินงาน
อัตราตายสูงสุดสุด คือ เขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 12.50) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 11.19), เขตสุขภาพ
ที่ 11 (ร้อยละ 10.88) และเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 9.92) ตามล าดับ 
 

เขตสุขภาพ 

จ่านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 

ชั่วโมง 
(A) 

จ่านวนผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน

ทั้งหมด 
(B) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)  
(A/B) X 100 

หมาย
เหตุ 

1 649 15,600 4.16  
2 506 8,480 5.97  
3 643 5,143 12.50  
4 64 572 11.19  
5 622 6272 9.92  
6 1,394 19,086 7.30  
7 365 5,723 6.38  
8 240 5,654 4.24  

≤ 15% 

 

≤ 12% 
 

6 เดือน 

 

12 เดือน 
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เขตสุขภาพ 

จ่านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 

ชั่วโมง 
(A) 

จ่านวนผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน

ทั้งหมด 
(B) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)  
(A/B) X 100 

หมาย
เหตุ 

9 1,287 16,656 7.73  
10 533 12,809 4.16  
11 990 9,102 10.88  
12 450 5,605 8.03  

ภาพรวมประเทศ 7,743 110,702 6.99  
 

ตัวช้ีวัดรอง  
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

1.1. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

 ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 29.77 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 1        
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 90.48) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 (ร้อยละ 64.18), เขตสุขภาพที่ 
10 (ร้อยละ 50.98) และเขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 48.91) ตามล าดับ  
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เขตสุขภาพ 

จ่านวนผู้ป่วย trauma 
triage level 1 และมีข้อ

บ่งชี้ในการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้
ภายใน 60 นาที 

(A) 

จ่านวนผู้ป่วย trauma 
triage level 1 และมีข้อ

บ่งชี้ในการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 และได้รับการผ่าตัด

ทั้งหมด 
(B) 

อัตราของผู้ป่วย trauma 
triage level 1 และมีข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 สามารถเข้า
ห้องผา่ตัดได้ภายใน 60 นาที 

(A/B) X 100 

หมาย
เหตุ 

1 27 74 36.49  
2 21 78 26.92  
3 13 29 44.83  
4 43 67 64.18  
5 84 209 40.19  
6 38 151 25.17  
7 38 42 90.48  
8 47 112 41.96  
9 81 707 11.46  

10 26 51 50.98  
11 90 184 48.91  
12 21 73 28.77  

ภาพรวมประเทศ 529 1,777 29.77  
 
1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

60 

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.98 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 7 เขต
สุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3, 5, 6, 7, 9, 10และ 11 ผลการด าเนินการสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 88.92) 
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รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 77.79) และเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 75.01) ตามล าดับ ส าหรับเขตสุขภาพที่ 
2 ไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน 

เขตสุขภาพที ่

จ่านวนผู้ป่วย triage 
level 1, 2 อยู่ในห้อง

ฉุกเฉินที่ admit 
ภายใน 2 ชม. 

(A) 

จ่านวนผู้ป่วย triage 
level 1, 2 ที่ admit 

ทั้งหมด 
 

(B) 

อัตราของผู้ป่วย triage 
level 1, 2 อยู่ในห้อง
ฉุกเฉิน < 2 ชม. ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
(A/B) X 100 

หมายเหตุ 

1 19,393 34,000 57.04  

2     

3 11,423 12,847 88.92  

4 13,822 26,268 52.62  

5 17,515 23,349 75.01  
6 32,317 50,316 64.23  

7 16,441 21,136 77.79  

8 7,391 12,848 57.53  

9 31,609 47,741 66.21  

10 9,647 13,591 70.98  

11 20,250 32,251 62.79  

12 17,317 29,013 59.69  

ภาพรวมประเทศ 197,125 303,360 64.98  

2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส่าคัญและมีความรุนแรง 

2.1 ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการท า root cause analysis ร้อยละ 100 

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 69.27 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 3        
เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 7, 10 และ 12 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 100  
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เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ่านวนผู้ป่วย PS 
score >0.75 ที่

เสียชีวิต และได้รับการ
ท่า RCA ใน

โรงพยาบาลทุกระดับ
(A) 

จ่านวนผู้ป่วย PS 
score >0.75 ที่

เสียชีวิต ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

 
(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย PS 
score >0.75 ใน

โรงพยาบาลทุกระดับ 
ได้รับการท่า root 
cause analysis 
(A/B) X 100 

1 31 39 79.49  

2 26 43 60.47  

3 14 54 25.93  

4 9 17 52.94  

5 38 58 65.52  

6 51 92 55.43  

7 37 37 100.00  

8 11 15 73.33  

9 59 92 64.13  

10 10 10 100.00  

11 66 68 97.06  

12 38 38 100.00  

ภาพรวมประเทศ 390 563 69.27  

 

2.2 อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) (รหัส ICD 
S 06.1 – S 06.9) ไม่เกินร้อยละ 45 

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
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ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 21.20 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ทุกเขต
สุขภาพ ผลการด าเนินการดีที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 1 (ร้อยละ 11.34) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 (ร้อยละ 
14.07) และเขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 15.46) ตามล าดับ  

เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 

 
หมายเหตุ 

จ่านวนผู้ป่วย severe traumatic 
brain injury (ICD S06.1-S 06.9) 
และใส่ท่อหายใจ (ICD 9 procedure 

96.0, 96.04, 96.05) การใช้
เครื่องช่วยหายใจ (ICD 9 

procedure 96.7) หรืออยู่ใน 
 ภาวะโคม่า (ICD 10: R 40.243)  

(A) 

จ่านวนผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง
ทั้งหมด ICD S06.1-S 06.9) และใส่

ท่อหายใจ (ICD 9 procedure 
96.0, 96.04, 96.05) การใช้

เครื่องช่วยหายใจ (ICD 9 
procedure 96.7) หรืออยู่ในภาวะ

โคม่า (ICD 10 :  
R 40.243)  

(B) 

อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บ
รุนแรงต่อสมอง 

(Mortality rate of 
severe traumatic 

brain injury) (รหัส ICD 
S 06.1 – S 06.9) 

 
(A/B) X 100 

1 100 882 11.34  
2 81 422 19.19  
3 110 311 35.37  
4 88 288 30.56  
5 109 478 22.80  
6 438 1726 25.38  
7 91 331 27.49  
8 103 441 23.36  
9 216 834 25.90  

10 73 447 16.33  
11 188 1216 15.46  
12 66 469 14.07  

ภาพรวมประเทศ 1,663 7,845 21.20  
 

3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50.94 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 1 เขต

สุขภาพ คือ เขตสุขภาพท่ี 10 (ร้อยละ 100) ส าหรับเขตสุขภาพท่ี 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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เขตสุขภาพที่ 

รายการข้อมูล 

 
หมายเหตุ 

จ่านวน TEA unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพ 
(A) 

จ่านวน TEA unit ทั้งหมด
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, 

M1 
 

(B) 

อัตราของ TEA unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่

ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ   
(A/B) X 100 

A, S M1 รวม A, S M1 รวม A, S M1 รวม 
ระดับ

โรงพยาบาล 
1 6 0 6 8 3 11 75.00 0.00 54.55  
2 อยู่ระหว่างด่าเนินการ 

3 2 
- 2 5 

- 5 40.00 - 40.00 ไม่มีโรงพยาบาล 
M1 

4 3 0 3 6 3 9 50.00 0.00 33.33 อยุธยา ไมม่ีข้อมูล 
5 6 0 6 12 4 16 50.00 0.00 37.50  
6 9 0 9 10 4 14 90.00 0.00 64.29  
7 2 2 4 4 2 6 50.00 100.00 66.67  
8 4 2 6 7 3 10 57.14 66.67 60.00  
9 3 2 5 4 5 9 75.00 40.00 55.56  

10 4 1 5 4 1 5 100.00 100.00 100.00  
11 5 0 5 7 4 11 71.43 0.00 45.45  
12 2 1 3 7 3 10 28.57 33.33 30.00  

ภาพรวมประเทศ 46 8 54 74 32 106 62.16 25.00 50.94  
 
3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.30 ด าเนินการผ่านเกณฑ์ 5 เขต

สุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 100) ,เขตสุขภาพที่ 10 (ร้อยละ 98.41) ,เขตสุขภาพที่ 9 (ร้อยละ 96.00)  ,เขต
สุขภาพที่ 12 (ร้อยละ 88.33)  และเขตสุขภาพที่ 8 (ร้อยละ 87.18) 
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เขตสุขภาพที ่

รายการข้อมลู 
 

หมาย
เหตุ 

จ่านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
ไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS 

คุณภาพ 
(A) 

จ่านวนโรงพยาบาล 
ระดับ F2 ทั้งหมด 

 
(B) 

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS 

คุณภาพ  
(A/B) X 100 

1 58 96 60.42  
2   56.25  
3 32 45 71.11  
4 26 45 57.78  
5 50 64 78.13  
6 45 67 67.16  
7 26 33 78.79  
8 68 78 87.18  
9 48 50 96.00  

10 62 63 98.41  
11 66 66 100.00  
12 53 60 88.33  

ภาพรวมประเทศ 534 667 78.30  
 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

6 Building 
Blocks 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ระบบบริการ  
(Service 
Delivery) 

- การเข้าถึงบริการ Definite care สามารถเข้าห้องผ่าตัด
ภายใน 60 นาที ภาพรวมประเทศได้เพียง 28.35 % 
(เป้า >80%)พบว่า ส่วนใหญ่มีการบาดเจ็บหลายระบบ  
มีหัตถการหลายอย่าง การ Consult หลายแผนก 
Resuscitate ก่อนเข้า OR , Referral system 
- ห้องฉุกเฉินแออัด ระยะเวลาทีผู่้ปว่ยวิกฤติฉุกเฉิน (ESI 

1-2) อยู่ในห้องฉุกเฉินนาน เกิน 2 ช่ัวโมง รอการ 
Investigation Admit ไมไ่ด้ แออดัเนื่องจาก Refer in 
มาจาก รพ.ชุมชน และผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 
- การด าเนินงาน TEA unit ยังไม่ครอบคลุม 
- การเข้าถึงบริการฉุกเฉิน Non trauma ผู้ป่วยไม่ทราบ

ว่าอาการเตือนส าคัญ(warning signs) ของภาวะ
เจ็บป่วยฉุกเฉินส่งผลให้การเข้าถึง(Onset to door) 
เกินเวลาที่เป็น Golden periodสง่ผลต่ออัตราตาย
สัมพันธ์กับข้อมูลผู้ป่วยท่ีมภีาวะหวัใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาล 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS น้อยกว่าเป้าหมาย 

- พัฒนาระบบ Consultation  
- เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค(Early Diagnosis) และ

การรักษาอย่างรวดเร็ว(Early Treatment) และการสื่อสาร
ในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

- วิเคราะห์ External Process การเข้าถึงบริการ และ AOC 
ทบทวนจัดระบบการการเขา้ถึงบรกิาร Definite care ให้
สามารถเข้าห้องผ่าตัดภายใน 60 นาที พัฒนา รูปแบบ 
Communication all team Alert 

- วิเคราะห์ Internal Process ในระยะ Acute care 
- วิเคราะห์นโยบายการลดความแออัดในห้องฉุกเฉินของแต่ละ 

รพ. โดยเฉพาะ รพ. A 
- การบริหารจัดการผู้ป่วยไมฉุ่กเฉิน (ESI 3-5) และผู้ป่วย

ทั่วไปท่ีมารับบริการนอกเวลาราชการ 
- เพิ่มศักยภาพของ รพ.M เป็นศูนย ์รับ-ส่งต่อของแต่ละ 

Zone ในจังหวัด 
- พัฒนา TEA Unit ในระดับ M1  
- การศึกษาและสื่อสารคูม่ือเกณฑ์มาตรฐานตา่งๆ ให้มีความ
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6 Building 
Blocks 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

และอัตราผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Non-Trauma มาด้วย
ระบบ EMS น้อย 

เข้าใจ / ทบทวนเรื่องการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ National Triage, 
คู่มือการจัดบริการห้องฉุกเฉินท่ีเหมาะสมตามระดับ
ศักยภาพสถานพยาบาล, Hospital Safety Index, แนว
ปฏิบัติในการป้องกันความรุนแรงในสถานพยาบาล 

- รพ.ระดับ F2 ข้ึนไปวเิคราะห์ข้อมลู ER คุณภาพ , ECS 
คุณภาพ การเข้าถึงบริการ เชื่อมประสานข้อมูลกับ TEA 
unit 

- ประชาสมัพันธ์ 1669 และ Self awareness อาการส าคัญ
ที่ควรมา รพ. ทันท ี

ก่าลังคน 
ด้านสุขภาพ  
(Health Workf
orce) 

- คุณภาพ TEA Unit ไมผ่่านเกณฑ์ คุณภาพ อยูร่ะยะ
พัฒนา ส่วนใหญ่ไมผ่่านการประเมนิในระดับ M1 
เนื่องจากปัญหาด้านบุคลากร 

- การท า RCA ยังไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากภาระงาน
ของบุคลากร 

- จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาลฉุกเฉิน และ
เวชกิจฉุกเฉิน ไม่เพียงพอ ส าหรับภาระงานท่ีมาก 

- วางแผน HRM&HRD อัตราก าลังให้เหมาะสม 
- อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีอยู ่on the job training 
- ใช้เทคโนโลยเีพื่อให้สามารถ share ทรัพยากรร่วมกัน หรือ

ลดภาระของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ระบบข้อมลู 
สารสนเทศ   
(Health  
Information S
ystem) 

- ระบบข้อมลูซ้ าซ้อนไม่บูรณาการ เช่น ACCIDENT, 
ITEMS, HIS, IS, PHER, HDC 

- ก าหนดผูร้ับผดิชอบ ในการประสานข้อมูลและประชุม
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมแบบมสี่วนร่วม เป็นประจ าทุก 1-
3 เดือน 

- พัฒนาในด้านการจัดเก็บข้อมูลใน HDC ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 18 : ร้อยละของผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบ และ
ไดรับการติดตามตอเนื่อง 1 ป (Retention rate)   

1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด : การแพร่ระบาด  นโยบายและการสนับสนุนการด าเนินงานในระดับจังหวัด
และเขตสุขภาพ 

1) ร้อยละของผูติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑที่ก าหนดของแตละระบบ และไดรับการ ติดตามตอเนื่อง 1 
ป (Retention rate)  เกณฑ์รอยละ 20 ผลการตรวจราชการพบว่า ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 
22.55 ผ่านเกณฑ์ และมีบางเขตท่ีด าเนินการไม่ผ่าน ได้แก่ เขต 4,6 และ 7 

2) รอยละของผูใช ผูเสพที่บ าบัดครบตามเกณฑที่ก าหนดของแตละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลัง            
จ าหนายจากการบ าบัด 3 เดือน เกณฑ์ รอยละ 40 ผลการตรวจราชการพบว่า ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ 
เท่ากับ ร้อยละ 37.49 ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่มีบางเขตที่ด าเนินการผ่านตามตัวชี้วัด ได้แก่ เขต 2 ,3,8,11          
และ 12 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ตามตัวชี้วัด รอยละ 20 ของผูติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑที่ก าหนดของแต
ละระบบ และไดรับการติดตามตอเนื่อง 1 ป (Retention rate) (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561) 
(ข้อมูลรวมทุกระบบ) รายงานสะสมเป็นรายไตรมาส  

รายการข้อมลู 

เขตสุขภาพ 
 

จ านวนผู้ตดิยา
เสพติดทีไ่ดร้ับ
การบ าบัดรักษา
ทุกระบบท่ีไดร้ับ
การติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี
หลังจ าหน่าย     
(A1) 

จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดทุกระบบท่ี
ได้รับการ
บ าบัดรักษาและ
จ าหน่ายทั้งหมด  
        (B1) 

 
  

รอยละของผตูิด
ยาเสพตดิที่บ าบัด
ครบตามเกณฑที่
ก าหนดของแตละ
ระบบ และได้รับ
การติดตาม                  
ตอเนื่อง 1 ป 
(Retention 
rate) 

  =  A1/B1*100  

จ านวนผู้ใช้และ
ผู้เสพยาเสพติด
ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง                          
3 เดือน หลัง
จ าหน่าย (A2) 

จ านวนผู้ใช้และ
ผู้เสพยาเสพติด
ที่ได้รับการ
จ าหน่ายทั้งหมด    
(B2) 

รอยละของผใูช ผู
เสพท่ีบ าบัดครบ
ตามเกณฑที่
ก าหนดของแตละ
ระบบหยดุเสพตอ
เนื่องหลัง                   
จ าหนายจากการ
บ าบัด 3 เดือน  
=   A2/B2*100 

เขต 1 1,866 6,608 28.24 1,786 7,374 24.22 

เขต 2 537 1,487 36.11 1,664 3,772 44.11 

เขต 3 163 724 22.51 972 2,091 46.48 

เขต 4 1,058 5,594 18.91 1,834 5,083 36.08 

เขต 5 874 3,961 22.07 2,182 7,016 31.10 
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รายการข้อมลู 

เขตสุขภาพ 
 

จ านวนผู้ตดิยา
เสพติดทีไ่ดร้ับ
การบ าบัดรักษา
ทุกระบบท่ีไดร้ับ
การติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี
หลังจ าหน่าย     
(A1) 

จ านวนผู้ตดิยาเสพ
ติดทุกระบบท่ี
ได้รับการ
บ าบัดรักษาและ
จ าหน่ายทั้งหมด  
        (B1) 

 
  

รอยละของผตูิด
ยาเสพตดิที่บ าบัด
ครบตามเกณฑที่
ก าหนดของแตละ
ระบบ และได้รับ
การติดตาม                  
ตอเนื่อง 1 ป 
(Retention 
rate) 

  =  A1/B1*100  

จ านวนผู้ใช้และ
ผู้เสพยาเสพติด
ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง                          
3 เดือน หลัง
จ าหน่าย (A2) 

จ านวนผู้ใช้และ
ผู้เสพยาเสพติด
ที่ได้รับการ
จ าหน่ายทั้งหมด    
(B2) 

รอยละของผใูช ผู
เสพท่ีบ าบัดครบ
ตามเกณฑที่
ก าหนดของแตละ
ระบบหยดุเสพตอ
เนื่องหลัง                   
จ าหนายจากการ
บ าบัด 3 เดือน  
=   A2/B2*100 

เขต 6 119 7,764 15.44 2,556 6,473 39.49 

เขต 7 411 2,461 16.70 1,873 5,845 32.04 

เขต 8 580 2,395 24.22 1,992 4,650 42.84 

เขต 9 257 911 28.21 3,237 8,302 38.99 

เขต 10 760 3,469 21.91 2,031 6,365 31.91 

เขต 11 404 1,617 24.98 1,867 3,578 52.18 

เขต 12 895 2,934 30.50 2,791 5,555 50.24 

รวม 9,004 39,925 22.55 24,785 66,104 37.49 

 
2) ข้อมูลผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ  

         (1) การตั้งคณะกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับ รพ.สต. รพ. ระดับ
จังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

(2) แผนและผลการพัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
 (3) ระบบบริการและการรับส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ 

         (4) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู (HA ยาเสพติด) ในจังหวัดและเขต
สุขภาพ 
         (5) การพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 
         (6) การด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community based treatment and 
rehabilitation) 

 (7) การพัฒนาบุคลากร 
         (8) การก ากับดูแลและการประสานความร่วมมือกับหน่วยบ าบัดฟื้นฟูนอกสังกัด สธ. 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

▪ ผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัดบางส่วนไม่สมัคร
ใจรักษา บ าบัดรักษาไม่ครบตามเกณฑ์,
ขาดการติดตาม,กลับไปเสพซ้ า 

▪ มีปัญหาไม่รับการรักษาครบตามเกณฑ์
และ หลังผ่านการบ าบัด 

▪ เ ส ริ ม แ ร ง จู ง ใ จ (motivational 
enhancement therapy) เพื่อเพิ่มอัตรา
การคงอยู่ในโปรแกรมการบ าบัดรักษา 
และอัตราความส าเร็จของการรักษา 

▪ พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาเสพติด
ในพื้นที ่

▪ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Acute care   
ใน รพช. 

▪ สนับสนุนการด าเนินการ CBTx ของพื้นที ่

จากข้อมูลร้อยละใน บสต. พื้นที่ควร
ทบทวนข้อมูลดิบในส่วนของตัวหาร ที่
มีจ านวนยังน้อย แสดงให้เห็นถึงความ
ไม่ครอบคลุมของการด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล พื้นที่ควรเร่งรัดการ
ด าเนินการใหม้ากขึ้น 
ควรมีการสื่อสารบูรณาการร่วมกันของ
ข้อมูลผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบดั 
ระหว่าง สธ. และ มหาดไทย 
เน้นการกากับมาตรฐาน HA ยาเสพติด
และใช้ชุมชนเป็นส่วนกลาง ควร
ด าเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบ าบัดแบบ CBTx ควรใช้
สื่อในการนาเสนอเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาคเีครือข่าย 

▪ การประสานส่งต่อเพื่อการติดตาม
ต่อเนื่องยังเป็นอุปสรรค ขาดความ
เช่ือมประสานระหว่าง สาธารณสุข 
กรมคุมประพฤติ และ มหาดไทยใน
พื้นที่ที่มีหน้าที่ด้านการติดตามต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ไม่ได้รับการติดตาม และเกิด
การเสพติดซ้ า 

▪ สามหน่ วยงานสาธารณ สุ ข  กรมคุ ม
ประพฤติ และ มหาดไทยต้องบูรณาการ
ทั้งระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี 

▪ ใช้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ติดตามผ่านคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการป้องกันบ าบัดรักษายาเสพติด
ระดับจังหวดัและอ าเภอ 

• บุคลากรขาดทักษะองค์ความรู้ในการ
จัดบริการการบ าบดัโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (Community Based 
Treatment : CBTx) 

• ส ารวจความครอบคลุมของการพฒันาองค์
ความรู้และท าการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหต้รงกับส่วนท่ีขาดและจ าเป็น  

• หน่วยงานวิชาการควรเพิ่มจ านวนผู้เข้า
อบรม CBTx แก่ผู้ปฏบิัติงานโดยตรงให้
มากขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะของพื้นที่และทีมตรวจราชการต่อนโยบาย/ต่อหน่วยงานส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อ
ระเบียบ  กฎหมาย 

1) บสต. พ้ืนที่ควรทบทวนข้อมูลดิบในส่วนของตัวหาร  ที่มีจ านวนยังน้อย แสดงให้เห็นถึงความไม่
ครอบคลุมของการด าเนินงานและเก็บข้อมูล พ้ืนที่ควรเร่งรัดการด าเนินการให้มากขึ้น 

2) ควรมีการสื่อสารบูรณาการร่วมกันของข้อมูลผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัด ระหว่าง สธ. และ มหาดไทย 
3) เน้นการกากับมาตรฐาน HA ยาเสพติดและใช้ชุมชนเป็นส่วนกลาง ควรด าเนินการสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง 
4) กระบวนการบ าบัดแบบ CBTx ควรใช้สื่อในการนาเสนอเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 

5) พ้ืนที่และรูปแบบการด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง: CBTx ที่สามารถเป็นต้นแบบ
ของเขตสุขภาพ (การก าหนดนโยบาย หน่วยงานที่มีส่วนร่วม รูปแบบ/กระบวนการ ปัจจัยและผลความส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน) 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่  19 : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
เป้าหมาย  : ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน  
ผลลัพธ์ : ประชากรฆ่าตัวตายส าเร็จ 1.68 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562) 

1. สถานการณ์ 
แนวโน้มการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชากรไทย มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลงตามสถานการณ์และ

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย จะเห็นได้ว่าภายหลังจากปี พ.ศ. 2553 – 2558 อัตราการฆ่าตัวตาย
เริ่มมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นจาก 5.90 ต่อประชากรแสนคน เป็น 6.47 ต่อประชากรแสนคน เมื่อเริ่มมีระบบเฝ้าระวัง
และป้องกันการฆ่าตัวตายส าเร็จ และการพัฒนาระบบการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ในประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคติดสุรา และโรคสมาธิสั้น) พบว่า แนวโน้มการฆ่าตัวตายส าเร็จเริ่มลดลงในจนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2560 เป็น 6.03 ต่อประชากรแสนคน อย่างไรก็ตาม อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จในปี พ.ศ. 2561 เป็น 
6.34 ต่อแสนประชากรยังคงสูงขึ้น ดังภาพที่ 1 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรัง     
การดื่มสุรา/ยาเสพติด และปัญหาโรคทางจิตเวชที่ได้รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายเลียนแบบ (Copycat Suicide) อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
วิเคราะห์เชิงลึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของแต่ละเขตสุขภาพที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 

 

ภาพที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2561 
ที่มา : ข้อมูล ปี พ.ศ.2551 – 2560 จากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com ข้อมูล ปี พ.ศ.2561  
จากกลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
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 จากข้อมูลตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562   
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ของกลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ในภาพรวมประเทศเท่ากับ 1.68 ต่อแสนประชากร เมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพ 
พบว่า เขตสุขภาพที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็น 3 ล าดับแรกซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เขตสุขภาพ 1 
(2.90 คน/แสนประชากร) , 2 (2.00 คน/แสนประชากร) , 3 (2.00 คน/แสนประชากร) , 7 (2.00 คน/แสน
ประชากร) และ 11 (1.80 คน/แสนประชากร) ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 โดยจ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จของเขต
สุขภาพที่ 1 – 13 สามารถจ าแนกรายระเอียดดังตารางที่ 1 

 
ภาพที่ 2 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคน ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562  (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 
ที่มา : กลุม่ดิจิทัลสุขภาพ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

เขต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม. รวม 
จ านวน 163 68 61 72 71 99 101 74 112 76 80 52 42 1,071 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562  (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) 
ที่มา : กลุม่ดิจิทัลสุขภาพ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมสุขภาพจิต ได้การพัฒนาระบบการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ในประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า ผู้พยายามฆ่าตัวตาย โรคติดสุรา และโรคสมาธิสั้น) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต และได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

• ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เมื่อพิจารณาผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ถึงช่วงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562) ในภาพรวม
ประเทศ มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 65.26 เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพที่มีการเข้าถึงบริการ
สูงเป็น 3 ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 91.11 เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 83.73 และเขตสุขภาพที่ 1 
ร้อยละ 82.07 ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ยอดสะสมต้ังแต่ปี 2552 ถึง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 
ที่มา : ศูนย์วิจัยสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต http://www.thaidepression.com/www/ 

• ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) เมื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ถึงช่วงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562) ในภาพรวมประเทศ มี
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี (365 วัน) ร้อยละ 94.80 โดยมีผลงานสูงในทุก
เขตสุขภาพ เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพที่มีผลการด าเนินงานสูงเป็น 3 ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 96.80 
เขตสุขภาพที่ 8 ร้อยละ 96.60 และเขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 96.20 ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 4 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี(365 วัน) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 
ที่มา : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  

• ผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2562 ถึงช่วงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในภาพรวมประเทศ  
มีผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.96 เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพท่ีมีการ
เข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้นสูงเป็น 3 ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 2.00 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 1.99 และเขต
สุขภาพที่ 9 ร้อยละ 1.52 ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ยอดสะสมต้ังแต่ปี 2556 ถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต  http://thaialcohol.in.th/database_report.php 

• ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2562 ถึงช่วงไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 – 1 เมษายน 2562) ในภาพรวมของประเทศ      
มีผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.50 โดยเขตสุขภาพที่มีการเข้าถึง
บริการเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด 3 ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 5.58 เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 3.95 และเขต
สุขภาพที่ 7 ร้อยละ 2.98 ดังภาพที่ 6  

 

ภาพที่ 6 ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2562 
ที่มา : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต  
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2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1) บริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแห่ง  

โรงพยาบาลระดับ A-M2 ทุกแห่ง มีผังไหล และทะเบียนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช / ยาเสพติด ในระบบบริการ 
จิตเวชเร่งด่วน (Acute Care) บางพ้ืนที่บูรณาการร่วมกับงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จากการตรวจราชการในรอบที่ 1 
ค้นพบประเด็นส าคัญ คือ  
     - เกือบทุกพ้ืนที่มรีะบบ Consult จิตแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลแม่ข่าย  
     - ในโรงพยาบาลระดับ A-M2 มีแนวทางการ Admit ผู้ป่วยอย่างน้อย 48 ชั่วโมง กรณีเหตุจ าเป็น ให้
สามารถ Admit ผู้ป่วยรวมกับ Ward อายุรกรรมได้ โดยหากเกินศักยภาพในการดูแล สามารถพิจารณาส่งต่อ
โรงพยาบาลแมข่่ายหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางในพ้ืนที่ 
     - งานจิตเวชชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในอาการสงบ กรณีที่ผู้ป่วยหายทุเลาและพักอาศัยอยู่ที่
บ้าน รวมถึงดูแลให้ผู้ป่วยอยู่ร่วมกับชุมชน 
     - มีการค้นหาและน าส่งผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอันตราย ร่วมกับเครือข่ายส าคัญ ได้แก่ เทศบาล หน่วยกู้ชีพ  
ศูนย์ไร้ที่พ่ึงจังหวัด ภายใต้แนวทางของ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551  
 

 2) ระบบการจัดบริการจิตเวชได้มาตรฐานในโรงพยาบาลทุกระดับ  
หน่วยบริการระดับ A-M1 มีบริการจิตเวชที่มีมาตรฐานในระดับ 1 มีจ านวน 55 แห่ง จากทั้งหมด 119 

แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 46.22 และหน่วยบริการระดับ M2-F3 มีบริการจิตเวชที่มีมาตรฐานในระดับ 1 มีจ านวน 
198 แห่ง จากท้ังหมด 777 แห่ง คิดเป็น 25.48 ดังภาพที่ 7 และ 8 

 
ภาพที่ 7 ร้อยละของหน่วยบริการระดับ A-M1 มีบริการจิตเวชที่มีมาตรฐานในระดับ 1 
ที่มา : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
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ภาพที่ 8 ร้อยละของหน่วยบริการระดับ M2-F3 มีบริการจิตเวชที่มีมาตรฐานในระดับ 1 
ที่มา : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  

 3) การใช้โปรแกรม 3ส+ ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ โดยบูรณาการกับ
กลไกท้องถิ่น โดยพ้ืนที่มีการวางแผนและการด าเนินงานน าโปรแกรม 3ส+ มาใช้ในพ้ืนที่ โดยบูรณาการร่วมกับกล
ไกลท้องถิ่น (พชอ.) มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่ อสม. ในชุมชน เพ่ือให้สามารถช่วยค้นหา     
คัดกรอง เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย (Warning sign) และแจ้งเหตุ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือส่งต่อ
ระบบบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม บางพ้ืนที่แม้การด าเนินงานน าโปรแกรม 3ส+ มาใช้ยังไม่เป็นรูปธรรม   
มากนัก  

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

1) นโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับความส าคัญน้อยกว่านโยบายด้านสุขภาพกายใน
พ้ืนที ่

2) ทัศนคติของประชาชน ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ยอมรับความเจ็บป่วย  ปฏิเสธการเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพจิต รวมทั้ง ครอบครัว ชุมชน ไม่เห็นความส าคัญ ขาดความตระหนักถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัว
ตาย พบว่าบางพ้ืนที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จของกลุ่มคนที่ไม่พบสัญญาณเตือน และไม่เคยเข้าถึงระบบบริการมาก่อน 

3) บริบทของพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ชนเผ่า ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ประชากรโยกย้ายถิ่นฐานบ่อย รวมถึงพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงเฉพาะ ท าให้การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต 
และการเข้าถึงบริการค่อนข้างยากล าบาก 

4) การบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ยังไม่ครอบคลุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ทราบบทบาท
ของตนเอง ท าให้เกิดการบูรณาการงานไม่ชัดเจน การท างานร่วมกันค่อนข้างล าบาก 

5) โครงสร้างงานสุขภาพจิตและจิตเวชในพ้ืนที่ไม่ชัดเจน มีผลต่อการวางกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับ
ภาระงาน การสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีผลต่อขวัญก าลังใจ และการโยกย้ายงานบ่อย ท าให้การดูแล
ผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง และคุณภาพการให้บริการที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง  
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6) ฐานข้อมูลมีหลายแหล่ง ไม่เชื่อมโยงกัน การายงานผลยุ่งยากซับซ้อน ท าให้ข้อมูลสูญหาย และการ
ประมวลผลล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ไม่ทันการณ์ 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ  

1) ด้านนโยบาย : การให้ความส าคัญต่อนโยบายงานด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชน้อยกว่านโยบายด้านสุขภาพกายใน
พื้นที่ และขาดการเช่ือมโยงของนโยบาย  

- เร่งรัดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งกลุ่มงาน
จิตเวชและยาเสพติด ตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน 

2) ด้านการบูรณาการงาน : หลายจังหวัดในเขต 11 ยังไม่มี
การบูรณาการการเฝ้าระวังการและป้องกันการฆ่าตัวตาย กับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท าให้
เกิดการขับเคลื่อนงานน้อย 

- ผลักดันให้ทุก คปสอ. น าข้อมูลระบาดวิทยาของกลุ่มผู้ที่ฆ่า
ตั ว ต า ย ส า เ ร็ จ  แ ล ะ ผู้ พ ย า ย า ม ฆ่ า ตั ว ต า ย  ห รื อ 
ท าร้ายตนเองในพื้นที่มาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกระตุ้นให้ พชอ. เร่งเห็น
ความส าคัญและผลกระทบของปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที ่

3) ด้านสังคม :  
    - ครอบครัว ชุมชน ไม่เห็นความส าคัญของปัญหา และขาด
ความตระหนักถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย บางพื้นที่มี
การฆ่าตัวตายส าเร็จของกลุ่มคนที่ไม่พบสัญญาณเตือน และไม่
เคยเข้าถึงระบบบริการมาก่อน 
    - ความหลากหลายทางว ัฒ นธรรม  ชน เผ ่า  ภ าษ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีผลกระทบต่อการสื่อสาร และ
ประชากรที ่มีลักษณะโยกย้ายถิ่นฐานบ่อย รวมถึงปัญหา
ความรุนแรงเฉพาะพื้นที่เป็นข้อจ ากัดในการให้บริการ และ
การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเข้าถึงยาก 
    - ทัศนคติของประชาชน ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่
ยอมรับความเจ็บป่วย ปฏิเสธเข้ารับบริการ 

- ส่งเสริมการให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Health Literacy 
Mental Health) และช่องทางการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น 
สายด่วน 1323 แก่ประชาชน 
- สนับสนุนการให้บริการเชิงรุก จิตแพทย์สัญจร ให้ครอบคุลม
ทุกพื้นที ่

4) ด้านกฎ/ระเบียบ : การบังคับใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต ไม่
ครอบคล ุม  หน ่วยงานเคร ือข ่ายนอกส ังก ัดกระทรวง
สาธารณสุขไม่ทราบบทบาทหน้าที ่ของตนเอง ท าให้เกิด
การบูรณาการงานไม่ชัดเจน 

- สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต ผ่านกลไก พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ.
2551 

5) โครงสร้างงานสุขภาพจิตและจิตเวช : ไม่ชัดเจน ส่งผลต่อ
การวางกรอบอัตราก าลังที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท าให้ผู้รับผิดชอบงานขาดขวัญก าลังใจ 
และมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย ส่งผลให้
การดูแลผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง และคุณภาพการให้บริการที่ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง 

- ก าหนดโครงสร้างงานสุขภาพจิต และสนับสนุนกรอบ
อัตราก าลังให้สอคล้องกับภาระงาน ในโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ 
- ผลักดันให้ทุกหน่วยบริการ มีการประเมินตนเองด้านระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช, และมาตรฐาน HA ยาเสพติด 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ  

6) เจ้าหน้าที่ :  
   - ขาดทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง/มีอาการป่วย
ทางจิตรุนแรง ขาดทักษะในการสอบสวนการตายในเชิงลึก 
(Psychological autopsy) ส่งผลต่อการวางแนวทางแก้ไข  
   - ขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นหรือมีจ านวนน้อย 
ท าให้เจ ้าหน้าที ่ที ่ปฏ ิบัต ิงานในพื ้นที ่ ม ีปริมาณงานมาก 
ท างานหลายบทบาทหน้าที่ ในบางพื้นที่ไม่สามารถพัฒนา
งานในเชิงรุกได้  

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรเฉพาะทางวิชาชีพ แพทย์ 
พยาบาล และเภสัช 

7) ระบบส่งต่อผู้ป่วย : ขาดความเช่ือมโยงที่ชัดเจน สถานที่รอง
รับส่งต่อผู้ป่วย Acute care ไม่เพียงพอ และไม่สามารถส่งต่อ
ได้ในกรณีพบโรคร่วมทางกาย 

- สื่อสารแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานระบบบริการจิตเวช
เร่งด่วน (Acute Care) ให้ชัดเจนในหน่วยงาน โดยบูรณาการ
ร่วมกับ Ward ผู้ป่วยอายุรกรรม 
- พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพจิต ให้มีสมรรถนะ
สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคร่วมทางกายได้เบื้องต้น  

8) ระบบฐานข้อมูล :  
    - ขั้นตอนการรายงานผลที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  และ
ประมวลผลข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และสะท้อนกลับข้อมูลให้
พื้นที่ล่าช้า รวมถึงขาดการเช่ือมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่  
    - บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม  
    - ข้อมูลไม่ครอบคลุม เนื่องจากประชาชนเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน ท าให้ไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ 
    - ระบบข้อมูลมีหลายแห่งและไม่เชื่อมโยงกัน ข้อมูลไม่
ตรงกัน  

- พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นระบบเดียวกัน 
เชื่อมโยงกับระบบ HDC ให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้
สูงสุด 
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดตามการฆ่าตัวตายในกลุ ่ม
เสี่ยง  

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
กระทรวงสาธารณสุข 
1) สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงฯ ทุกระดับ (รพศ. รพท. รพช.) จัดตั้งกลุ่มงานจิต

เวชและยาเสพติดตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน 
2) ขอความร่วมมือให้บุคลากรสาธารณสุขเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า ใน

พ้ืนที่ มุ่งเน้นการติดตามในระยะ 3 เดือนหลังการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามระบบการดูแลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เนื่องจาก
ผลการติดตามพบว่าจะสามารถลดการฆ่าตัวตายส าเร็จได้ประมาณร้อยละ 60 
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3) ขอความร่วมมือให้บุคลากรสาธารณสุขใช้แบบประเมิน 8Q ในการประเมินกลุ่มเสี่ยงตามระบบการดูแลเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด และมุ่งเน้นการดูแลด้วยหลัก 3ส+  

กรมสุขภาพจิต 
 1) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลัก โปรแกรมการดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายด้วยโปรแกรม PST (Problem 
Solving Therapy) และโปรแกรม 3ส+ ในพ้ืนที่น าร่องท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย 
 2) พัฒนารูปแบบแนวทางการป้องกันการฆ่าตัวตายในแต่ละกลุ่มวัย (CPG) 
 3) สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือการผลักดันการขับเคลื่อนงาน
สุขภาพจิต ผ่านกลไก พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ให้มีความ
ครอบคลุมทั่วประเทศ  
 4) ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตาย เช่น Trauma ในแต่ละช่วงวัย เพ่ือน ามาใช้ในการป้องกันการ 
ฆ่าตัวตายส าเร็จ  
 5) ประเมินผลลัพธ์ของนวัตกรรมการด าเนินงานในพ้ืนที่  (HTP) วิเคราะห์ความส าเร็จ เพ่ือน าไปสู่การ 
ขยายผลเชิงนโยบาย (One week quality treatment) 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งที่ช่ืนชม  
1) การวิเคราะห์สาเหตุการฆ่าตัวตายเชิงลึก ท าให้สามารถระบุปัญหาที่แท้จริงได้ สามารถสะท้อนข้อมูลกลับไป

ยังพ้ืนที่ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการก าหนดแนวทางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผ่าน
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น จ.สุโขทัย 

2) การพัฒนาระบบให้ค าปรึกษา ระบบบริหารจัดการยา ในโรงพยาบาลชุมชน โดยให้ทีมจิตแพทย์ และพยาบาล   
จิตเวช จากโรงพยาบาลศูนย์เป็นพ่ีเลี้ยง รวมถึงการดึงเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนงาน เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี 

3) มีระบบการจัดบริการจิตเวช โดยมีจิตแพทย์ให้บริการตรวจ และมีรายการยาจิตเวชที่จ าเป็นและเพียงพอ
ส าหรับโรคจิตเวชส าคัญในโรงพยาบาลชุมชน 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 ระดับประเทศ 
 ระบบดูแลเฝ้าระวังการท าร้ายตนเองระดับจังหวัด ประกอบด้วยมาตรการยกระดับการดูแลเฝ้าระวังการ 
ฆ่าตัวตาย ด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม (8Q) และให้การช่วยเหลือตามระดับความเสี่ยงด้วย
เครื่องมือ/หลักการ 2 รูปแบบ คือ 1) เมื่อประเมินแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่ม “ไม่เสี่ยง” ให้ดูแลด้วยการใช้เครื่องมือ/
หลักการ 3ส Plus 2) เมื่อประเมินแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่ม “เสี่ยง” ให้ดูแลด้วยการใช้เครื่องมือ/หลักการ 3ส Plus 
ร่วมกับหลักการ ACT 
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 ระดับพื้นที ่
1) พัฒนาพระสงฆ์ให้เป็น “อสว. ประจ าต าบล” ดูแลสุขภาพกายและจิตใจ (รพ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน เขต 1) 
2) ออกหน่วยประเมินปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้ “วงล้อประเมินซึมเศร้า” ลด Stigma (จ.พิษณุโลก เขต 2) 
3) การบ าบัดฟ้ืนฟู “ให้รักให้โอกาส” ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการสงบ เพ่ือสร้างโอกาส เพ่ิมรายได้ เพิ่มคุณค่า 

ในตัวเอง (รพ.พิจิตร เขต 3)  
4) ระบบ Consult 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาลจิตเวช (รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เขต 4) 
5) ระบบ Refer ไร้รอยต่อ เครือข่ายงานสุขภาพจิต (จ.นนทบุรี เขต 4) 
6) ระบบปฏิทินยา ในกลุ่มผู้ป่วยอาการก าเริบเนื่องจากขาดยา (จ.นนทบุรี เขต 4) 
7) แอพพลิเคชั่น “X-alert” ในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมท าร้ายตัวเอง (รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  

จ.กาญจนบุรี เขต 5) 
8) ระบบการดูแลผู้ป่วย “ยาใกล้บ้านใกล้ใจ” ด้วยโปรแกรม SINAP เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูล (จ.นครปฐม เขต 5) 
9) สติบ าบัด (MBTC : Mindfulness Based Therapy and Counseling) ปรับพฤติกรรมให้เลิกสุรา  

(รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เขต 6) 
10) ระบบปฏิทินกินยา พามีสุข ป้องกันการขาดยาของผู้ป่วย (จ.ชลบุรี เขต 6) 
11) โครงการตะวันทอแสง “อสม.อิตื้อ” จัดระบบการดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติดที่มีอาการ

ทางจิต (จ.กาฬสินธุ์ เขต 7) 
12) ระบบ Sharing การให้ค าปรึกษาส าหรับแพทย์ทั่วไป ใน 3 จังหวัด คือ จ.มุกดาหาร จ.อ านาจเจริญ 

และ จ.ยโสธร (รพ.สมสหาย จ.มุกดาหาร เขต 10) 
13) ระบบ “บัตรบันทึกการตรวจผู้ป่วย” ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล (จ.กระบี่ เขต 11) 
14) การบริการแบบ One stop service ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจ า (จ.กระบี่ เขต 11) 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 20 : ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73 m2/yr 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 66) 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1) ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73 m2/yr (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 66) 
2) ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80)  

•  

2. สถานการณ์  

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease : CKD) ในประเทศยังมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ในฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ป่วย CKD ในระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขในปี 
2559 = 765,785 ราย และเพ่ิมข้ึนเป็น = 1,078,797 ราย ในปี 2561  

 ด้านผลการชะลอความเสื่อมไตในปี  2561 เป้ าหมายผู้ป่ วยมี อัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73 m2/yr ≥ ร้อยละ 66 ของจ านวนผู้ป่วย CKD ทั้งหมด ผลการด าเนินงานในปี 59 = ร้อยละ 63.65 (N = 
565,716), ปี 60 = ร้อยละ 62.83 (N = 567,032), ปี 61 = ร้อยละ 58.65 (N = 289,533) ส าหรับในปี 
61 ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 
63.03) ในภาพรวมทั้งประเทศด าเนินการได้ ร้อยละ 58.65 (ผลงาน 169,850 ราย เป้าหมาย 289,533 ราย) 
อย่างไรก็ดี ตัวเลขผลงานการชะลอไตเสื่อมที่ลดลงของปีงบประมาณ 61 อาจเกิดจากปัญหาของระบบฐานข้อมูล 
เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา (2559, 2560) ผลงานคงที่อยู่ที่ร้อยละ 63 และข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในระบบอยู่ที่ประมาณ 
560,000 ราย แต่ปี 2561 มีผู้ป่วยในระบบเพียง 289,533 ราย  

ด้านผลการให้บริการการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT เป้าหมายที่สิ้นปีงบประมาณ 61 = ร้อยละ 80 
พบว่า ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 68.14) 
ในภาพรวมทั้งประเทศด าเนินการไดร้้อยละ 58.12 (ผลงาน 3,236,925 ราย เป้าหมาย 5,569,740 ราย) 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ด้านการชะลอความเสื่อมไต เป้าหมายผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr ≥ ร้อยละ 
66 ของจ านวนผู้ป่วย CKD ทั้งหมด ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยด าเนินการได้สูงสุดใน
เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 59.96) ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพด าเนินการได้ร้อยละ 54.31 - 59.96 โดยเฉลี่ย
ทั้งประเทศด าเนินการได้ร้อยละ 57.13 (ผลงาน 98,083 ราย เป้าหมาย 171,690 ราย) (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2562) 
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เขตสุขภาพที่ 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 
3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติ

ไทยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
ได้รับการตรวจ creatinine และ 

มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมี
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง <4  

(A) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน 
สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และมีผล 
 eGFR ≥ 2 ค่า  

(B) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 
ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจ 

creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ

ลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 

(A/B)x100 
1 8,930 15,322 58.28 
2 8,072 13,973 57.77 
3 7,990 13,897 57.49 
4 8,468 14,723 57.52 
5 8,701 15,020 57.93 
6 7,870 14,061 55.97 
7 8,627 14,389 59.96 
8 10,706 19,203 55.75 
9 8,902 15,882 56.05 

10 8,128 14,966 54.31 
11 5,949 10,362 57.41 
12 5,740 9,892 58.03 

ภาพรวม
ประเทศ 

98,083 171,690 57.13 

ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr (≥ ร้อยละ 66)  
 

≥   %

 
ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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  ผลการด าเนินงาน ในด้านผลลัพธ์การให้บริการการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT เป้าหมายที่ไตรมาสที่ 
2 ≥ ร้อยละ 40 เขตสุขภาพทีด่ าเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย มีทั้งหมด 11 เขตสุขภาพ ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 
1  ยังด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 39.08) โดยด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 64.12) 
ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพด าเนินการได้ร้อยละ 39.08 – 64.12 โดยเฉลี่ยทั้งประเทศด าเนินการได้ร้อย
ละ 49.08 (จ านวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบที่
ได้รับการตรวจคัดกรอง จ านวน 2,739,160 ราย จ านวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 5,581,201 ราย) (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

 

เขตสุขภาพที่ 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/หรือ HT 
ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ที่

ได้รับการตรวจคัดกรอง 

จ านวนผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรังในเขตรับผิดชอบ 

ร้อยละ 

1 267,808 685,355 39.08 
2 218,398 408,360 53.48 
3 231,268 360,680 64.12 
4 233,396 513,374 45.46 
5 257,980 553,901 46.58 
6 254,766 513,335 49.63 
7 175,061 413,445 42.34 
8 224,517 414,148 54.21 
9 320,243 564,837 56.70 

10 209,310 342,060 61.19 
11 164,964 392,365 42.04 
12 181,449 419,341 43.27 

ภาพรวม
ประเทศ 

2,739,160 5,581,201 49.08 
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ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (ไตรมาสที ่2 เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 40) 
 

≥   %

 

ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

▪ คุณภาพบริการของ CKD clinic 
▪ ก า ร คั ด ก ร อ ง  CKD ใ น ผู้ ป่ ว ย  DM,HT 

ยังท าได้น้อย  

▪ พัฒนาศักยภาพของ CKD Clinic และ เชื่อมโยงกับงาน NCD 
เพ่ือท าให้การคัดกรองได้ตามเป้าหมาย  

▪ เพ่ิมการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย HT,DM และใช้ยา NSAID  
▪ ติดตามประเมินการตรวจ creatinine ในการคัดกรอง ควรตรวจ 2 

ครั้ง/ปี เพ่ือประเมินการลดลงของไต 
ขาดบุคลากรสหวิชาชีพใน CKD Clinic/รพช. 
(แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, นักก าหนดอาหาร , 
นักกายภาพบ าบัด) 

▪ มอบหมาย/ พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบใน CKD clinic 
▪ จัดอบรมด้านการก าหนดอาหารและกายภาพบ าบัดแบบ short 

course ในบุคลากรด้านอ่ืนๆ 
▪ การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยและกลับมา 

รักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน 
▪ Health literacy of CKD ข อ งป ร ะ ช า ช น 

ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

▪ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและความเจ็บป่วย 
ของโรค (health literacy) 

▪ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึง 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการชะลอไตเสื่อม 

ระบบสารสนเทศในด้านความครบถ้วนและถูกต้อง ▪ มอบหมายผู้รับผิดชอบการลงข้อมูล 43 แฟ้ม/ โปรแกรม HD
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ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ของการรายงานผ่าน HDC C ให้ชัดเจน 
▪ จัดระบบพ่ีเลี้ยงหรือนิเทศควบคุมก ากับให้มีการน าเข้าข้อมูลที่ 

ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
• ผลักดันการจัดตั้ง vascular access center ประจ าเขตสุขภาพ และสนับสนุนการฝึกอบรม  
• ก าาหนด career path ของ PD nurse ใน รพช. ให้ชัดเจน   
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 21 : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 
2. ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 

เป้าหมาย มาตรการทีส่ าคัญในปี 2562 แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 

ร้อยละ 20 จัดตั้งหน่วยให้บริการเพิ่ม 
ตามแนวทางคู่มือของ 

กรมการแพทย ์

ประเมินรูปแบบการให้บริการมี
มาตรฐานตามแนวทางการ

ด าเนินงานและข้อเสนอแนะด้าน
ความปลอดภัย กรมการแพทย ์

มีหน่วยงานท่ีให้บริการ 
ในโรงพยาบาลทุกระดับท่ี
มีความพร้อมและสมัครใจ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
ร้อยละ 20 เก็บรวบรวมข้อมูล 

และวิเคราะห ์
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับบริการ 

One Day Surgery 
ร้อยละ 20 

 
3. Small Success 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลทุกระดับทีม่ีความ

พร้อมในเขตสุขภาพเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงาน ODS 

อย่างเป็นระบบสามารถ
วางแผนและพัฒนาการ

ให้บริการอยา่งเหมาะสมตาม
บริบท 

โรงพยาบาลทุกระดับทีม่ีความ
พร้อมและสมัครใจสามารถ

ด าเนินการไดเ้พิ่มอย่างน้อย 1 
แห่ง ต่อเขตสุขภาพ 

- โรงพยาบาลทุกระดับ   
  สามารถด าเนินการ ODS   
  ได้อย่างน้อย 
  จังหวัดละ 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลให้บริการ  
  ผ่าตัด ODS เป็นแบบ 
  One Stop Service 
  อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง 

โรงพยาบาลให้บริการ
ผ่าตัด ODS เป็นแบบ 
One Stop Service 

อย่างน้อย 
เขตละ 1-2 แห่ง 
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4. สถานการณ ์
 (1) โรคและหัตถการ One Day Surgery ปี 2561 จ านวน 12 โรค และขอด าเนินการเพิ่มในปี 
2562 จ านวน 12 โรค (รวมเป็น 24 โรค) ดังนี้ 
 

ปี 2561 ปี 2562 
1. Inguinal hernia, Femoral 1. Foreign body of upper GI. Tract 
2. Hydrocele 2. Pterygium Excision 
3. Hemorrhoid 3. Female  sterilization 
4. Vaginal bleeding 4. Percutaneous fracture fixation  
5. Esophagogastric varices 5. Fistula in ano 
6. Esophageal stricture 6. Perirectal, Perianal abscess 
7. Esophagogastric cancer 7. Breast abscess 
8. Colorectal  polyp 8. Vesicle stone 
9. Common bile duct stone 9. Ureteric stone 
10. Pancreatic duct stone 10. Urethral stone 
11. Bile duct stricture 11. Urethral stricture 
12. Pancreatic duct stricture 12. Anal fissure 

 
 (2) โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินเข้าร่วมโครงการ ODS (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

 
 

หมายเหตุ: โรงพยาบาลผ่านการประเมินจ านวน 119 แห่ง : 73 จังหวัด : 13 เขตสุขภาพ 
ภาพรวมประเทศ ผลงาน 94.80% (ไม่ผ่าน 4 แห่ง: แม่ฮ่องสอน ระยอง พังงา ระนอง) 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

5. ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 

เขตสุขภาพ 
ข้อมูลจากโปรแกรม One Day Surgery 

(http://122.155.197.133/) 
ข้อมูลจากการตรวจราชการรอบ 

1/2562 (ตก.2) หมายเหตุ 
A B ร้อยละ Drop out A B ร้อยละ 

1 478 498 95.64 
15 

311 335 92.84 
ข้อมูล 3 เดือน และ
ยกเว้น: แม่ฮ่องสอน 

2 395 413 76.09 
8 

646 755 85.56 
ข้อมูล 3 เดือน: 
อุตรดิตถ์ เพชรบรูณ์ 
สุโขทัย 

3 140 184 93.85 0 107 202 52.97  
4 412 439 95.68 6 203 209 97.13  
5 354 370 95.24 6 129 225 57.33  
6 180 189 95.00 4 343 1,728 19.85  
7 19 20 88.46 1 32 164 19.51  
8 138 156 74.47 8 219 499 43.89  
9 283 380 93.87 88 380 769 49.41  

10 199 212 92.42 
4 

288 402 71.64 
ไม่มี case: 
อ านาจเจรญิ 

11 305 330 75.47 
22 

348 609 57.14 
อยู่ระหว่างด าเนินการ: 
ระนอง พังงา 

12 280 371 63.64 
45 

380 637 59.65 
ข้อมูล 3 เดือน: ตรัง 
พัทลุง ปัตตาน ี

13 7 11 89.28 3 NA NA NA  
ภาพรวม 3,190 3,573 95.98 210 3,386 6,534 51.82  

 ที่มา: 1. โปรแกรม ODS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 http://122.155.197.133/ 
        2. ข้อมูล 3, 6 เดือนจากการตรวจราชการรอบ 1/2562 (ตก.2) 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (เป้าหมาย : ร้อยละ 20) ผลการด าเนินงาน
จากโปรแกรม One Day Surgery พบว่า ทุกเขตสุขภาพด าเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมาย และด าเนินการได้
สูงสุดในเขตสุขภาพท่ี 1 (478 ราย) 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

6 Building Blocks ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
Service Delivery - ความร่วมมือของทีมและ

ความมั่นใจในการผ่าตดัวัน
เดียวกลับ 
- สถานท่ีรองรับผู้ป่วยเข้ารับ
การผ่าตัดวันเดียวกลับไม่
เพียงพอ (ODS unit) 
- ผู้ป่วยและญาติขาดความ
มั่นใจในความปลอดภัยหลัง
การผ่าตัดวันเดียวกลับ 
- ทัศนคติต่อการผ่าตัดต้อง 
admit เ พื่ อ ดู อ า ก า ร ที่
โรงพยาบาลจึงจ าหน่ายกลับ
บ้าน 
- Case Drop out 

- ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ ODS 
และระบบการให้บริการ ODS unit 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ เพื่อให้
มั่นใจในความปลอดภัยของบริการ 
- สื่อสารคูม่ือแนวทางการ
ด าเนินงาน One Day Surgery 
(ODS) และคู่มือมาตรฐานความ
ปลอดภัยของผูป้่วย (Patient  
Safety) แก่บุคลากรทางการแพทย์
ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท า Flow แนวทางกระบวนการ 
ODS ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมี 
Case manager แต่ละสาขา
ประสานการดูแลทั้งก่อน-หลังผ่าตดั 
และการติดตามผู้ป่วยหลังจ าหน่าย 
- รพศ./รพท./รพช. มีศักยภาพสูง
สามารถเพิ่มปริมาณผู้ป่วย ODS ให้
มากขึ้น และขยายหัตถการเพิ่มขึ้น
ได้ 
- การประชาสัมพันธ์การผ่าตัดวัน
เดียวกลับ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจประโยชน์การให้บริการแก่
ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ผ่านช่องทาง
ต่ างๆ  เช่น  ป้ ายประชาสัมพันธ์ 
ป ระส าน ผ่ าน เค รื อ ข่ าย  รพ ช .       
รพ.สต. ฯลฯ 
- การ After Action Review การ
ด าเนินการและทบทวน Case Drop 
out เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ท บ ท วน ก า ร  Selection case 
แนวทางการปฏิบัติ เตรียมความ
พ ร้ อ ม ข อ งผู้ ป่ ว ย ก่ อ น ก า รท า
หัตถการการติดตามประเมินผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด 

- Criteria ที่ตั้งไว้คือ Pt. ต้องไม่มีโรค
ประจ าตัว มีญาติคอยดูแลและพากลับ
บ้าน 
- กลุ่มโรคหัตถการทั้งหมด 24 โรค 
สามรถเบิกจ่ายจาก สปสช. ได้ทั้งหมด 
และควรเพิ่มจ านวนการท าหัตถการใน
พื้นที่มากข้ึน 
- การเกิด Drop out ที่สูงในบางพื้นที่
เนื่องจากพ้ืนท่ีไม่เข้าใจ  
Criteria ยกเว้นกรณีที่ต้อง admit 
- จ า ก ข้ อ มู ล จ า น ว น ผู้ ป่ ว ย ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด พบว่า 
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานที่มีมาจรฐานและมีความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 

   
6 Building Blocks ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

Health workforce ยังไม่มีโครงสร้างระบบงาน ODS ที่ชัดเจน การจัดอัตราก าลังเพื่อรองรับโครงการ 
Information - การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ ODS ของ

กรมการแพทย์ยังไม่สามารถเช่ือมต่อกับ
ระบบ PMK ของโรงพยาบาลได้ 
- ระบบการจัด เก็บข้อมูล  ODS ยังไม่
เชื่อมโยงกับระบบรายงานของกระทรวง 

เชื่อมโยงรายงานการให้บริการแบบ ODS กับระบบ 
HDC, E-cliam , Hos xp, CoC และ Risk ของ
โรงพยาบาล 
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6 Building Blocks ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

Drug and Equipment  จัดสถานท่ีเพื่อรองรับโครงการ (ODS ZONE): ห้องรอ
ผ่าตัด ห้องพักฟื้น หอผู้ป่วย 

Finance - มี ค วาม ผิ ด พ ล าด ใน การ เรี ย ก เก็ บ
ค่าใช้จ่ายจาก สปสช. 
- ระบบการเบิกจ่ายใน case ODS ยังไม่
ชัดเจน 

- การสื่อสารหลักเกณฑ์ เง่ือนไข แนวทางและอัตรา
การเบิกจ่าย จาก สปสช. 
- นิเทศการลงบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายใน โปรแกรม e-
Claim 
- เพิ่มโรคที่ สปสช. จ่ายค่าชดเชย ODS จาก 12 โรค 
เป็น 24 โรค (สปสช.อนุมัติหลักการแล้วอยู่ระหว่าง
การบริหารกองทุน 

Leadership and 
Governance 

 คณะกรรมการด าเนินงาน ODS ระดับเขต จังหวัด
และโรงพยาบาล 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ  2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 22 , 23 :  

1.1 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

 1.2 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
 
1. สถานการณ์ 
 จากข้อมูลรายงานประจ าปี 2561 ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พบว่า ในป 2561 ประชากร
ประเทศไทย 1 ล้านคน มีผู้บริจาคอวัยวะ 3.9 คน มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ท าผาตัดน าอวัยวะไปใชประโยชน
ได้ จ านวน 261 ราย สามารถน าอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ปวยจ านวนทั้งสิ้น 585 ราย ในขณะที่มีจ านวนผู้รอ
อวัยวะทุกประเภทรวมทั้งหมด 6 ,401 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจ านวนผูบริจาคอวัยวะยังนับวานอยมาก 
ส าหรับในปี 2562 ไตรมาส 2 มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย รวมทั้งประเทศ 161 ราย (รวมโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลอ่ืนๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข) มีผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งหมด       
363 ราย 

ด้านการจัดระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนให้มีศูนย์รับบริจาคอวัยวะใน รพ.ระดับ A 
และ S ทุกแห่ง และ M1 ที่มีความพร้อม ซึ่งมีโรงพยาบาลที่มีผลงานมีผู้บริจาคอวัยวะส าเร็จเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดย
ในช่วงปีงบฯ 2562 (2 ไตรมาสแรก) มีจ านวน 60 โรงพยาบาล (เขตสุขภาพที่ 1-12) 

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบฯ 2562 มีจ านวน deceased donor ที่ยินยอมบริจาค
อวัยวะ ภาพรวมทั้งประเทศ จ านวน 142 ราย เขตสุขภาพที่มี deceased donor ที่ยินยอมบริจาคอวัยวะสูงสุด 
คือ เขตสุขภาพท่ี 8 (จ านวน 29 ราย) (ท่ีมาข้อมูล: สภากาชาดไทย ณ มี.ค. 62) 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

จ านวน deceased donor ที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ 
 **             

▪     1   222     
▪     2    42               2)

                              2

 
จ านวน deceased donor ตามเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เขต
สุขภาพที่ 

ปีงบ 59 ปีงบ 60 ปีงบ 61 
2561 
(ต.ค.) 

2561 
(พ.ย.) 

2561 
(ธ.ค.) 

2562 
(ม.ค.) 

2562 
(ก.พ.) 

2562 
(มี.ค.) 

รวมไตรมาส 
2 ปีงบ 62 

1 12 14 11 2 3 0 1 1 1 8 
2 1 17 22 2 2 5 5 3 3 20 
3 2 7 5 0 1 0 1 0 3 5 
4 17 23 17 3 2 1 0 1 3 10 
5 6 43 28 1 2 3 1 0 3 10 
6 4 30 33 3 1 1 3 2 0 10 
7 36 37 22 2 9 2 2 4 2 21 
8 23 25 19 2 4 2 7 6 8 29 
9 20 27 43 4 6 0 5 3 1 19 

10 33 17 15 0 0 0 3 2 0 5 
11 7 6 5 0 0 1 0 1 1 3 
12 3 1 2 0 1 1 0 0 0 2 
รวม 164 247 222 19 31 16 28 23 25 142 

ที่มาข้อมูล: สภากาชาดไทย ณ มี.ค. 62 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
ระดับ A,S ทุกสาเหตุ (เป้าหมาย 0.8 : 100 ใน รพ. A, S ปี 61) 

 

≥           

       2 
≥    4      

  

 
    ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.ระดับ 
A,S     ทุกสาเหตุ ปี 61 (เป้าหมาย ≥ 0.8 : 100 , ไตรมาสที่ 2 ≥ 0.4 : 100) ผลการด าเนินงาน พบว่า ทุก
เขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายไตรมาส 2 ยกเว้น เขตสุขภาพที่ 7 ด าเนินการผ่านเกณฑ์และ
ด าเนินการได้สูงสุด (ผลงาน 22 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.ระดับ A,S ปี 61 จ านวน 2,815 ราย คิดเป็น 0.78 : 
100) ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพด าเนินการได้ระหว่าง 0.04 – 0.78 : 100 hospital death (ท่ีมาข้อมูล: 
แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562)  
 

เขตสุขภาพที่ 

จ านวนผู้บริจาค
อวัยวะจากผู้ป่วย

สมองตาย  
(actual donor) 

 (A) 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน
รพ. ระดับ A,S ทุกสาเหตุ 
 ในปีงบประมาณ 2561 

(B) 

อัตราส่วนของจ านวนผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน

ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(A/B)x100 

หมายเหตุ 

1 7 2,249 0.31  

2 15 4,458 0.34  

3 5 11,435 0.04  

4 5 7,775 0.06  

5 8 12,650 0.06 ข้อมูล 3 
เดือน 

6 10 12,903 0.08  
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพที่ 

จ านวนผู้บริจาค
อวัยวะจากผู้ป่วย

สมองตาย  
(actual donor) 

 (A) 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน
รพ. ระดับ A,S ทุกสาเหตุ 
 ในปีงบประมาณ 2561 

(B) 

อัตราส่วนของจ านวนผู้
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน

ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(A/B)x100 

หมายเหตุ 

7 22 2,815 0.78  

8 15 6,032 0.25  

9 19 12,869 0.15  

10 5 6,406 0.08  

11 4 4,731 0.08  

12 6 4,628 0.13  

ภาพรวมประเทศ 121 88,951 0.14  

 
 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต 
ในโรงพยาบาลระดับ A,S ทุกสาเหตุ ปี 61 (เป้าหมาย ≥  1.3: 100) 

 

≥  1.3      

  

 
ที่มาข้อมูล: แบบรายงานการตรวจราชการ 2 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. ระดับ A,S ทุกสาเหตุ ปี 61 
(เป้าหมาย ≥  1.3: 100) ผลการด าเนินงาน พบว่า ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  โดย
ด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 2 (ผลงาน 38 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.ระดับ A,S ปี 61 จ านวน 4,458 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

ราย คิดเป็น 0.85 : 100) ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพด าเนินการได้ระหว่าง 0.08 – 0.85 : 100 hospital 
death (ท่ีมาข้อมูล: แบบรายงาน   การตรวจราชการ 2 รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562) 
 

เขตสุขภาพที่ 

จ านวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตา 

(A) 

จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน
รพ. ระดับ A,S ทุกสาเหตุ 
 ในปีงบประมาณ 2561 

(B) 

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(A/B)x100 

หมายเหตุ 

1 12 2,249 0.53  

2 38 4,458 0.85  

3 16 11,435 0.14  

4 6 7,775 0.08  

5 21 12,650 0.17 ข้อมูล 3 
เดือน 

6 16 12903 0.12  

7 23 2,815 0.82  

8 14 6,032 0.23  

9 18 12,869 0.14  

10 5 6,406 0.08  

11 11 4,731 0.23  

12 4 4,628 0.09  

ภาพรวมประเทศ 184 88,951 0.21  

 
3. สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
• การขาด full time transplant coordinator (TC) nurse  

• การขาด Organ retrieval team ทั้งจากส่วนกลาง และระดับเขตสุขภาพ  

• ความเข้าใจ และทัศนคติความเชื่อของประชาชนที่มีต่อการบริจาคอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย  

• การขาดบุคลากรในการจัดเก็บดวงตาจากผู้ป่วยเสียชีวิต  

• การพัฒนาการปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายดวงตา ในระดับเขตสุขภาพ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 

▪ การค้นหาและรายงาน potential donor 
▪ บุคลากรขาดประสบการณ์ในการเจรจาและการด าเนินงา

นรับบริจาคอวัยวะ 
▪ คุณภาพของ donor ไม่ดี ได้แก่ hypotension,  

cardiac  arrest  

▪ พัฒนาระบบ alert potential donor 
▪ พัฒนาแนวทางการด าเนิน งานการวินิ จฉัยสมองตาย 

และสื่อสารภายในหน่วยงานที่ ชัดเจนในการด าเนินการ 
เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมในทีมงานท่ีเกี่ยวข้อง 

▪ พัฒนาแนวทางการดูแลและ resuscitate donor   
▪ Career path ของ TC nurse ไมชั่ดเจน 
▪ TC nurseและทีมงานบริหารจัดการผู้ป่วยสมองตาย 

ไม่เพียงพอ 

▪ จัดให้มีพยาบาล Full time TC nurse และส่งเสริม career  
path ของ TC nurse  

▪ จัดอบรมบุคลากรในระยะสั้นหรือส่งบุคลากรทางการแพทย์ 
เพื่อเรียนสาขาต่างๆ  

▪ ขาด Organ retrieval team โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล  ▪ พัฒ น า Regional retrieval team เพื่ อ ผ่ าตั ดน า ไตออก 
ในทุกเขตสุขภาพ  

การพัฒนาการปลูกถ่ายไต และดวงตา ในระดับเขตสุขภาพ 
ยังไม่ครบวงจร  

▪ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปลูกถ่ายไต และดวงตา 
ในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดสรรไต และดวงตา ให้แก่ผู้รอรับ 
ในระดับเขตสุขภาพ 

ประชาชนยังมีทัศนคติและความเช่ือที่ไม่ถูกต้องในการบริจาค 
อวัยวะและดวงตา 

▪ บูรณาการการท างานร่วมกับภาคี เครือข่าย รวมทั้ งรณรงค์ 
ประชาสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่องและผ่านสื่อต่างๆ 

▪ บุคลากรสาธารณสุข เป็น model ต้นแบบในการบริจาค อวัยวะ 
▪ ใช้หลักศาสนาในการช่วยประชาสัมพันธ์ในการสร้างแรงจูงใจ 

ในการบริจาคให้กับประชาชน 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
• สนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของ TC nurse  
• สนับสนุนให้มี Regional Retrieval team เพ่ือผ่าตัดน าไตออก ในทุกเขตสุขภาพ  
• สนับสนุนให้พัฒนาการปลูกถ่ายไต และดวงตา ในระดับเขตสุขภาพ ให้ครบวงจร 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

กราฟที่ 1 : การให้บริการการแพทยแ์ผนไทยฯ ปี 2558-2562 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่2 : การพัฒนาระบบบริการ   

 
หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 24 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์ แผน ไทยและการแพทย์ท างเลื อก 
(เป้าหมาย 18.5) 

1.2 ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยา
สมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด 

1. สถานการณ ์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นอีก 

หนึ่ งสาขาของของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งจุดเปลี่ยนส าคัญของการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน เห็นได้จากการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของประชาชนที่แผนก
ผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี (กราฟที่ 1) อีกทั้งมีการบูรณาการงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยที่
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งการรักษา ส่งเสริมป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีร้อยละการใช้ยาสมุนไพรของการสั่งใช้ยาทั้งหมดเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
2560 – 2562 ดังนี้ 4.61, 4.95 และ 5.53 ตามล าดับ โดยยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ 10 ล าดับสูงสุด
ต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ยาอมมะแว้ง ยาประสะมะแว้ง      
ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาเถาวัลย์เปรียง ยามะขามแขก ครีมไพล น้ ามันไพล และยาประคบสมุนไพร            
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายที่ให้มีการใช้ยาสมุนไพร Frist Line Drug ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร  

2. ผลการด าเนินงาน 
จากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 พบว่าในภาพรวมประเทศหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้

ความส าคัญในการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากการบูรณาการงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยทั้งการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การ
ดูแลมารดาก่อน-หลังคลอด การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ -
อัมพาต ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคข้อเข่าเสื่อม 
รวมทั้งการให้สุขศึกษาและค าแนะน าแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วย
นอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (18.50) ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ร้อยละ 21.85 และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ
การสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยาทั้งหมดที่ร้อยละ 
5.53 
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3.1 ตารางแสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 18.5) และการสั่งใช้ยาสมุนไพร 
(เป้าหมาย 6) 

เขตสุขภาพที่  

ข้อมูลร้อยละของผู้รับบริการ 
1 ตุลาคม - 26 มีนาคม 2562 

ข้อมูลการสั่งใช้ยาสมุนไพร 
1 ตุลาคม - 26 มีนาคม 2562 

บริการ 
ผู้ป่วยนอก

(ครั้ง) 

บริการแพทย์ 
แผนไทย(ครั้ง) 

ร้อยละ 
การรับ
บริการ 

ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ร้อยละ 

เขตสุขภาพท่ี 1 10,578,025 2,326,529 21.99    
20,748,471  754,848 

 3.64  

เขตสุขภาพท่ี 2 5,475,388 1,238,913 22.63  12,040,370  556,479  4.62  
เขตสุขภาพท่ี 3 5,933,499 1,374,022 23.16  12,633,315  560,878  4.44  
เขตสุขภาพท่ี 4 7,235,934 1,293,180 17.87  17,446,663  627,331  3.60  
เขตสุขภาพท่ี 5 9,837,152 1,767,380 17.97  19,959,375  885,894  4.44  
เขตสุขภาพท่ี 6 8,089,302 1,489,832 18.42 18,432,295  858,201  4.66  
เขตสุขภาพท่ี 7 8,215,554 2,182,932 26.57  15,140,802  1,142,220  7.54  
เขตสุขภาพท่ี 8 9,150,235 2,400,502 26.23  17,807,282  1,470,741  8.26  
เขตสุขภาพท่ี 9 9,929,315 1,939,843 19.54 23,259,898  1,555,688  6.69  
เขตสุขภาพท่ี 10 7,565,328 1,709,981 22.6   14,702,222  1,039,034  7.07  
เขตสุขภาพท่ี 11 7,180,775 1,465,826 20.41 15,547,800  869,901  5.60  
เขตสุขภาพท่ี 12 8,270,498 1,902,889 23.01 15,392,175  886,816  5.76  

ภาพรวมประเทศ 
97,461,005 21,091,829 21.64   

203,110,668  11,208,031 
 5.53  

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

3.2 ตารางแสดงข้อมูลการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ปี 
2562 

การบริการ 
การแพทย์แผนไทย 

บริการการแพทย์
แผนไทยทั้งหมด 

จ่ายยา
สมุนไพร 

แม่หลัง
คลอด 

นวด 
ประคบ
สมุนไพร 

อบ
สมุนไพร 

ส่งเสริม
สุขภาพ 

จ านวน (ครั้ง) 291,630 
274,80

5 
1,513 5,091 7,827 508 698 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

ที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
• การจัดบริการการแพทย์แผนไทยใน

หน่วยบริการยังไม่ครอบคลุมทั้งระดับ
รพช. และ รพ.สต. ขนาดใหญ่ 

• วิ เคราะห์ ภ าระงาน  เพ่ื อน า ไปสู่ ก าร ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใน
ระดับ รพช. และ PCC ทุกแห่ง 
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ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 
ที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

• กรอบรายการยาสมุนไพรในหน่วยบริการ
บางแห่งมีจ านวนจ ากัด และไม่
ครอบคลุมกลุ่มอาการที่ให้บริการ 

• สหวิชาชี พขาดความรู้  ความ เข้ าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร 

• จังหวัดร่วมกับหน่วยบริการจัดท ากรอบบัญชียาสมุนไพรที่
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้ และติดตามให้มี
รายการยาอยู่จริงตามบัญชี 
• จัดการอบรมแก่สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล  

เภสัชกร และบุคลากรทาง สาธารณสุขให้มีความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือบูรณาการร่วมกับการแพทย์
แผนปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 

 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
4.1 เขตสุขภาพและจังหวัดควรก าหนดกรอบอัตราก าลังแพทย์แผนไทยในระดับ รพช. และ PCC ให้

ครอบคลุมทุกแห่ง 
4.2 เขตสุขภาพควรสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรที่ผ่าน GMP ในเขตสุขภาพ ผลิต

และกระจายให้กับหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพตนเอง 
4.3 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับควรสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินการ

คัดเลือกหน่วยบริการที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนและจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท้ัง 4 ประเภท ดังนี้ 
ประเภท : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม (เขตสุขภาพที่ 8) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจรและครอบคลุมทุกมิติ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน ก าหนดแผน
และยุทธศาสตร์อย่างเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
นโยบายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นแหล่ง
ผลิตสมุนไพรต้นน้ า โดยมีนโยบายปลูกสมุนไพร 1 ต าบล/1 ไร่/1 อ าเภอ สร้างโรงตากสมุนไพรพลังงาน
แสงอาทิตย์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร อีกท้ังยังสร้างแหล่งทดลองเพาะปลูกสมุนไพร (Plant Factory) 
ร่วมกับสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการคัดเลือกสายพันธ์และลดระยะเวลาการปลูก
สมุนไพร ซึ่งจะท าให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจากสมุนไพรไทยต่อไป 

ประเภท : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม (เขตสุขภาพที่ 8) 
 โรงพยาบาลนครพนมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย intermediate care อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน เน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ โดยใช้ศาสตร์การดูแลด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนปัจจุบัน และ
การแพทย์แผนจีนบูรณาการร่วมกัน เพ่ือการส่งกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการส่งต่อร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการ
พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ ใช้สมุนไพร
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ท้องถิ่นมาใช้ดูแลรักษา น าไปต่อยอดโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ และน ามาใช้ดูแลตนเองได้ 
อีกทั้งมีการน าหมอพ้ืนบ้านเข้ามามีบทบาทในระบบบริการสุขภาพ โดยเป็นครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ถ่ายทอดความรู้การแพทย์พ้ืนบ้านสู่แพทย์แผนไทย  

ประเภท : โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 10)  
 โรงพยาบาลกาบเชิง เป็นโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยรับดูแล
ผู้ป่วยกลุ่ม intermediate care และกลุ่มอาการเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรม
มิติแห่งจิตวิญญาณเพ่ือให้เป็นการดูแลแบบองค์รวม เช่น การนั่งสมาธิ
บ าบัด สวดมนต์บ าบัด และกายบริหาร ณ อาคารผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย 
และมีการ round ward พร้อมแพทย์แผนปัจจุบัน และก าหนดกลุ่มโรคที่
ดูแลด้วยแพทย์แผนไทย เช่น stroke มะเร็ง แผล (แผลกดทับ แผล
เบาหวาน ตุ่มหนองเรื้อรัง) สะเก็ดเงิน บูรณาการไปยังห้องฉุกเฉิน ในการรักษาแผลงูกัด โดยต ารับโลดทะนง
แดง แผลแมลง สัตว์กัดที่มีพิษ โดยว่านอึ่ง (ภูมิปัญญาหมอชาวบ้าน) นอกจากนี้ยังมีอาคารผลิตยาสมุนไพรเพ่ือ
ผลิตสมุนไพรตามบัญชียาสมุนไพรของโรงพยาบาล และต ารับยาพ้ืนบ้าน เช่น ต ารับยาแกแล ต ารับยา
โลดทะนงแดง ต ารับยาโคคลาน น้ ามันกาสลัก เป็นต้น ตลอดจนการบูรณาการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยา
ปฏิชีวนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสนับสนุนให้แพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมเวชปฏิบัติ ด้านการ
จัดบริการ มีแนวทางเวชปฏิบัติชัดเจน และครอบคลุมโรค ด้านวัตถุดิบ มีการพัฒนากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรให้มี
ความรู้และมาตรฐาน ด้านการขับเคลื่อนงานวิชาการและวิจัย มีการร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาใน
การท าวิจัย 
ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสี่แยกสวนป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขตสุขภาพที่ ๑๑) 
มีการบริหารหน่วยบริการในรูปแบบระบบสุขภาพต้นทุนต่ า (เศรษฐกิจ
พอเพียง) ให้ความส าคัญกับการสร้างทีมงานสุขภาพที่เข้มแข็ง และสร้าง
คนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดย
มุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ระบบจัดการ
สุขภาพแข็งแรงและยั่งยืน และลดการพ่ึงพาระบบสาธารณสุขของรัฐ โดย
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เช่น การปลูกพืชผักและสมุนไพรครบวงจร
ไว้ส าหรับท ายารักษาโรค แจกจ่าย ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุทยานบ่อน้ าพุร้อน ในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนโดยการให้ความรู้เรื่องการแช่เท้า และมีการจัดบริการครอบคลุมเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวด
ไทย และผดุงครรภ์ไทย และเปิดคลินิกเฉพาะโรค เช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ ไมเกรน 
คลินิกบ่งต้อ และ คลินิกเลิกบุหรี่ โดยบูรณาการร่วมกับการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ ได้แก่ การบ่งต้อด้วยหนาม
หวาย โฮมีโอพาธีย์ การกดจุดสะท้อนเท้า เป็นต้น นอกจากนี้มีการสร้างนวัตกรรม “กระเช้าใกล้บ้านใกล้ใจ” 
ใช้ในการฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วย ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน เน้นการสร้างคนให้มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เครือข่ายต่างๆ ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) จิตอาสา โรงเรียน วัด และ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงรวบรวมหมอพื้นบ้าน จนเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและประชาชนสามารถพ่ึงตนเองใน
การดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

 รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Health Outcome) 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 25  : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ประเด็นการตรวจราชการ  

- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
- อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 10 

1. สถานการณ์ 
จากแบบรายงานตรวจราชการ ตก.1, ตก.2 รอบท่ี 1 ปี 2562 ที่ 6 เดือน ผลการด าเนินการ พบว่า 
1) อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร ค่าเฉลี่ย 12 เขต ร้อยละ 

10.17 
2) ร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิตในโรงพยาบาล (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 10) พบว่าค่าเฉลี่ย 12 เขต 

ร้อยละ 4.33 
ผลการด าเนินการ จากแบบรายงานตรวจราชการ ตก.1, ตก.2 รอบท่ี 1 ปี 2562 พบว่า 
1) อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจโดยภาพรวมไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร แต่ยังพบบางเขต

สุขภาพที่เกินเกณฑ ์ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 
2) อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI มากเกินร้อยละ 10 ผ่านทุกเขตสุขภาพ  

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 (1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 

เขตสุขภาพ 

รายการข้อมูล 
จ านวนประชากรที่ตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 

= I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ  

(A/B) x 100 
1 1730 5572625 31.04 
2 630 3589350 17.55 
3 156 2989430 5.22 
4 538 2586359 20.80 
5 386 4905927 7.87 
6 432 5951514 7.26 
7 114 558812 2.25 
8 313 5531751 5.66 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

เขตสุขภาพ 

รายการข้อมูล 
จ านวนประชากรที่ตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 

= I20-I25) (A) 

จ านวนประชากรกลางปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ  

(A/B) x 100 
9 663 6760935 9.81 

10 33 4610095 0.72 
11 386 4497185 8.58 
12 307 3862851 7.95 
รวม 5688 55916834 10.17 

 
(2) อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 10 
เขตสุขภาพ จ านวนผู้ป่วย STEMI จ านวนผู้เสียชีวิต ร้อยละ 

1 231 4 1.73 
2 197 6 3.05 
3 391 13 3.32 
4 180 8 4.44 
5 269 11 4.09 
6 528 33 6.25 
7 278 6 2.16 
8 378 20 5.29 
9 370 15 4.05 

10 152 2 1.32 
11 230 19 8.26 
12 307 15 4.89 
รวม 3511 152 4.33 

 

2. สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

     1) ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลและเข้าถึงการบริการล่าช้า และ การเข้าถึงบริการ สู่ระบบ fast track STEMI /NSTEMI 
อัตราเสียชีวิต แนวโน้มสูง 

 2) ประชาชนขาดความตระหนักรู้และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ 
 3) ขาดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดาเนินงานเฉพาะทาง Interventionist, Heart failure clinic, Warfarin 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

clinic พยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 

 4) ความรู้ Self-awareness Self Alert ทักษะ CPR with AED 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
1. การเข้าถึงบริการ สูร่ะบบ fast track 
STEMI /NSTEMI อัตราเสียชีวิต แนวโน้มสูง 

▪ ทบทวนระบบการส่งต่อและแนวทางการ
รับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้
ในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม ท้ังการให้
ยาละลายลิ่มเลือด,การส่งต่อ PCI และ
การผ่าตัด  

▪ ประสานชุมชนประชาสมัพันธ์สื่อสาร 
Early warning sing สัญญาณอันตราย 
และการเข้าถึง 1669 อย่างสม่ าเสมอ  

▪ พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบ 
Consult 24 ช่ัวโมง 

จากการวเิคราะห์ข้อมลูจาก ACS 
registry ซึ่งเป็นข้อมูลอัตราตายของ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล พบว่าสาเหตุ
หลักของการตายเกิดจาก DM/HT 
และ คิวผ่าตัดยาว 
มีการเสนอการใช้ยา TNK เพราะมี
ความคุ้มทุนทางด้านสาธารณสุข 
และสามารถลดอตัราตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจได้ แต่ยังไมผ่่านการ
รับรองเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทีสู่ง 

2. ขาดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดาเนิน
งานเฉพาะทาง Interventionist, Heart 
failure clinic, Warfarin clinic  
พยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผูป้่วย
โรคหัวใจ 

▪ แผนพัฒนาบุคลากรส่งบุคลากรเข้าอบรม
เฉพาะทาง ให้สัมพันธ์กับงบประมาณใน
การส่งอบรมใหคุ้้มค่า คุ้มทุน และการ
จัดสรรและแต่งตั้งบุคลากรใหเ้พียงพอ
และตรงตามสายงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

▪ อบรมแพทย์จบใหม่ทุกรายให้รับทราบ
นโยบาย/ระบบ/การรักษาผูป้่วย ACS 

3. ความรู้ Self-awareness Self Alert 
ทักษะ CPR with AED 

▪ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูด้้านสุขภาพ
ในโรคหัวใจ  
(Health literacy) โดยจัดท า 
Application Smart Heart ส าหรับ
ประชาชน 

4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

- พัฒนาศักยภาพและระบบการให้ยาที่ รพช.เพ่ือลดระยะเวลาการให้ SK ในโรงพยาบาล 
- วางระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแล NSTEMI  
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วย ACS ในระดับเขต 
- สนับสนุนให้มีระบบการดูแล ความรู้และส่งเสริมการป้องกัน ในระดับล่าง รพ.สต.  
- แยกและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคและการดูแลใน  

 



คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 

การจัดบริการสุขภาพ 
 

 
1. ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

1.1 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.2 จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข 

 2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
2.1 ร้อยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3   
2.2 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัด สป. ท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ           
      การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.3 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ ร้อยละ 100 
2.4 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์             
      การประเมิน ITA  
2.5 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม 

               ภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  

3. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
3.1  เขตสขุภาพด าเนินการ digital transformation อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
3.2 การใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

    3.3 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 

 

จัดท าโดย คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
(คกต.) คณะท่ี 3 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 26 : ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย : มากกว่าร้อยละ 70  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
  ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ≥ ร้อยละ 70 หมายถึง จ านวน
เขตสุขภาพ (ทุกจังหวัดภายในเขตสุขภาพได้รับคะแนนตามประเด็นการด าเนินการด้านบริหารจัดการก าลังคนที่
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดครบ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. มีข้อมูล 25 คะแนน  2. มีแผนบริหาร
ต าแหน่ง 25 คะแนน 3. มีการด าเนินการตามแผน (ต าแหน่งว่างลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด) 25 คะแนน      
4. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 71  25 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยต้องได้รับ
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 คะแนน) ที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับจ านวนเขต
สุขภาพทั้งหมดมสัีดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที่ 
  สถานการณ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า (1) สป.สธ. มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 346,774 
คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 186 ,077 คน พนักงานราชการ 8 ,891 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
99,067 คน ลูกจ้างประจ า 14,646 คน และลูกจ้างชั่วคราว 38,093 คน เมื่อจ าแนกตามเขตสุขภาพ (เขต / 
จ านวนคน) พบว่า เขต 1 /36,913 คน, เขต 2 / 21,966, เขต 3 / 17,183 คน, เขต 4 / 25,801 คน, เขต 
5 / 31,614 คน, เขต 6 / 31,921 คน, เขต 7 / 26,409 คน, เขต 8 / 30,405 คน, เขต 9 / 37,559 คน, เขต 
10 / 27,642 คน, เขต 11 / 27,599 คน, เขต 12 / 31 ,762 คน  (2) สป.สธ. มีการสูญเสียบุคลากร 
จ านวน 8,376 คน คิดเป็น 2.415% เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด 346 ,774 คน โดยแบ่งตามสาเหตุ
การสูญเสีย ดังนี้ ลาออก 8,253 คน (2.380%) และให้ออก/ไล่ออก 123 คน (0.035%) เมื่อจ าแนกตามสาย
งาน พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ,669 คน (0.481%) พยาบาลวิชาชีพ 1 ,019 คน (0.293)  
พนักงานบริการ 697 คน (0.200%)  และนักวิชาการสาธารณสุข 588 คน (0.169%) (3) สป.สธ. มีต าแหน่ง
ว่างคงเหลือร้อยละ 6.02 (จ านวนต าแหน่งว่าง 12,428 ต าแหน่งเทียบกับจ านวนต าแหน่งทั้งหมด 206,601 
ต าแหน่ง) เขตที่มีต าแหน่งว่างคงเหลือได้ตามเป้าหมาย คือ เขต 7 (4.77%) เขตที่มีต าแหน่งว่างคงเหลือมากท่ีสุด 
คือ เขต 9 (6.85%)  (4) สป.สธ.มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอร้อยละ 69.92 (จ านวนบุคลากรสาธารณสุขสาย
ให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง 202 ,543 คน เทียบกับกรอบอัตราก าลัง 
290,921 ต าแหน่ง) เขตท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ คือ เขต 12 (81.43%) และ เขต 6 (71.70%) เขตที่
มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอน้อยที่สุด คือ เขต 3 (64.71%) 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
3.1 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ที่มา: ข้อมลูจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
หมายเหตุ: อ้างอิงตามเกณฑ์/ประเด็นการตรวจราชการในรอบที่ 1/2562 ซึ่งก าหนดเกณฑ์ “มีประสิทธิภาพ” ใน
ประเด็นที่ 1 (วุฒิในต าแหน่ง)  ประเด็นที่ 3 ประเด็นที่ 4 เพียงให้จังหวัดมีการรายงานข้อมูลเท่านั้นจะได้คะแนนเต็ม 
(ยังไม่ค านวณตามสูตรที่ก าหนด เช่น การเทียบคะแนนของจังหวัด จากสูตรการค านวณต าแหน่งว่างเทียบกับต าแหน่ง 
ฯลฯ) 
 
 

เขตสุขภาพ ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ 4 ประเด็น 
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ค า 
อธิบาย
เพิ่ม 
เติม 

ประเด็นที่ 1 
มีข้อมูล 

(ร้อยละของข้อมูลทีไ่ด้รบัการบันทึกใน  
ระบบ HROPS ให้ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน) 

ประเด็นที่ 2 
มีแผนการ
บริหาร
ต าแหน่ง 

 
 

ประเด็นที่ 3  
(มีรายงาน) 

 มีการด าเนินการ 
ตามแผน 

 (ต าแหน่งว่าง
ลดลงไม่เกินร้อย

ละ 5) 

ประเด็นที่ 4 
(มีรายงาน) 
บุคลากร

สาธารณสุข
เพียงพอไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 71 

 
การบริหาร

จัดการ
ก าลังคน 

ที่มี
ประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ผ่าน  
(✓) 
ไม่

ผ่าน 
(×) 

1. ความเป็นปัจจุบัน (รอ้ยละ) 2. มี
รายงาน
บุคลากร 

3. มีการ
ใช้

ประโยชน์ ใบประกอบ 
(มีรายงาน)
วุฒิใน

ต าแหนง่ 
บันทึกค าสั่ง
เงินเดือน 

เขตสุขภาพที่ 1 79.88 36.66 ครบ 19 มีรายงาน มี* มีแผน* 6.03 68.67 100 ✓ * มี
รายงาน
ไม่ครบ
ทกุ
ประเดน็ 

เขตสุขภาพที่ 2 76.40 26.35 ครบ 9/ 
บริหาร 3 

มีรายงาน ม ี มีแผน 5.81 69.99 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 3 67.71 26.28 ครบ 10 มีรายงาน ม ี มีแผน 5.68 64.71 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 4 73.34 40.69 ครบ 17/ เสนอ
ผู้ว่า 2/ บริหาร1 

มีรายงาน มี* มีแผน 6.18 68.74 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 5 65.12 37.15 ครบ 22/  
เสนอผู้ว่า 1 

มีรายงาน ม ี มีแผน 6.01 65.56 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 6 66.25 18.34 ครบ 20/ 
บริหาร 2 

มีรายงาน ม ี มีแผน 6.37 71.70 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 7 64.62 39.56 ครบ 10 มีรายงาน ม ี มีแผน 4.77 68.46 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 8 79.26 31.14 ครบ 16 มีรายงาน มี* มีแผน 5.04 69.00 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 9 66.20 32.66 ครบ 10/ 
บริหาร 2 

มีรายงาน ม ี มีแผน 6.85 67.46 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 10 57.34 17.68 ครบ11/เสนอ
ผู้ว่า 1/บริหาร1 

มีรายงาน ม ี มีแผน 6.04 69.46 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 11 65.22 15.78 ครบ 18 มีรายงาน ม ี มีแผน* 6.25 69.77 100 ✓ 

เขตสุขภาพที่ 12 81.39 54.67 
ครบ 16/ เสนอ 

1 
มีรายงาน ม ี มีแผน 6.55 81.43 100 ✓ 

รวม 70.58 32.31 92.71 
(178/192) 

 6.02 69.62 100  
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3.2 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 1 ผลการบันทึกข้อมูลบุคลากร : ใบประกอบวิชาชีพ เป็นปัจจุบัน (13 สายวิชาชีพ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 

เขตสุขภาพ จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
(13 สายงาน) (คน) 

จ านวนบุคลากรที่บันทึกข้อมูล
ในระบบ HROPS แล้ว (คน) 

ร้อยละของข้อมูลบุคลากร 
ที่เป็นปัจจุบัน 

เขตสุขภาพที่ 1 16,620 13,276 ร้อยละ 79.88 
เขตสุขภาพที่ 2 9,316 7,117 ร้อยละ 76.40 
เขตสุขภาพที่ 3 7,500 5,078 ร้อยละ 67.71 
เขตสุขภาพที่ 4 12,039 8,830 ร้อยละ 73.34 
เขตสุขภาพที่ 5 14,039 9,142 ร้อยละ 65.12 
เขตสุขภาพที่ 6 14,243 9,436 ร้อยละ 66.25 
เขตสุขภาพที่ 7 12,186 7,874 ร้อยละ 64.62 
เขตสุขภาพที่ 8 12,692 10,060 ร้อยละ 79.26 
เขตสุขภาพที่ 9 15,739 10,420 ร้อยละ 66.20 
เขตสุขภาพที่ 10 11,214 6,430 ร้อยละ 57.34 
เขตสุขภาพที่ 11 12,368 8,067 ร้อยละ 65.22 
เขตสุขภาพที่ 12 15,096 12,287 ร้อยละ 81.39 

รวม 153,052 108,017 ร้อยละ 70.58 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ตารางที่ 2 ผลการบันทึกข้อมูลบุคลากร : วุฒิในต าแหน่งเป็นปัจจุบัน (เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการ)  
              ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

เขตสุขภาพ จ านวนข้อมูลที่ต้องได้รับการ
แก้ไข ณ 1 ต.ค. 61 (คน) 

จ านวนข้อมูลที่แก้ไขให้ถูกต้อง/
เป็นปัจจุบันแล้ว (คน) 

ร้อยละของข้อมูลบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน  

เขตสุขภาพที่ 1 1,263 463 ร้อยละ 36.66 
เขตสุขภาพที่ 2 554 146 ร้อยละ 26.35 
เขตสุขภาพที่ 3 567 149 ร้อยละ 26.28 
เขตสุขภาพที่ 4 988 402 ร้อยละ 40.69 
เขตสุขภาพที่ 5 646 240 ร้อยละ 37.15 
เขตสุขภาพที่ 6 638 117 ร้อยละ 18.34 
เขตสุขภาพที่ 7 594 235 ร้อยละ 39.56 
เขตสุขภาพที่ 8 684 213 ร้อยละ 31.14 
เขตสุขภาพที่ 9 643 210 ร้อยละ 32.66 
เขตสุขภาพที่ 10 820 145 ร้อยละ 17.68 
เขตสุขภาพที่ 11 1,242 196 ร้อยละ 15.78 
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เขตสุขภาพ จ านวนข้อมูลที่ต้องได้รับการ
แก้ไข ณ 1 ต.ค. 61 (คน) 

จ านวนข้อมูลที่แก้ไขให้ถูกต้อง/
เป็นปัจจุบันแล้ว (คน) 

ร้อยละของข้อมูลบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน  

เขตสุขภาพที่ 12 1,231 673 ร้อยละ 54.67 
รวม 9,870 3,189 ร้อยละ 32.31 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ตารางที่ 3 ผลการบันทึกค าสั่งเงินเดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เขตสุขภาพ จ านวนส่วน

ราชการ 
(หน่วยงาน) 

อยู่ระหว่าง 
การบริหารวงเงิน 

(หน่วยงาน) 

อยู่ระหว่างการเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หน่วยงาน) 

บันทึกในระบบ 
HROPS แล้ว
(หน่วยงาน) 

หมายเหตุ 

เขตสุขภาพที่ 1 19 - - 19  

เขตสุขภาพที่ 2 12 

3  
(สสจ.ตาก,รพ.สมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช,  
รพ.แม่สอด) 

- 9 ไม่ครบทุก
หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 3 10 - - 10  

เขตสุขภาพที่ 4 20 1  
(รพ.เสนา) 

2  
(สสจ.อยุธยา,รพ.อยุธยา) 17 ไม่ครบทุก

หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 5 23 - 1 (รพ.หัวหิน) 22 ไม่ครบทุก
หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 6 22 2  
(รพ.ชลบุรี, สสจ.ฉะเชิงเทรา) - 20 ไม่ครบทุก

หน่วยงาน 
เขตสุขภาพที่ 7 10 - - 10  
เขตสุขภาพที่ 8 16 - - 16  

เขตสุขภาพที่ 9 12 
2  

(สสจ.นครราชสมีา, สสจ.ชัยภมูิ) 
- 10 ไม่ครบทุก

หน่วยงาน 

เขตสุขภาพที่ 10 13 1 
 (รพ.ศรีสะเกษ) 

1  
(รพ.สรรพสิทธิประสงค์) 11 ไม่ครบทุก

หน่วยงาน 
เขตสุขภาพที่ 11 18 - - 18  

เขตสุขภาพที่ 12 17 1  
(สสจ.ตรัง) - 16 ไม่ครบทุก

หน่วยงาน 
รวม 192 10 5 178  

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางที่ 4 รายงานจ านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานจริง และการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 

เขตสุขภาพ จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานจริง (คน) 

จ านวนการสูญเสียบุคลากร
สาธารณสุข (คน) 

ร้อยละการสูญเสียบุคลากร
สาธารณสุข  

เขตสุขภาพที่ 1 36,913 1,348 ร้อยละ 0.389 
เขตสุขภาพที่ 2 21,966 345 ร้อยละ 0.099 
เขตสุขภาพที่ 3 17,183 288 ร้อยละ 0.083 
เขตสุขภาพที่ 4 25,801 522 ร้อยละ 0.151 
เขตสุขภาพที่ 5 31,614 900 ร้อยละ 0.260 
เขตสุขภาพที่ 6 31,921 707 ร้อยละ 0.204 
เขตสุขภาพที่ 7 26,409 367 ร้อยละ 0.106 
เขตสุขภาพที่ 8 30,405 1,492 ร้อยละ 0.430 
เขตสุขภาพที่ 9 37,559 649 ร้อยละ 0.187 
เขตสุขภาพที่ 10 27,642 585 ร้อยละ 0.169 
เขตสุขภาพที่ 11 27,599 496 ร้อยละ 0.143 
เขตสุขภาพที่ 12 31,762 677 ร้อยละ 0.195 

รวม 346,774 8,376 ร้อยละ 2.415 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ตารางที่ 5 รายงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

เขตสุขภาพ 1. การบริหาร
ต าแหน่ง 

2. การวงแผนก าลังคน 3. การวิเคราะหภ์าระงาน 4. สนบัสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

เขตสุขภาพที่ 1 √ √ √ *(เชียงราย) √ 
เขตสุขภาพที่ 2 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 3 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 4 √ √ √ *(ปทุมธาน)ี √ 
เขตสุขภาพที่ 5 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 6 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 7 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 8 √ √ *(บึงกาฬ) √ *(นครพนม,บึงกาฬ) √ *(นครพนม,บึงกาฬ) 
เขตสุขภาพที่ 9 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 10 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 11 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 12 √ √ √ √ 

ที่มา : แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานจากจังหวัด ณ วันที่เข้ารับการตรวจราชการ 
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*หมายถึง จังหวัดที่ไม่ได้ด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการในรอบที่ 1 ติดตามต่อในการตรวจราชการรอบที่ 2 

3.3 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่ 2 มีแผนบริหารต าแหน่ง (และแผนก าลังคนด้านอื่นๆ เช่น 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร ฯลฯ) 
ตารางที่ 6  ผลการจัดท าแผนบริหารต าแหน่ง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 (แหล่งข้อมูล : แบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินงานจากจังหวัด ณ วันที่เข้ารับการตรวจราชการ) 

เขตสุขภาพ 1. มีการจัดการ
ประชุมการจัดท า

แผนก าลังคน 

2. จัดท าแผนก าลังคน 
และมีแผนบรหิารต าแหน่ง 

3. มีแผนก าลังคน 
ด้านอ่ืนๆ 

4. มีการประชาสัมพันธ/์
เผยแพร่แผนบรหิารต าแหน่ง 

เขตสุขภาพที่ 1 √ *(พะเยา) √ *(พะเยา) √ *(พะเยา) √ *(พะเยา,ล าปาง) 
เขตสุขภาพที่ 2 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 3 √ *(พิจิตร) √ √ *(พิจิตร) √ *(พิจิตร) 
เขตสุขภาพที่ 4 √ √ √ √ *(อยุธยา) 
เขตสุขภาพที่ 5 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 6 √ √ √ √ *(สระแก้ว) 
เขตสุขภาพที่ 7 √ √ √ *(มหาสารคาม) √ 
เขตสุขภาพที่ 8 √ *(นครพนม) √ √ *(สกลนคร) √ *(นครพนม) 
เขตสุขภาพที่ 9 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 10 √ √ √ √ 
เขตสุขภาพที่ 11 √ *(ชุมพร) √ *(ชุมพร) √ *(ชุมพร) √ *(ชุมพร,สุราษฎร์ธาน)ี 
เขตสุขภาพที่ 12 √ √ √ √ 

ที่มา : แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานจากจังหวัด ณ วันที่เข้ารับการตรวจราชการ 
*หมายถึง จังหวัดที่ไม่ได้ด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการในรอบที่ 1 ติดตามต่อในการตรวจราชการรอบที่ 2 
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3.4 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่ 3 มีการด าเนินงานตามแผน (ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกิน
ร้อยละ 5) 
ตารางที่ 7  จ านวนต าแหน่งทั้งหมด และจ านวนต าแหน่งว่าง (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ณ วันที่ 28 ก.พ. 
2562  
เขตสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานราชการ รวม (ขรก.+พรก.) 

จ านวน
ต าแหน่ง
ทั้งหมด  

(ต าแหน่ง) 

จ านวน
ต าแหน่ง

ว่าง 
(ต าแหน่ง) 

ร้อยละ 
ของ

ต าแหน่ง
ว่างคงเหลือ 

จ านวน
ต าแหน่ง
ทั้งหมด 

(ต าแหน่ง) 

จ านวน
ต าแหน่ง

ว่าง 
(ต าแหน่ง) 

ร้อยละ 
ของ

ต าแหน่งว่าง
คงเหลือ 

จ านวน
ต าแหน่ง
ทั้งหมด 

(ต าแหน่ง) 

จ านวน
ต าแหน่ง

ว่าง 
(ต าแหน่ง)  

ร้อยละ 
ของ 

ต าแหน่งว่าง
คงเหลือ 

เขตสุขภาพท่ี 1 21,150 1,276 6.03 1,107 67 6.05 22,257 1,343 6.03 
เขตสุขภาพท่ี 2 12,158 685 5.63 719 63 8.76 12,877 748 5.81 
เขตสุขภาพท่ี 3 10,170 581 5.71 506 25 4.94 10,676 606 5.68 
เขตสุขภาพท่ี 4 15,822 975 6.16 903 59 6.53 16,725 1,034 6.18 
เขตสุขภาพท่ี 5 18,205 1,091 5.99 972 62 6.38 19,177 1,153 6.01 
เขตสุขภาพท่ี 6 17,771 1,142 6.43 891 47 5.27 18,662 1,189 6.37 
เขตสุขภาพท่ี 7 15,353 691 4.50 627 71 11.32 15,980 762 4.77 
เขตสุขภาพท่ี 8 15,846 770 4.86 747 67 8.97 16,593 837 5.04 
เขตสุขภาพท่ี 9 19,381 1,281 6.61 705 94 13.33 20,086 1,375 6.85 
เขตสุขภาพท่ี 10 14,788 858 5.80 689 77 11.18 15,477 935 6.04 
เขตสุขภาพท่ี 11 15,933 1,003 6.30 768 41 5.34 16,701 1,044 6.25 
เขตสุขภาพท่ี 12 20,340 1,292 6.35 1,050 110 10.48 21,390 1,402 6.55 

รวม 196,917 11,645 5.91 9684 783 8.09 206,601 12428 6.02 

ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

3.5 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่ 4 บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
ตารางที่ 8 ความเพียงพอของบุคลากรสาธารณสุข ณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562  

เขตสุขภาพ กรอบอัตราก าลัง 
ที่ก าหนดในระดับ

หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข 
สายให้บริการทางการแพทย์  

(ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง  

ร้อยละบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

เขตสุขภาพท่ี 1 30,896 21,216 ร้อยละ 68.67 
เขตสุขภาพท่ี 2 17,717 12,401 ร้อยละ 69.99 
เขตสุขภาพท่ี 3 15,441 9,991 ร้อยละ 64.71 
เขตสุขภาพท่ี 4 22,823 15,689 ร้อยละ 68.74 
เขตสุขภาพท่ี 5 28,086 18,414 ร้อยละ 65.56 
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เขตสุขภาพ กรอบอัตราก าลัง 
ที่ก าหนดในระดับ

หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุข 
สายให้บริการทางการแพทย์  

(ยกเว้นสายวิชาชีพขาดแคลน) ที่มีอยู่จริง  

ร้อยละบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

เขตสุขภาพท่ี 6 26,260 18,828 ร้อยละ 71.70 
เขตสุขภาพท่ี 7 23,506 16,091 ร้อยละ 68.46 
เขตสุขภาพท่ี 8 25,051 17,285 ร้อยละ 69.00 
เขตสุขภาพท่ี 9 30,937 20,869 ร้อยละ 67.46 
เขตสุขภาพท่ี 10 22,338 15,515 ร้อยละ 69.46 
เขตสุขภาพท่ี 11 23,450 16,361 ร้อยละ 69.77 
เขตสุขภาพท่ี 12 24,416 19,883 ร้อยละ 81.43 

รวม 290,921 202,543 ร้อยละ 69.62 
ที่มา: ข้อมูลจากระบบ HROPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
4. สรุปประเด็นที่เป็นความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (Key Risk Area) 
 4.1 แนวทาง ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารอัตราก าลังและการบริหารต าแหน่งที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ/กระทรวง และสถานการณ์/บริบทต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ (เขตสุขภาพ/จังหวัด) 
 4.2 ฐานข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขยังไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 4.3 แผนก าลังคนในระดับเขตสุขภาพและพ้ืนทีย่ังไม่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน เช่น แผนผลิตบุคลากร แผนการ
กระจายบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ 
 4.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทักษะ/ความ
เชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 

5. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะ 
  5.1 แนวทางการบริหารอัตราก าลังและการบริหารต าแหน่งที่ไม่ชัดเจน การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางจาก
ระดับส่วนกลางลงสู่ระดับพ้ืนที่ (เขตสุขภาพและจังหวัด) รวมทั้งกระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารต าแหน่งว่าง/ขอใช้
ต าแหน่งว่างที่มีขั้นตอนมากขึ้น (จังหวัดเสนอเขตสุขภาพ เขตสุขภาพเสนอส่วนกลาง ส่วนกลางเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในบางสายงาน ตามล าดับ) ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการ/ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและทันเวลา
ต่อความต้องการของพ้ืนที ่
 5.2 การขาดแคลนอัตราก าลัง โดยเฉพาะสายวิชาชีพที่มีความขาดแคลนสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
ตอบสนองบริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ และส่งผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรในพ้ืนที ่
 5.3 ฐานข้อมูลบุคลากรที่ไม่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ส่งผลต่อการทบทวน/ก าหนดนโยบายระดับกระทรวง/
สป.สธ. การวิเคราะห์ การทบทวนแนวทาง/แผนการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะ สป.สธ. ที่มีบุคลากรในสังกัดมากกว่า 400,000 คน รวมทั้ง
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ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูลบุคลากรในการประมวลผลและรายงานข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและสอดคล้องกับนโยบายหรือตัวชี้วัดที่ สป.สธ. ก าหนด 
 5.4 การขาดแผนด้านก าลังคนในระดับเขตสุขภาพและจังหวัดที่ชัดเจน รอบด้าน และสนับสนุนการบูรณาการ
การท างานทั้งภายในพ้ืนที่ (เขตสุขภาพ/จังหวัด) และระหว่างพ้ืนที่ (เขตสุขภาพ/ส่วนกลาง) ทั้งในระยะสั้น (แผน 1 ปี 
มาตรการระยะสั้น/ไตสมาส/ปี) และระยะยาว (4-20 ปี) ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ก าหนดแนวทาง/กิจกรรม เป้าหมาย และระยะเวลาในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
   5.5 การบูรณาการการด าเนินงาน การวิเคราะห์ และการประมวลผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในพ้ืนที่และระหว่างเขตสุขภาพที่ไม่เพียงพอ รวมทั้ งการขาดการบูรณาการร่วมกับการด าเนินงานหรือ
ระบบงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่และระหว่างเขตสุขภาพ เช่น การจัดระบบบริการสุขภาพ ฯลฯ 
 5.6 ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
การก าหนดแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายใหม่ ๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง 
 5.7 ความเข้าใจและความรวดเร็วที่ไม่เพียงพอในการถ่ายทอดนโยบายและตัวชี้วัด จากระดับส่วนกลางลงสู่
ระดับพ้ืนที ่
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1 จัดท า/ทบทวนแผนความต้องการก าลังคน แผนการกระจาย
บุคลากร แผนบริหารต าแหน่ง แผนการสรรหาเชิงรุก ทั้งในระดับ
เขตและจังหวัด ในเชิงระบบ (System) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
(4 ปี-20 ปี) ให้ชัดเจน โดยทบทวนร่วมกับแผน Service Plan, 
Service (Re-)Design นโยบาย/แผนอ่ืน ๆ 

เขต/จังหวัด/ส่วนกลาง  
(กอง บค. (HRM, ยุทธศาสตร์ก าลังคน), กบรส. 
(Service Plan), กยผ. (ยุทธศาสตร์ฯ), สบช. (แผน
ผลิตและพัฒนา), สบพช. (แผนผลิต) ฯลฯ) 

6.2 วิเคราะห์ความขาดแคลนบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ของ
จังหวัด/เขต โดยเฉพาะสายงานที่มีความขาดแคลนสูงและต่อเนื่อง 
และจัดท าข้อเสนอในการวางแผนการกระจายบุคลากร การผลิต
บุคลากร การสรรหาเชิงรุก ฯลฯ ภายในพ้ืนที่ร่วมกัน (ระดับ
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ) 

เขต/จังหวัด/ส่วนกลาง 
(กอง บค. (HRM, ยุทธศาสตร์ก าลังคน),  
กบรส. (Service Plan), กยผ. (ยุทธศาสตร์ฯ), 
สบช. (แผนผลิตและพัฒนา), สบพช. (แผนผลิต) 
ฯลฯ) 

6.3 ก าหนด Timeline การอนุมัติใช้ต าแหน่งให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการท างานของพ้ืนที่ (ศึกษา ว 158 ลงวันที่ 28 
ม.ค. 62 แนวทางการบริหารต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม) 

กอง บค./ส่วนกลาง/เขตสุขภาพ 

6.4 บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะใบประกอบวิชาชีพและวุฒิในต าแหน่ง 

จงัหวัด/เขต 
(กอง บค.ติดตามตรวจสอบ) 

6.5 พัฒนาระบบ HROPS ให้สามารถประมวลผล/ดึงข้อมูลได้ทุก
รูปแบบ และ Real-time มากขึ้น 

กอง บค./ส่วนกลาง 

6.6 จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ทั้งในระดับ
เขต/จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และ/หรือจัดท าคู่มือการด าเนินการ

กอง บค./ส่วนกลาง/เขต 
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ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดท าแผนก าลังคน/แผนบริหารต าแหน่งว่างที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
สระบุรี : พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานวิชาการประเภทเลื่อนไหล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
กาฬสินธุ์ : คู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เลย : ระบบการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ (เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561)  
หนองคาย : มีโปรแกรมบริหารวงเงินเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประเภทอ่ืนที่เลื่อน
เงินเดือน เป็นร้อยละ ในแต่ละรอบการประเมิน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประเมินผู้บริหารวงเงินย่อย และ
ผู้บริหาร  
บึงกาฬ : การบันทึกวันลาด้วยระบบ IT (อยู่ระหว่างทดลองใช้) 
อุดรธานี :  
  1. โปรแกรมจัดการข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน และโปรแกรมบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 
               โรงพยาบาลอุดรธานี 
 2. โปรแกรมจัดการข้อมูลวันลาโรงพยาบาลอุดรธานี 
 3. โปรแกรมจัดการข้อมูลบุคลากร  
 4. โปรแกรมแสกนลายนิ้วมือ และระบบบริหารจัดการ 
           5. ข้อมูลบริหารจัดการก าลังคนทุกประเภทระบบออนไลน์ ( โปรแกรม Person) 
           6. โปรแกรมบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการะบบออนไลน์ ( EGIB ) 
           7. โปรแกรมค้นหา ก.พ.7 และแฟ้มประวัติ 
           8. ท าเนียบบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระบบออนไลน์ 
            9. การจัดเก็บค าสั่ง รายงานการประชุม มติคณะกรรมการประเมินผลงาน การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกหนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินช่วยพิเศษ/ผู้รับบ าเหน็จตกทอด บัญชีลงเวลาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์  
สกลนคร : 

1. โปรแกรมจัดการข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ถึงระดับอ าเภอ     
ท าให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว 
 2. โปรแกรมบันทึกการขออนุมัติไปราชการและการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ 
 3. โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ใช้งบประมาณจากทุกหน่วยงาน ท าให้รวดเร็วและลดความผิดพลาด 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 27 : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 

วัตถุประสงค์: เป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ People Excellence เพ่ือเป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุข  
โดยขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  

นิยาม: องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง 
เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รพ.สต.นับรวมกับ สสอ.) ที่มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุขตามกระบวนการ 5 ขั้น 

กระบวนการขับเคลื่อนความสุข 5 ขั้น ประกอบด้วย 
 1. การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ด าเนินการประเมินทุก 2 ปี 
 2. การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร 
(HPI) 
 3. การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 4. การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 5. มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม  

เป้าหมาย: จังหวัด/กรมละ 1 หน่วยงาน มี Success story / Bright spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 
   ไตรมาสที่ 1 เปิดระบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ส าหรับบุคลากรทุกคน และ
ระบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ส าหรับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป เปิดระบบประเมินระหว่าง 1 
พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 มีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 70  

   ไตรมาสที่  2 หน่วยงานในจังหวัด/กรม มีการวิเคราะห์/แปลผลการประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) รวมทั้งจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (เป้าหมายร้อยละ 70) 

 

1. สถานการณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562) 
1) การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 

กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 320,828 คน คิดอัตราการตอบแบบประเมินเป็นร้อยละ 
80.9 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข 63.6  
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ตารางแสดงอัตราการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)  
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนบุคลากรที่ตอบ

แบบประเมิน 
อัตราการตอบกลับ 

01-เขตสุขภาพที่ 1 36,915 29,135 78.92 

02-เขตสุขภาพที่ 2 22,290 19,019 85.33 

03-เขตสุขภาพที่ 3 17,358 15,431 88.90 

04-เขตสุขภาพที่ 4 24,621 20,148 81.83 

05-เขตสุขภาพที่ 5 33,411 27,694 82.89 

06-เขตสุขภาพที่ 6 32,416 25,059 77.30 

07-เขตสุขภาพที่ 7 27,378 24,085 87.97 

08-เขตสุขภาพที่ 8 32,153 21,949 68.26 

09-เขตสุขภาพที่ 9 37,894 31,325 82.66 

10-เขตสุขภาพที่ 10 26,739 24,193 90.48 

11-เขตสุขภาพที่ 11 27,871 22,730 81.55 

12-เขตสุขภาพที่ 12 30,928 25,991 84.04 

 
2. การประเมินสุขภาวะองค์กร ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 มีบุคลากร

ระดับหัวหน้างานเข้าตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 25,371 คน คิดอัตราการตอบแบบประเมินเป็นร้อยละ 70.7 
โดยค่าคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ที่ 55.3  

 

ตารางแสดงอัตราการตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 
มกราคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 

หน่วยงาน 

จ านวน

หน่วยงาน

ทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานที่มีบุคลากรระดับ

หัวหน้างานขึ้นไปตอบแบบประเมิน

ครบร้อยละ 70 ขึ้นไป 

อัตราการ

ตอบกลับ 

01-เขตสุขภาพที่ 1 214 135 63.08 

02-เขตสุขภาพที่ 2 100 84 84.00 

03-เขตสุขภาพที่ 3 113 84 74.34 

04-เขตสุขภาพที่ 4 150 72 48.00 
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หน่วยงาน 

จ านวน

หน่วยงาน

ทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานที่มีบุคลากรระดับ

หัวหน้างานขึ้นไปตอบแบบประเมิน

ครบร้อยละ 70 ขึ้นไป 

อัตราการ

ตอบกลับ 

05-เขตสุขภาพที่ 5 137 109 79.56 

06-เขตสุขภาพที่ 6 151 120 79.47 

07-เขตสุขภาพที่ 7 159 129 81.13 

08-เขตสุขภาพที่ 8 183 50 27.32 

09-เขตสุขภาพที่ 9 182 77 42.31 

10-เขตสุขภาพที่ 10 147 109 74.15 

11-เขตสุขภาพที่ 11 162 127 78.40 

12-เขตสุขภาพที่ 12 164 107 65.24 

 
3. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้มีการคืนข้อมูลผลการประเมินความสุขบุคลากร และประเมินสุข

ภาวะองค์กรให้ admin ของแต่ละหน่วยงานผ่านทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ Happinometer ซึ่ง
ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และจัดท าแผนสร้างสุขของหน่วยงาน 
ตารางแสดงร้อยละของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนสร้างสุข  
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2562) 

หน่วยงาน 

จ านวน

หน่วยงาน

ทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูล/จัดท า

แผน 

ร้อยละของหน่วยงานที่

มีการวิเคราะห์และ

จัดท าแผน 

01-เขตสุขภาพที ่1 214 22 10.28 

02-เขตสุขภาพที ่2 100 9 9.00 

03-เขตสุขภาพที ่3 114 5 4.39 

04-เขตสุขภาพที ่4 150 7 4.67 

05-เขตสุขภาพที ่5 137 7 5.11 

06-เขตสุขภาพที ่6 152 7 4.61 

07-เขตสุขภาพที ่7 159 5 3.14 

08-เขตสุขภาพที ่8 183 3 1.64 

09-เขตสุขภาพที ่9 182 3 1.65 
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หน่วยงาน 

จ านวน

หน่วยงาน

ทั้งหมด 

จ านวนหน่วยงานที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูล/จัดท า

แผน 

ร้อยละของหน่วยงานที่

มีการวิเคราะห์และ

จัดท าแผน 

10-เขตสุขภาพที ่10 147 6 4.08 

11-เขตสุขภาพที ่11 163 26 15.95 

12-เขตสุขภาพที ่12 163 24 14.72 

 
4. ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนสร้างสุข 

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือระดมสมองในการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ และจัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
ส าคัญในการขับเคลื่อนความสุข กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสร้างสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 2.1 ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 2.2 นักสร้างสุขและบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความสุข 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 3.1 ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ยังไม่สามารถให้หน่วยงานระดับ 
สสอ. และ รพช. รายงานผลการด าเนินงานในระบบได้ รวมทั้งนักสร้างสุขที่ไม่มีรหัสในการเข้ารายงานในระบบ 
ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ประสานผู้ดูแลระบบในการแก้ไข/ปรับปรุง และจัดท าหนังสือชี้แจงแนว
ทางการรายงาน (แก้ไข/เพ่ิมเติม) (หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0209.05/7662 ลง
วันที่ 27 มีนาคม 2562และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0209.05/ว624 ลงวันที่ 
27 มีนาคม 2562)   
 3.2 ระบบ Happinometer ยังมีปัญหาในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานอยู่ระหว่างการด าเนินการวางแผนพัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป 
 3.3 หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข ท าให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง  

3.4 ทักษะที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนความสุขของนักสร้างสุข เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ
และจดัท าแผนขับเคลื่อนความสุข 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา (What Next) 
4.1 เนื่องจากปัญหาในการตอบแบบประเมินในระบบ บางหน่วยงานอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่

สามารถวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนสร้างสุขหน่วยงานได้ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ระดมสมองนักสร้างสุข
ในการร่วมกันจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนความสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดท า
แผนดังกล่าวได้ สามารถคัดเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการเพ่ือ
ด าเนินการในหน่วยงานต่อไปได้ 
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4.2 ทุกหน่วยงานควรก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งในระดับกรม/ส านัก/เขตสุขภาพ/จังหวัด/หน่วย
ปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นทีมสร้างสุขของหน่วยงาน เพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบ หรือปัญหาในการ
ขับเคลื่อนความสุขในประเด็นต่าง ๆ  

4.3 มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.4 สร้างศูนย์การเรียนรู้การสร้างสุข โดยจัดท าเป็นสื่อเผยแพร่ต่าง ๆ บทเรียนออนไลน์ และช่องทาง
การสื่อสารของเครือข่ายนักสร้างสุข เพ่ือให้นักสร้างสุขได้มีโอกาสทบทวนองค์ความรู้ เผยแพร่ผลงาน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนความสุข 

5. นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 จากการขับเคลื่อนความสุขกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นต้นแบบการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขแก่หน่วยงานภายนอก โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ส านักงาน
ศาลปกครอง ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ตาม
โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

 
 
 

 



219 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ : 3 การพฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ  : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 28 : เขตสุขภาพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 

เป้าหมาย : รพศ./รพท. ทุกแห่ง รพช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด และ รพ. ในสังกัดกรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมดในสังกัดกรม ท าการปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็น
เครื่องมือ โดยโรงพยาบาลจะต้องมีการบริการอย่างน้อยดังนี้  1) มีระบบคิวในรูปแบบดิจิทัลให้บริการ
ประชาชน 2) มีช่องทางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) จากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และ 3) มี
การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยแพทย์ที่ออกตรวจ OPD ท าการบันทึกสั่งจ่ายยาลงในระบบ HIS 
ด้วยตนเอง (อนุโลมให้เจ้าหน้าที่ OPD ช่วยบันทึกได้) 

ผลลัพธ์ : ผลการด าเนินงานของ รพ. ตามกลุ่มเป้าหมาย (เฉพาะในสังกัด สป.สธ.) จากการตอบแบบสอบถาม 
(ออนไลน์) Digital Transformation โดยเจ้าหน้าที่ รพ. แต่ละแห่งเป็นผู้ตอบเอง และมี Admin ICT ของ 
สสจ. เป็นผู้ประสานงาน ก ากับและติดตามนั้น สรุปจ านวนโรงพยาบาลจ าแนกรายเขตสุขภาพได้ดังนี้ 

 
1) วิเคราะห์สถานการณ์  ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 1.1 ผู้รับบริการของ รพ. แต่ละแห่งมีจ านวนมากน้อยต่างกัน และบางแห่งผู้รับบริการไม่มีความสนใจ
ใช้ระบบดิจิทัล จึงอาจไม่คุ้มค่าในการลงทุน  
2) ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 2.1 นโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนพร้อมทั้งก ากับติดตามต่อเนื่อง 
 2.2 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไอทีของ รพ. และการให้ความช่วยเหลือจาก Admin ของ สสจ.  
3) ปัญหา / อุปสรรคที่พบ 
 3.1 งบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุนด้านดิจิทัลและการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนงาน 
 3.2 เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการได้ไม่เต็มที่ 
 3.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ. ยังไม่เห็นประโยชน์ของ API (HIS Gateway) ว่าเป็นส่วนส าคัญ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ในการด าเนินงาน HIE และการคืนข้อมูล PHR ให้แก่ประชาชน 
 



220 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา (What Next) 
 4.1 จัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการในระดับเขตสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่3 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ  : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 29 : มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

เป้าหมาย : ทีม PCC ทั้งหมด ที่ข้ึนทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวตามเกณฑ์ของ ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิ 
(สสป.) มีการน า Application ส าหรับ PPC เช่น PCC Link ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ก าหนดเป้าหมายให้ทีม PCC ที่ขึ้นทะเบียน เฉพาะจังหวัดน าร่อง เขตละหนึ่งจังหวัด ต้องใช้โปรแกรม 
PCC Link (โปรแกรมภายใต้ลิขสิทธิ์ของแพทย์หญิงชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.
สุรินทร์) รวมจ านวนทีม PCC ทั้งสิ้น 204 ทีม (ประกอบด้วยหน่วยบริการ 342 หน่วย ภายใต้ Cluster จ านวน 
131 clusters) ส าหรับจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ด าเนินการด้วย แต่จะ
ไม่น ามาค านวณเพ่ือตอบตัวชี้วัดนี้  

ผลลัพธ์ : ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมพ้ืนที่ (Cloud Computing) ส าหรับ
จัดเก็บฐานข้อมูลและโปรแกรม แบ่งตามเขตสุขภาพเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประสานด าเนินงานร่วมกับ Admin 
ICT ของ สสจ. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงท าการพัฒนาปรับเพ่ิมโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล JHCIS ให้รองรับ
การท างานของทีม PCC ให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้แทนเขตสุขภาพ 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สรุปผลการส ารวจความก้าวหน้าได้ดังนี้ 

 
1) วิเคราะห์สถานการณ์  ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 1.1 ทีม PCC บางจังหวัดมีความเข้มแข็ง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จึงช่วยให้เกิดการใช้ระบบ
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 2.1 นโยบายของผู้บริหารที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนพร้อมทั้งก ากับติดตามต่อเนื่อง 
 2.2 ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไอทีของ รพ. และการให้ความช่วยเหลือจาก Admin ของ สสจ.  
3) ปัญหา / อุปสรรคที่พบ 
 3.1 หน่วยบริการที่ไม่ได้ใช้ JHCIS หรือ HOSxP จะมีความยุ่งยากในการใช้โปรแกรม PCC Link 
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา (What Next) 
 4.1 จัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการในระดับเขตสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการและทีม PCC 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : การบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 30 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  
 

เป้าหมาย : หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./ รพท./ รพช.) มีผลการ
ประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4   
ระดับความส าเร็จ  

ไตรมาส 1 หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./ รพท./ รพช.) มีผล
การประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4  

ไตรมาส 2 หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./ รพท./ รพช.) มีผล
การประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4   

ไตรมาส 3 หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./ รพท./ รพช.) มีผล
การประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4  

ไตรมาส 4 หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./ รพท./ รพช.) มีผล
การประเมินวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4  

  
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
    1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 100 

   1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ที่ต้องการ ≥ร้อยละ 90 
 2. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
        2.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่ านเกณฑ์การตรวจสอบ งบทดลองเบื้องต้นจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ≥ร้อยละ 80 

    2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด/ เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ไมต่่ ากว่า 75 (175 แห่ง) ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 60 

    2.3 ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นหน่วยบริการด าเนินการจ่ายเงิน-รับเงินและน าเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 60 

3. ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 
   3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 55 
     3.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการด าเนินงานด้าน

รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ 5 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 70 
    3.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนควบคุมค่าใช้จ่ายและผลการด าเนินงานด้าน

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 5 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 70 
3.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5 ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์

ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 60 
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3.3 ร้อยละของหน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่เกินค่ากลาง
ของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) ไม่มีหน่วยบริการที่มีผลการประเมินวิกฤตทางการเงิน    
ระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 0  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีประเด็นการตรวจราชการตามมาตรการต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังนี้ 

1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีแผนทางการเงิน (Planfin) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 
  โดยภาพรวมทุกหน่วยบริการมีการด าเนินส่งแผนทางการเงิน (planfin) ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบทุกแห่ง จ านวน 896 แห่ง คิดเป็นร้อย 100 ส าหรับการส่งแผนทางการเงินมีการ
ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง คือ รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม และรอบที่ 2 ปรับแผนระหว่างเดือนเมษายน 

      1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย (รายได้ไม่รวมรายได้งบลงทุน และค่าใช้จ่าย
ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ) ผลลัพธ์ ≥ร้อยละ 90 

 โดยภาพรวมการด าเนินการส่งแผนทางการเงินรอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 พบว่า
หน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย จ านวนแห่ง 861 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.1 โดยแต่ละเขตบริการสุขภาพ
หน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย ≥ร้อยละ 90 ยกเว้นในเขตบริการสุขภาพที่ 4 จ านวน 59 แห่งคิดเป็น   
ร้อยละ 83 และเขตบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8  
      

      
ภาพที่ 1 ร้อยละของหน่วยบริการ รายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย 

 2. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี 
        2.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่ านเกณฑ์การตรวจสอบ งบทดลองเบื้องต้นจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์ ≥ร้อยละ 80 

≥ร้อยละ 90 
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    ไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่าภาพรวมหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจ านวน 722 แห่ง คิดเป็นร้อย 81 โดยมีเขตบริการสุขภาพที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์เป็นไปตามเป้าหมายจ านวน 6 เขต คือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 จ านวน 99 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 97 เขตบริการสุขภาพที่ 2 จ านวน 40 แห่งคิดเป็นร้อยละ 85  เขตบริการสุขภาพที่ 4 จ านวน 57 
แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 81 เขตบริการสุขภาพที่ 7 จ านวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82 เขตบริการสุขภาพที่ 
10 จ านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91 และเขตบริการสุขภาพที่ 12 จ านวน 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87 
 

 
      

     2.2 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีเงินสด/ เงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้อง ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ไม่ต่ ากว่า 75 (175 แห่ง) ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 60 

 ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร    
หน่วยเบิกจ่ายจ านวน 175 แห่ง มีผลการประเมิน 100 คะแนน จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 และ
หน่วยเบิกจ่ายที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 100 คะแนน จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 (ตามหนังสือกอง
บริหารการคลังที่ สธ 0206.07.2/ว 3991 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561) 

 ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร    
หน่วยเบิกจ่ายจ านวน 175 แห่ง มีผลการประเมิน 100 คะแนน จ านวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81 และ
หน่วยเบิกจ่ายที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 100 คะแนน จ านวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19 (ตามหนังสือกอง
บริหารการคลังที่ สธ 0206.07.2/ว 677 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562) 

    2.3 ร้อยละของหน่วยเบิกจ่ายที่เป็นหน่วยบริการด าเนินการจ่ายเงิน-รับเงินและน าเงินส่งคลังผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 60 

3. ติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน 
   3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 55 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

≥ร้อยละ 80 
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     3.1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการด าเนินงานด้าน
รายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ +/-5 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 70 

            ปี 2562 ไตรมาส 1 พบว่า ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้
และผลการด าเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ +/- ร้อยละ 5 จ านวน 131 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 15 โดยทุกเขตบริการสุขภาพมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ 

 
    3.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนควบคุมค่าใช้จ่ายและผลการด าเนินงานด้าน

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ 5 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละ 70 
   ปี 2562 ไตรมาส 1 พบว่า ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนควบคุมค่าใช้จ่าย

และผลการด าเนินงานด้านค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +/- ร้อยละ 5 
จ านวน 404 แห่งคิดเป็นร้อยละ 45 โดยทุกเขตบริการสุขภาพมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 
หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 31 : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
เป้าหมาย   

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 

๒. ร้อยละ 9๐ ในโรงพยาบาลชุมชน 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เข้าสู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 และ Reaccredit 
    

2. สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 จ านวน 161 แห่ง จาก 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.58 โรงพยาบาลชุมชน 
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 จ านวน 632 แห่ง จาก 734 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.10 แห่ง และมักพบว่า 
การด าเนินการต่ออายุไม่ทันกับระยะเวลาที่หมดอายุของการรับรองในแต่ละรอบของการตรวจประเมิน 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

เขตสุขภาพที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 

รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

รพช.  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1 100 79.07 
2 100 89.74 
3 100 88.10 
4 100 77.59 
5 100 88.00 
6 89.47 83.64 
7 88.89 98.28 
8 100 82.67 
9 100 89.74 

10 100 87.10 
11 92.31 77.78 
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เขตสุขภาพที่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 

รพศ. รพท. รพ.สังกัดกรมฯ  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

รพช.  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

12 100 95.59 
13 100 - 

ภาพรวมกระทรวง 97.58 86.10 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

 1. สรพ.เพ่ิมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอต่ออายุการรับรองเพ่ิมขึ้น คือ การก าหนดให้จัดท าเอกสารให้แล้ว
เสร็จและส่งพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียว โดยไม่สามารถทยอยส่งได้ ท าให้ต้องใช้เวลาในการจัดท า รวบรวมและส่ง
เอกสารแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานให้  สรพ.ล่าช้า ส่ งผลให้ ได้รับการประเมินล่าช้าตามมา  
ดังนั้นผู้บริหารและผู้ประสานงานคุณภาพของ รพ. ควรให้ความส าคัญกับช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
และกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบทีมต่างๆ ใน รพ. ด าเนินการให้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

2. ในบางโรงพยาบาลมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ยังไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความล้าจากการ
ด าเนินการ ท าให้มีการทั้งช่วงของการพัฒนาคุณภาพ เมื่อมีการเตรียมการรับการประเมินครั้งใหม่ ท าให้มีเวลาใน
การปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก สรพ. จากการเข้าประเมิ นในครั้งที่ผ่านมายังไม่ครอบคลุม 
ดังนั้นผู้บริหารของโรงพยาบาลและทีมน าของโรงพยาบาล ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้กลับมาทบทวน วางแผน
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

3. การติด Focus หลังรับการประเมิน (ไม่ผ่านการประเมินเฉพาะเรื่อง) จ าเป็นต้องส่งเอกสารและพัฒนาต่อ
อีก 3 เดือน จากนั้น สรพ.จะเข้าประเมินซ้ า ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรับการประเมินเพ่ิมขึ้น และท าให้บุคลากร
เหนื่อยล้า ขาดขวัญก าลังใจ 

4. การกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในภาพเครือข่ายทั้งจากระดับ QLN ระดับจังหวัดและระดับเขต
เป็นระยะๆ จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลต่างๆ ได้  โดยการกระตุ้นผ่านการประชุม
คณะกรรมการคณะต่างๆ เช่น PCT, IC, IM, LAB, X – ray, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นต้น 
     5. ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ซึ่งประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และการปรับเปลี่ยนผู้จัดการคุณภาพ ทีมน าคุณภาพ
และผู้รับผิดชอบระบบงานส าคัญของโรงพยาบาล 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

โรงพยาบาลไม่ได้น าข้อเสนอแนะ
ของ สรพ. ที่ได้รับจากการรับการ
ประเมินมาจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนา 

ผู้บริหารและทีมน าของ
โรงพยาบาลควรน าข้อเสนอแนะท่ี
ได้กลับมาทบทวน วางแผน 
ปรับปรุงและแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ
จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

ใช้เวลาในการจัดท า รวบรวมและส่ง
เอกสารแบบประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานให้ สรพ.ล่าช้า ส่งผล
ให้ได้รับการประเมินล่าช้า 

ควรมีการติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้
เยี่ ย ม ส า รวจ แล ะชี้ แ จ ง ให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การติด Focus หลังรับการประเมิน 
(ไม่ผ่านการประเมิน เฉพาะเรื่อง) 
จ าเป็นต้องส่งเอกสารและพัฒนาต่อ
อีก 3  เดือน 

ประสานทีมคุณภาพระดับเขต ใน
การลงเยี่ยมโรงพยาบาลเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาล  

ประสานทีมผู้เยี่ยมส ารวจและที่
ปรึกษาในการลงเยี่ยมเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาล 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 - การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และศักยภาพบุคลากร 
 - จัดหลักสูตรพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ทีมน า บุคลากร และผู้รับผิดชอบในระดับรพ. 
 - ควรมีแนวทางกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ผ่านการนิเทศ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้างาน
โดยเครือข่ายวิชาชีพต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินงาน เช่น เครือข่ายผู้ประสานงานคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น 

- ก าหนดความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับให้ชัดเจน 
 

7. ปจจัยแหงความส าเร็จ / สิ่งที่ช่ืนชม  
    1) มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงและเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหาร 
    2) การให้ความส าคัญของผู้น าและทีมน าของโรงพยาบาล 
    3) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับเขต 
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8. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- ทีมพ่ีเลี้ยง QLN เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
- ศูนย์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ (Hospital Accreditation Collaborating Center: HACC) 

เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา เยี่ยมกระตุ้น เสริมพลัง ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรอง 
- จังหวัดขอนแก่น ได้รับการเยี่ยมเพ่ือรับรอง ยกย่องเชิดชูเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC) 

สาขา stroke 
- จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาโดยเครือข่ายคุณภาพในระดับจังหวัด “พ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
- เขตสุขภาพที่ 9 มีเครือข่ายกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดที่ช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดการพัฒนาแบบก้าว

กระโดด 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที ่3  : การพฒันาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 

 
หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 32 : ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เป้าหมาย และผลลัพธ์ 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการด าเนินการ 71 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 93.42 
 - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผลการด าเนินการ 685 อ าเภอคิดเป็นร้อยละ 78.02 
 - หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการด าเนินการ 11 หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 84.62 
 

1. สถานการณ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการ 
1.1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ จ านวน 13 ค าถาม  
1.2 ด าเนินการภาคบังคับปีละ 2 หมวด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด าเนินการหมวด 2 กับ หมวด 

4 และคงรักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 กับ หมวด 5  
1.3 น าโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement: OFI) 3 ล าดับแรก ที่ได้จาก

การประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) เทียบกับเกณฑ์ฯ  มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ หมวดละ 
1 แผน  

1.4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตัวชี้วัดบังคับ หมวดละ 
2 ตัวชี้วัด ใช้วัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 

1.5 ส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดขึ้นเองหมวดละ 3 ตัวชี้วัด ตามหัวข้อเกณฑ์ฯ หมวด 7 ให้มีความ
สอดคล้องกับ OFI พร้อมจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

1.6 ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของส่วนราชการ 
1.7 รายงานผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาองค์การ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ให้กลุ่ม

พัฒนาระบบภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 
 

2. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ 71 จังหวัด คิดเป็น

ร้อยละ 93.42 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ 685 อ าเภอคิดเป็น

ร้อยละ 78.02 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการด าเนินการผ่าน

เกณฑ ์11 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 84.62 
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3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

3.1 การสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย PMQA ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและอ าเภอขาด
ความเข้มแข็งในบางเขตสุขภาพ 

3.2 ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน PMQA 
3.3 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ PMQA 
3.4 มีทีมที่ปรึกษา (Facilitator) จ านวนไม่เพียงพอสนับสนุนระดับอ าเภอ 

    3.5 บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ 
3.6 หน่วยงานส่วนกลางและพ้ืนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 

PMQA 
 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 4.1 เกณฑ์ PMQA มีความซับซ้อนท าความเข้าใจยาก 
 4.2 ขาดแคลนผู้มีความเชี่ยวชาญในการเป็นพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาในระดับพื้นที่ 
 4.3 มีระยะเวลาด าเนินงานที่กระชั้นชิดและต้องรีบส่งรายงานให้ทันก าหนด 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
5.1 ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด ควรสร้างกลไกการขับเคลื่อน PMQA ไปสู่การปฏิบัติที่มีศักยภาพ

และก ากับติดตามเป็นระยะ 
5.2 ส่วนกลางและเขตสุขภาพ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาจังหวัดต้นแบบในการพัฒนา

งาน PMQA  

เขตสุขภาพที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1 ร้อยละ 87 ร้อยละ 74 
2 ร้อยละ 100 ร้อยละ 91 
3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 
4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 
5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 98 
6 ร้อยละ 100 ร้อยละ 86 
7 ร้อยละ 100 ร้อยละ 77 
8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 77 
9 ร้อยละ 100 ร้อยละ 93 

10 ร้อยละ 40 ร้อยละ 25 
11 ร้อยละ 85 ร้อยละ 94 
12 ร้อยละ 100 ร้อยละ 67 

ภาพรวม ร้อยละ 93.42 ร้อยละ 78.02 
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5.3 เร่งสร้างทีมที่ปรึกษาระดับเขต จังหวัด ให้มีจ านวนเพียงพอเพ่ือเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานระดับ
อ าเภอ 

5.4 ส่วนกลางควรชี้แจงท าความเข้าใจวิธีการให้รายงานผ่านระบบออนไลน์และปรับปรุงระบบให้ใช้
งานไดง้่าย สะดวก รวดเร็ว 

5.5 ส่วนกลางควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานล่วงหน้า
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งท่ีชื่นชม  
 เขตและจังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์มีผลการด าเนินงานในระดับสูง พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญ
ส่งเสริมสร้างกลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน PMQA ที่มีศักยภาพเข้มแข็ง และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 

หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 33 : ร้อยละของเขตสุขภาพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100 ) 
เป้าหมาย : เขตละ 1 เรื่อง  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ประเด็นการอภิบาลระบบสาธารณสุข คือการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นส าคัญ ของการขับเคลื่อนในระยะ 5 ปี แรกคือ คือการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินของเขตสุขภาพ โดยมีมาตรการและแนวทางด าเนินการในปี 2562          
        การพัฒนาเชิงนวัตกรรม ของเขตสุขภาพ ตามกรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่งการจัด
เขตสุขภาพเพ่ือการบริหารทรัพยากร และประชากร การพัฒนาเพ่ือให้ สร้างนวัตกรรม  เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งในรูปแบบใหม่หรือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาต่อยอดจาก
งานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยเขตสุขภาพมีการก าหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนา ที่มีรูปแบบแตกต่างจากการ
ปฏิบัติงานเดิม และท าให้กระบวนการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ เช่น มีแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ มีแผนบูรณการ
และแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ทั้งระบบบริหาร ระบบบริการ การจัดโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างบริหารองค์กร ระบบบริหาร ระบบข้อมูล เขตสุขภาพสามารถเลือกก าหนดประเด็นนวัตกรรม 
ด าเนินการได้ท้ังเชิงระบบและเฉพาะแผนงาน ทั้งนี้ต้องด าเนินงานในรูปแบบเขตสุขภาพ ฯลฯ  

 องค์ประกอบนวัตกรรม  
๑. ค ำชี้แจงกำรใช้งำนนวัตกรรมบริกำร 
๒. องค์ประกอบของนวัตกรรมบริกำร  
๓. หลักกำรและควำมส ำคัญของนวัตกรรมบริกำร 
๔. จุดมุ่งหมำยของนวัตกรรมบริกำร 
๕. แนวคิดและเนื้อหำสำระของรูปแบบ 
๖. กลุ่มเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนนวัตกรรมบริกำร  
๗. ผู้ใช้งำนนวัตกรรมบริกำร 
๘. กิจกรรม/แนวทำงกำรด ำเนินกำรใช้นวัตกรรมบริกำร 
๙. กำรประเมินผลกำรใช้งำนนวัตกรรมบริกำร  
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ประเด็นที่มุ่งเน้น 
ประเด็นการอภิบาลระบบสาธารณสุข คือการพัฒนาระบบบริหารและระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นส าคัญ ของการขับเคลื่อนในระยะ 5 ปี แรกคือ คือ การมีนวัตกรรมการด าเนินของเขตสุขภาพ โดยมี
มาตรการและแนวทางด าเนินการในปี 2562 

 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที่ 
      ตามบริบทของพ้ืนที ่
 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
เขตสุขภาพ 3 เดือน 6 เดือน หมายเหตุ 

 1. มีแผนงานนวตักรรมเชิง 
บูรณาการระดับเขต  
(แผนงาน/งบประมาณ) 
2. มีแผนการบรหิารจดัการ 
นวัตกรรมระบบบริการและ 
ระบบบรหิารจดัการ 
3. มีการก าหนดประเด็น 
นวัตกรรมการบรหิารจดัการ  
(SIM) และแนวทางการ 
ด าเนินงาน 
4. มีแผนควบคุมก ากับ  
ประเด็นนวัตกรรมการบริหาร 
จัดการ (SIM)  
5. มีค าสั่งคณะท างาน
ขับเคลื่อนแผนนวตักรรม 

1. มีระบบข้อมูลเพื่อการ
วางแผนและการบริหารจดัการ
แผนงานนวัตกรรม 
2.รายงานความก้าวหน้าของ
การบริหารจัดการเชิง
นวัตกรรม 
 

 

เขตสุขภาพที่ 1 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 2 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 3 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 4 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 5 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 6 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 7 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 8 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 9 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 10 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 11 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 12 มี มี  
เขตสุขภาพที่ 13 มี มี  
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4. สรุปประเด็นที่เป็นความเสี่ยงที่ท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (Key Risk Area) 
    เป็นเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องระดมทรัพยากร คนเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที ่1 ปีงบประมาณ 2562 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการที่ 34 :  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. 
(ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น 
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (1) ในกลยุทธ์ที่ 2 ระบุ ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและ
รับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  โดย 
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80 หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับพิจารณา 
ย้ายออกจากต าแหน่ง และต้องเร่งรัด ก ากับติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ด้วยเหตุดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ในแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่  44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA (ร้อยละ 90) แผนงานที่  11 การพัฒนาระบบ          
ธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงาน
เป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน ITA จ านวน 1,850 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐานตาม



237 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562 คณะที่ 1-4 

ข้อก าหนดของแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ตามค าสั่ งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  
ที่ 3557/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่497/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ซึ่งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ มีหน้าที่ในการ (1) ประเมินสถานะของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป้าหมายในเขตสุขภาพ (2) น า
ข้อมูลจากการประเมินสถานะมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้กับทุกหน่วยงานเป้าหมายในเขต
สุขภาพ เพ่ือให้กระบวนการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 44 อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพความเป็นจริงใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และ (3) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร้อยละ 90) ในรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามก าหนดเวลาในปฏิทิน ทั้งนี้ 
มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้น าข้อมูลผลการ
ประเมินตนเองด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และค านึงถึงความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์และประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยรวม สะท้อน
ภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ  

ผลการก ากับติดตามตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) รอบไตรมาสที่  1 (1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2561) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 

  หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,850 หน่วยงาน ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ประเมินตนเอง 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (EBIT) ในข้อ EB 1-EB 4 มุ่งเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) วัดระดับขั้นของความส าเร็จค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 (5 คะแนน)  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 1 - EB 2 - EB 3-4 
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ตารางท่ี 1 ระดับความส าเร็จการประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 1 ข้อ EB1-EB4 
เขตสุขภาพ คะแนน

เฉลี่ย 
หน่วยงานที่ผ่านระดับความส าเร็จการประเมิน ITA รอบไตรมาสที่ 1 ไม่ผ่าน 

รอบ 
ไตรมาสที่ 

1 

ร้อยละ 

เป้า 
หมาย
แห่ง 

ระดับ 
5 

ร้อยละ ระดับ 
3 

ร้อยละ ระดับ 
1 

ร้อยละ 

1 3.98 213 154 72.30 14 6.57 42 19.72 3 1.41 

2 4.42 99 78 36.62 14 14.14 7 7.07 0 0.00 

3 4.81 113 105 92.92 8 7.08 0 0.00 0 0.00 

4 3.80 149 83 55.70 52 34.90 6 4.03 8 5.37 

5 3.99 136 64 47.06 69 50.74 1 0.74 2 1.47 

6 3.73 150 99 66.00 21 14.00 5 3.33 25 16.67 

7 4.50 158 115 72.78 43 27.22 0 0.00 0 0.00 

8 4.31 182 151 82.97 15 8.24 6 3.30 10 5.49 

9 4.04 181 143 79.01 1 0.55 0 0.00 37 20.44 

10 4.35 146 94 64.38 49 33.56 0 0.00 3 2.05 

11 3.82 161 82 50.93 40 24.84 17 10.56 22 13.66 

12 4.52 162 134 82.72 18 11.11 3 1.85 7 4.32 

รวม 4.19 1,850 1,302 70.38 344 18.59 87 4.70 117 6.32 

  จากตารางที่ 1 หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,850 หน่วยงาน ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ประเมิน
ตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB4 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการวิเคราะห์ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดความสามารถในการประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจน 
การตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก าหนดค่าเป้าหมายระดับขั้นของความส าเร็จ ระดับ 5 (5 คะแนน) พบคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานจ านวน 1,850 
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยระดับเขตสุขภาพเท่ากับ 4.19 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ 5 จ านวน 
1,302 หน่วยงาน (ร้อยละ 70.38) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ 3 จ านวน 344 หน่วยงาน   
(ร้อยละ 18.59) หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้ระดับ 1 จ านวน 87 หน่วยงาน (ร้อยละ 4.70) 
และระดับ 0 จ านวน 117 หน่วยงาน (ร้อยละ 6.32) นอกจากนี้ ยังพบว่าเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ระดับ 5 มากที่สุดคือ เขตสุขภาพที่  1 จ านวน 154 หน่วยงาน รองลงมาคือเขตสุขภาพที่  8 จ านวน 151 
หน่วยงาน และเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 143 หน่วยงาน ตามล าดับ เขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ 
3 มากท่ีสุดคือ เขตสุขภาพท่ี 5 จ านวน 69 หน่วยงาน และเขตสุขภาพท่ี 10 จ านวน 49 หน่วยงาน ส่วนเขต
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สุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ระดับ 1 และ 0) พบมากในเขตสุขภาพที่  1 จ านวน 45 หน่วยงาน 
รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 11 จ านวน 39 หน่วยงาน และเขตสุขภาพที ่9 จ านวน 37 หน่วยงาน ตามล าดับ 
 

ผลการก ากับติดตามตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) รอบไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 

 หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,850 หน่วยงาน ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ประเมินตนเอง 
ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) ในข้อ EB 1-EB 26 ค่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 คือผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ร้อยละ 80 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไตรมาสที่ 2) 

เขตสุขภาพ เป้าหมาย 
(แห่ง) 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์ 
การประเมินร้อยละ 80  

คะแนนเฉลี่ย
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ 

หน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินร้อยละ 80 

จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 213 54 24.05 89.46 159 75.95 

2 99 73 73.36 90.05 26 26.64 

3 113 113 100.00 90.15 0 0.00 

4 149 133 88.59 88.02 16 11.41 

5 136 112 76.38 93.10 24 23.62 

6 150 66 39.61 90.74 84 60.39 

7 158 67 45.86 90.87 91 54.14 

8 182 123 67.14 93.34 59 32.86 

9 181 111 65.75 87.39 70 34.25 

10 146 124 82.04 80.99 22 17.96 

11 161 81 58.49 89.32 80 41.51 

12 162 61 38.65 86.48 101 61.35 

รวม 1,850 1,118 63.33 89.16 732 36.67 

 
  ในไตรมาสที่ 2 หน่วยงานเป้าหมายจ านวน 1,850 หน่วยงาน (12 เขตสุขภาพ) ประเมินตนเอง
จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จ านวน 26 ข้อ ข้อ EB1-
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EB26 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 ในไตรมาสที่ 2 จ านวน 1,118 หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 63.33 มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ ฯ ระดับเขตสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 
89.16 และหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 ในไตรมาสที่ 2 มีจ านวน 732 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ในจ านวนนี้มีเขตสุขภาพที่ 3 เพียงเขตสุขภาพเดียวที่หน่วยงานจ านวน 
113 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 (มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับ
เขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 90.15) ส่วนเขตสุขภาพที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   
ร้อยละ 80 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 133 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.59 (มีคะแนนเฉลี่ยของ
หน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 88.02) และเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 124 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 76.38 (มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เท่ากับร้อยละ 80.99) 
ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับเขตสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 
80 พบเขตสุขภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์สูงสุดคือ เขตสุขภาพที่ 8 (ร้อยละ 93.34) รองลงมาคือ  
เขตสุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 93.10) และเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 90.87) ตามล าดับ 
  นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ไตรมาสที่  1 ถึงไตรมาสที่  2 คือ  
มีคะแนนเท่ากับ 0 อยู่ จ านวน 13 แห่ง พบมากที่สุดในเขตสุขภาพที่  9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 7 แห่ง ได้แก ่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนแดง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากช่อง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองยาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สีคิ้ว โรงพยาบาลประทาย และโรงพยาบาลล าทะเมนชัย รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 8 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากชม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ภูเรือ และเขตสุขภาพที่ 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอคลองหอยโข่ง ตามล าดับ 
  ยังพบข้อสังเกตเขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 7 คือ มีจ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จ านวน
น้อย แต่มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานผ่านเกณฑ์สูงในล าดับที่  1 คือเขตสุขภาพที่ 8 (ร้อยละ 93.34) และ 
ล าดับที่  3 คือ เขตสุขภาพที่  7 (ร้อยละ 90.87) เนื่องจากหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนของแต่ละ
หน่วยงาน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับสูงมาก (80-100 คะแนน) และยังพบอีกว่าเขตสุขภาพที่  8 มี
หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 0 อยู่จ านวนถึง 5 
แห่ง รองจากเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีจ านวนถึง 7 แห่ง 

วิเคราะห์สถานการณ์ความส าคัญสภาพปัญหาพื้นที่  

    ในไตรมาสที่ 1 หน่วยรับตรวจตามเป้าหมายบางหน่วยงาน ยังขาดความเข้าใจในประเด็นการประเมิน 
ITA รายข้อ ข้อ EB1-EB4 แต่จากสถานการณ์การประเมินประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.55 จะเห็นว่าสถานการณ์ในระดับพ้ืนที่นั้นดีขึ้นตามล าดับ 

    ในไตรมาสที่  2 มีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ไตรมาสที่  1 ถึงไตรมาสที่  2 คือ         
มีคะแนนเท่ากับ 0 อยู่ จ านวน 13 แห่ง พบมากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนแดง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากช่อง ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองยาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าทะเมนชัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสีคิ้ว 
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โรงพยาบาลประทาย และโรงพยาบาลล าทะเมนชัย รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาแห้ว  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากชม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูกระดึง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเรือ และเขต
สุขภาพที่ 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง 
ตามล าดับ  

    พบข้อสังเกตเขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 6 คือ มีจ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จ านวนน้อย 
แต่มีคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานผ่านเกณฑ์สูงในล าดับที่ 1 คือเขตสุขภาพที่ 8 (ร้อยละ 93.34) และล าดับที่ 3 คือ  
เขตสุขภาพที่ 6 (ร้อยละ 90.89) เนื่องจากหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนของแต่ละหน่วยงานมีคะแนนผ่านเกณฑ์ 
ในระดับสูงมาก (80-100 คะแนน) และยังพบอีกว่าเขตสุขภาพที่ 8 มีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ 
ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 0 อยู่จ านวนถึง 5 แห่ง รองจากเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีจ านวนถึง      
7 แห่ง  

ปัจจัยความส าเร็จ 

1) ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนก ากับติดตาม เสริมแรง กระตุ้น 
หนุนเสริมและความร่วมมือของคนในองค์กรทุกระดับ 
2) อ งค์ ค ว าม รู้  ค ว าม แ ม่ น ต ร งใน ระ เบี ย บ ฯ  เอ ก ส ารห ลั ก ฐ าน  ต ล อ ด จน ก าร ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ 
อย่างถูกต้องของผู้ตรวจประเมิน ฯ ระดับเขตสุขภาพจะช่วยยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายใน 
เขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) การแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ภ ายใน เขตสุ ขภาพ  และนอกเขตสุ ขภาพ  จะช่ วยสร้ างแรงบั นดาลใจ 
และนวัตกรรมกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ให้เกิดเป็น  
Best Practice ให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ 
4) ตั้งกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตามประสาน สนับสนุนการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการตรวจติดตาม 

1) หน่ วยรับตรวจตามเป้ าหมาย  ยั งมี ความรู้  ความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อนในประเด็ นการประเมิ น  
และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันข้อมูล และมีการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์  
ท าให้คะแนนถูกตัดไป 
2) ห น่ วย รั บ ต รวจต าม เป้ าห ม าย  ยั งมิ ได้ ด า เนิ น ก ารจึ ง ไม่ มี ห ลั ก ฐาน เชิ งป ระจั กษ์ ป ระกอบ 
การตรวจประเมิน 
3) ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ขอ งห น่ วย รั บ ต รวจต าม เป้ าห ม าย  ยั งไม่ เข้ า ใจข้ อ ค าถ าม  วิ ธี ป ระ เมิ น  แล ะ 
วิธีตอบแบบสอบถาม ตอบไม่ตรงประเด็น  ท าให้ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ครบถ้วน นอกจากนี ้
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย พบเป็นผู้รับผิดชอบใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็น
การประเมิน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันข้อมูลตลอดจนขาดทักษะ ประสบการณ์  และขาดพ่ีเลี้ยง
ในการฝึกสอน 
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4) ห น่ วย รั บ ต รวจต าม เป้ าห ม าย  บ างแห่ ง  ยั ง ไม่ มี เว็ บ ไซต์ ส าห รั บ เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส าร  
เพ่ือความโปร่งใสของหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ในหน่วยงานของตนเอง 
5) ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในหน่วยงานระดับอ าเภอบางหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใส ใน การด า เนิ น งาน ขอ งห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ข าดการขั บ เคลื่ อน และถ่ ายท อดแน วท าง 
การจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา (What Next) 

1) ป รั บ  Mind set บุ คล ากรใน องค์ ก รว่ าการป ระเมิ น  ITA มิ ได้ เป็ น การเป็ น การเพ่ิ มภ าระงาน 
แต่อย่างใด หากแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ าที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
และเป็นการพัฒนาเชิงบวก 
2) เข ต สุ ข ภ าพ  จ ะต้ อ ง พั ฒ น า เค รื อ ข่ าย ที ม พ่ี เลี้ ย ง  ITA (Coach) ใน ก าร ให้ ค าป รึ ก ษ า  แ ล ะ 
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ า 
3) ส นั บ ส นุ น ระบ บ เท ค โน โลยี ส ารส น เท ศ  โด ย เฉพ าะ  Internet ให้ ค รอบ ค ลุ ม ทุ กห น่ วย งาน 
เนื่องจากการประเมิน ITA มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงาน  
4) ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับเขตสุขภาพ 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

    นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ งานประจ าที่ เป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
และเป็นการพัฒนาเชิงบวก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ และเขตสุขภาพที่ 10 
ได้แก่ จังหวัดยโสธร ที่ได้น าเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจเอกสาร/หลักฐาน ด้วยการจัดท าระบบ 
การประเมิน ITA Electronic ทั้งหน่วยรับตรวจและผู้ตรวจประเมิน สามารถตรวจเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตามข้อก าหนด ผ่านระบบการประเมิน ITA Electronic ที่จัดท าขึ้น เป็นการรองรับ Digital 4.0 ที่สอดคล้องกับ 
การเป็น Digital Transformation ของกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นที่ควรก ากับติดตามการตรวจราชการ รอบ 2 

  ผู้ท าหน้าที่ตรวจติดตาม จะต้องตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
ที่ก าหนดในแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ข้อ EB1-EB26 รายไตรมาส (ไตรมาสที่  3 และไตรมาสที่  4)  
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่ก าหนดในคู่มือผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) 
ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบริบทที่เหมาะสมของหน่วยรับตรวจ 
สอดคล้องเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยรับตรวจก าหนดอย่างครบถ้วน สมบูรณ ์ 
  กรณีหน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย จัดส่งเอกสาร/หลักฐานมากกว่าที่ก าหนดในคู่มือแนวทาง 
การตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
ผู้ท าหน้าที่ตรวจติดตาม จะต้องพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน โดยต้องมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และสร้างนวัตกรรม 
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อค าถามนั้นๆ และตามบริบทที่เหมาะสมของหน่วยรับตรวจ 
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จัดท าค าสั่ง

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะที ่๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

 
 

หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 35 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  

เป้าหมาย : หน่วยบริการ (รพศ./รพท./รพช.)  

ผลงาน : ก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Internal  Audit : EIA)  และการประเมินตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงินของหน่วย
บริการ 

๑. สถานการณ์  

 หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการ
ด าเนินการก ากับและติดตามการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal 
Audit : EIA) มีหน่วยบริการรวมทั้งสิ้น ๘๙๖ แห่ง และมีหน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินการ
ตรวจสอบงบการเงิน ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนที่ประสบปัญหาวิกฤติ
ทางการเงิน ระดับ 4 – ๗ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๑๑ แห่ง ได้รับการประเมินการตรวจสอบงบการเงิน จ านวน 
๒๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๓%  

๒. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคญั  
๒.๑ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ 

หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘๙๖ แห่ง ได้ด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ  จ านวน ๘๘๗ แห่ง และยัง
ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๙ แห่ง 

 

 

 

 

เขตสุขภาพ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิต ิ
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการตรวจสอบงบการเงิน

ผลการประเมิน

เกณฑ์

 ๒.๒ มีการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Internal Audit : EIA) 
  หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘๙๖ แห่ง มีการ
ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน  ๕  มิติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๘๑๐ แห่ง และยังไม่ด าเนินการ
ในระบบ จ านวน ๘๖ แห่ง 

  
๒.๓ หน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบงบการเงิน ร้อยละ ๕๐ 

  หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่
จะต้องได้รับการประเมินการตรวจสอบงบการเงิน จ านวนทั้งสิ้น ๓๑๑ แห่ง โดยรอบที่ ๑ หน่วยบริการตาม
เป้าหมายได้รับการตรวจร้อยละ ๕๐% เป็นจ านวน ๑๕๖ แห่ง และมีด าเนินการประเมินการตรวจสอบงบการเงินใน
รอบที่ ๑ จ านวน ๒๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๒.๕๖ % โดยเกณฑ์การประเมินต้องผ่านเกณฑ์ ๑๐๐%          
ผลการประเมิน ดังนี้ 

เขตสุขภาพ 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน ๕ มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) 

เขตสุขภาพ 
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ประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ 

๑. ด้านสินทรัพย์  
- บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง มีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณประเภท

ออมทรัพย์ เก็บรักษาเกินวงเงินที่ระเบียบก าหนดโดยไม่น าเงินฝากคลัง ไม่จัดท าทะเบี ยนคุมเงินฝากคลัง  
ขาดการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบทุกบัญชี 

- บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล มีการบันทึกบัญชีล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน จัดท าทะเบียน 
ไม่สอดคล้องตรงกับบัญชีที่บันทึก ไม่มีการสอบทานยอดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างกัน และ ณ วันสิ้นปี
สอบยันยอดคงเหลือกับลูกหนี้กองทุนต่างๆ ท าให้มียอดลูกหนี้ไม่ถูกต้องตามจริง  

- บัญชีวัสดุคงเหลือ มียอดคงเหลือไม่ตรงกับรายงานที่ฝ่ายพัสดุ ไม่มีการรายงานยอดคงเหลือ
คลังย่อย ไม่มีการสอบทานวัสดุคงเหลือระหว่างกัน ไม่มีรายงานวัสดุคงเหลือในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   
มีการน าวัสดุเข้าคลังเบิกจ่ายก่อนโดยยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 

- บัญชีสินทรัพย์ถาวร มียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ฝ่ายพัสดุ และไม่ตรงกับ
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รวมทั้งการบันทึกทรัพย์สินในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนตามมูลค่ารายการ
ที่ได้มา ไม่มีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี หรือมีรายงานแต่ขาดการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 

๒. ด้านหนี้สิน  
- การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ตามส าเนาใบส่งของก่อนการตรวจรับของคณะกรรมการตามระเบียบ

พัสดุ ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้ันตอนปฏิบัติของส่วนราชการ และการบันทึกบัญชีรับรู้เจ้าหนี้ตามเอกสารการจัดซื้อจัด
จ้างที่ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ไม่จัดท าทะเบียนคุม
เจ้าหนี้รายตัว ขาดการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และ
ไม่ตรงกับบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL Manual) ไม่มีแผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ไม่ได้สอบยันยอดเจ้าหนี้คงเหลือกับ
ผู้ค้า ณ วันสิ้นปี ท าให้มียอดเจ้าหนี้ไม่ตรงตามจริง  

- เงินหลักประกันสัญญาไม่จัดท าทะเบียนคุมและน าฝากคลังตามระเบียบ  

๓. ด้านรายได้  
- การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงกับ

ทะเบียนคุม ขาดการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลระหว่างกัน ไม่มีระบบก ากับติดตามการเรียกชดเชย 
ค่ารักษาพยาบาล มีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกค้างในระบบโดยไม่ได้เรียกเก็บ ท าให้รายได้ค่ารักษาพยาบาล
แสดงมูลค่าไม่เป็นตามจริง ส่งผลให้หน่วยบริการเกิดวิกฤตขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้ง ขาดการควบคุม
รายได้บริจาค ได้แก่ ไม่จัดท าเบียนคุม บันทึกไว้ในระบบบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน และขาดการตรวจสอบ 

๔. ด้านค่าใช้จ่าย  
- การบันทึกบัญชีวัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา/การแพทย์/อ่ืนๆ) มียอดใช้ไปไม่ถูกต้อง

ตรงกันกับรายงานประจ าปีของงานพัสดุ มีการเบิกไปใช้ก่อนด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบ และไม่รายงาน
ข้อมูลวัสดุของคลังย่อยท าให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง และไม่มีการสอบทานยอดระหว่างกัน จึงท าให้มียอดคงเหลือ
ไม่สอดคล้องกับจ านวนเบิกใช้จริง ส่งผลต่อการส ารองวัสดุในคลัง กระทบต่อการผูกพันงบประมาณไม่เป็นจริง 

- ค่าเสื่อมราคาในระบบ GFIMS ไม่ตรงกับงบทดลองระบบมือ (Manual) และทะเบียนคุม
ของงานพัสดุ ไม่มีการสอบทานยืนยันยอดคงเหลือระหว่างกัน ส่งผลให้รายการค่าเสื่อมราคาในงบการเงินขาด
ความน่าเชื่อถือ 
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๕. ด้านปรับปรุงบัญชีส้ินปี    
- หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปี ระบบ GFIMS และ

ระบบมือ (Manual) ไม่เป็นตามนโยบายบัญชีภาครัฐ ไม่มีเอกสารประกอบ และไม่ได้ท าทะเบียนคุม 

๖. ด้านรายงานและอ่ืนๆ 
- รายงานงบการเงินประจ าเดือน ไม่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และหัวหน้า

หน่วยงานไม่ได้รับรองความถูกต้อง ไม่แสดงการปิดบัญชีประจ าปีตามคู่มือการบัญชีภาครัฐส าหรับส่วนราชการ 
ส่งผลให้งบการเงินประจ าปีมีความคลาดเคลื่อน รวมทั้งไม่จัดส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินบ ารุงตามระเบียบ 

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

๑. ระบบบริหารจัดการขาดความเชื่อมโยงการน าเข้าข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย 
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบ 

๒. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการบันทึกบัญชี มีความหลากหลาย รวมถึงนโยบายบัญชี ผังบัญชีของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบันทึกบัญชีทุกปี 

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 ๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค 

๑. ระบบบริหารจัดการขาดความเชื่อมโยงการน าเข้าข้อมูลด้านสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ อาทิ งานบัญชีกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น งานประกัน ศูนย์จัดเก็บรายได้ งานการเงิน งานพัสดุ  ไม่ได้สอบทานยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลงบการเงินระหว่างกันก่อนการประเมินข้อมูลในระบบ ผู้จัดท าบัญชีจัดท าข้อมูลในการบันทึกบัญชีเอง 
เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกหนี้จากงานประกัน ข้อมูลวัสดุ
คงคลังและค่าเสื่อมราคาจากงานพัสดุ และข้อมูลเจ้าหนี้จากงานพัสดุและงานการเงิน เสี่ยงต่อการรั่วไหลของ
ทรัพย์สิน  อาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการแก้ไขและพัฒนาไม่ตรงจุดเสี่ยงที่แท้จริง 

๒. โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการบันทึกบัญชี มีความหลากหลาย รวมถึงนโยบายบัญชี ผัง
บัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนแนวทางการบันทึกบัญชีทุกปี  มีความเสี่ยง
ต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
๑. หน่วยบริการทุกแห่งจัดการเชื่อมโยงระบบการควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานภายในให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพ่ือให้มีระบบการส่งข้อมูล บันทึกในระบบบัญชีและมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง 
รวมทั้งรายงานหัวหน้าหน่วยงานรับทราบเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทบทวน นโยบายบัญชี  ผังบัญชีและวิธีการบันทึก
บัญชีที่ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ต้องแยกระหว่างบัญชีตามมาตรฐาน และบัญชีบริหาร  เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพของรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ 
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๕. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการประสานความสัมพันธ์ของข้อมูล เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดังกล่าวอยู่ในระบบบัญชีภาคสุขภาพ จ าเป็นต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษา เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจระบบงาน และติดตามนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การรวบรวมและสอบทานความสอดคล้องของ
หลักฐานและข้อมูลทางบัญชีโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งมีปริมาณข้อมูลจ านวนมากและต้อง
ปฏิบัติงานภายในเวลาที่จ ากัด จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าข้อมูล และรายงานทางการเงิน 

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายการก าหนดผังบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีที่
ชัดเจน เพ่ือรักษาเสถียรภาพของรายงานทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ โดยด าเนินการตามมาตรฐานการ
บัญชีสากลและการบัญชีภาครัฐส าหรับส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ / สิ่งท่ีชื่นชม  
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 
 ๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 ๓. หน่วยบริการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



คณะที่ 4 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

1. โครงการเมืองสมุนไพร
2. โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นที่เสี่ยง
3. โครงการกรณีพิเศษ 4 ปี

จัดท าโดย  คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
(คกต.) คณะท่ี 4 



๒๔๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 

คณะที่ ๔ : รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน การตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี การตรวจติดตามประเด็นส าคัญตามแผนพัฒนา
ภาค โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 6 ภาค 7 โครงการ และ
โครงการกรณีพิเศษ/เร่งด่วนอีก ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

8 โครงการ (กรอบ ปี 2562) โครงการเกีย่วข้องที่ออกตรวจ โครงการเพิม่เตมิที่ตรวจราชการ 
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ 
2. โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีน
และให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม 
3. โครงการเมืองสมุนไพร

4. โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและ

ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดีในพื้นที่เสี่ยง 
๕. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก 

๖. โครงการยกระดับคณุภาพบริการ และ

ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงของภาค 

๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ

ของประชาชนทุกช่วงวัย 
๘. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี 

1. โครงการเมืองสมุนไพร

2. โครงการพัฒนาระบบการ

ป้องกันและควบคมุโรค

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ าดีในพื้นที่เสี่ยง 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบ้าฯ 

1. การพัฒนาระบบดูแลสขุภาพผู้สูงอายุ (LTC)

2. การส่งเสริมและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. Government Lap การดูแลรกัษา

สภาพแวดล้อมล าคลองดเีจ็ด 

4. เตรียมรองรับ EEC แหล่งน้ าดิบและบริหารจัดการขยะ

5. เตรียมรองรับ EEC บริหารจดัการน้ า/ขยะ

6. เตรียมรองรับ EEC บริหารจดัการด้าน

สิ่งแวดล้อม/ขยะ/มลพิษ 

7. การแก้ปญัหาขยะ น้ าเสีย การใช้ประโยชน์จาก

ท่าเรือคลองใหญ ่

8. การขับเคลื่อน “นครแห่งผลไม”้

9. การเตรียมการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว และการค้าชายแดน 

10. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

11. การส่งเสรมิการเกษตรปลอดภัยสูเ่กษตร

อินทรีย์เช่ือมโยงการเป็น smart city 

12.การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

13. การพัฒนาน้ าพุร้อน และสปา เพื่อส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวชุมชน 

14. การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวหลัก (Marina 

Medical Hub) 

15. การจัดการน้ าเสียในแหล่งท่องเที่ยว

16. การสนับสนุนปลูกสมุนไพรในสวนยางพารา

17. ปญัหาน้ าประปาไมส่ะอาด



๒๔๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 
 
 

 
1. โครงการเมืองสมุนไพร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :  สธ./ มท./ กษ./ ศษ./ อก./ พณ.  
 ในปี ๒๕๖๒  : พ้ืนที่น าร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี 
  : พ้ืนที่ส่วนขยาย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี   
                                                                        มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ สงขลา อุดรธานี 
 ผลการด าเนินงาน การด าเนินตามเกณฑ์ 10 ข้อ (ผ่านเกณฑ์ 8 ข้อ ประเมินไตรมาส 4)  
 1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/พ้ืนที่ปลูก 
 2. มีแหล่งรวบรวมและขยายสมุนไพรพันธุ์ดี  
 3. จ านวนของเกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/Organic สมุนไพร ปีละ 30 ราย  
 4. มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรอง Organic อย่างน้อย 1 แหล่ง  
 5. มีแผนข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร (Demand & 
Supply Matching)  
 6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
 7. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามแผน  
 8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5  
 9. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น 
 10. มีข้อมูลมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกว่าค่าเฉลี่ย  
 ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ ๑ มี ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี 
และนครปฐม 
 การพัฒนาเมืองสมุนไพรด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เสริมสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยใช้
กระบวนการ government  lap ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่งมีการปลูกและใช้สมุนไพรในสถานบริการ และในชุมชน 
 2. สนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตยาสมุนไพรภายใต้คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 
 4. จัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้ใช้ยาสมุนไพรในจังหวัด 
 ปัญหา/อุปสรรค   
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีบูรณาการฐานข้อมูล ด้านพืช ด้านการผลิต การวิจัย การรับรองมาตรฐาน 
ตลอดจนด้านงบประมาณ  
 2. บางพ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกสมุนไพร ไม่สัมพันธ์กับแผนธุรกิจ การวางจ าหน่าย และการตลาดของสมุนไพร 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดน าร่อง เช่น การใช้ระบบ IT ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 



๒๕๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 
 
 

 2. ควรให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนนุฐานข้อมูลร่วมกัน เชน่ สินค้าสุขภาพ สนิค้าเกษตร ข้อมูลสมุนไพร
เชิงเกษตร 
 3. จังหวัดควรเตรียมขึ้นทะเบียนสมุนไพรเป็นมรดกภูมิปัญญาทางมรดกวัฒนธรรมของโลก 
 
2. โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นที่เสี่ยง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สธ./ มท. (อปท.)/ ศษ./ ผู้น าชุมชน/ อสม. 
 พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มีความความสัมพันธ์กัน คือ การติดพยาธิใบไม้ตับนั้นท าให้เกิดการ 
อักเสบแบบเรื้อรัง เป็นเวลานานในท่อน้ าดี โดยองค์การอนามัยโลกได้จัดให้พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis 
viverrini ที่พบในประเทศไทย เป็นสารก่อมะเร็งชีวภาพที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง 
ในพ้ืนที่ 29 จังหวัด ภาคอีสาน ภาคเหนือ และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีวัฒนธรรมการกินปลาเมนูปรุงดิบ ที่มีตัว
อ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งท าให้มีโอกาสติดพยาธิใบไม้ตับ โดยมีคนเป็นโฮสต์ สุนัข แมว เป็นโฮสต์
กักตุนโรค ที่ส่งผ่านโรคสู่คนได้  ดังนั้น เพ่ือลดอัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ าดี จึงต้องลดผู้ป่วยพยาธิใบไม้ตับ ด้วย
แนวคิดกรมควบคุมโรค “รู้เร็ว รักษาเร็ว หายจากพยาธิและไม่ตายด้วยมะเร็งท่อน้ าดี” กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดัน ยุทธศาสตร์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อ
น้ าดี เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและด าเนินการภายใต้โครงการรณรงค์การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีแผนด าเนินการขับเคลื่อนตามมาตรส าคัญ คือ   
 1. จัดระบบสุขาภิบาล 
 2. จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)   
 3. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้การรักษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม   
 4. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์  
 5. บริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ าดีเข้าสู่รักษา  
 6. รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ  
 7. มีระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนมีหมอครอบครัว  
 8. รายงานการด าเนินงานผ่านฐานข้อมูล Isan cohort  
 9. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหา ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบ
ความส าเร็จ โดยมีอัตราชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดลงเหลือร้อยละ 8.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 59 ร้อยละ 17  
มีปลาติดพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 14-20 และมีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี รับการคัดกรองผ่าตัดรอดชีวิต 7 ใน 10 ราย 
ซึ่งหากยุทธศาสตร์ฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเชิงนโยบายต่อเนื่อง ให้เกิดแผนสู่การปฏิบัติที่บูรณาการ
งานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในทุกมิติ ให้ความส าคัญทั้ง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ตรวจค้นหาในคน ในสัตว์ เพ่ือท า
การรักษาพยาธิใบไม้ตับ ให้ครบถ้วนอย่างเสมอภาค ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วย 
งานหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา OVCCA ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การด าเนินการประสบความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบท่ี ๑ 
 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี การจัดการเรียนการสอน และบ่อบ าบัดสิ่งปฏิ กูล 
ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือนตุลาคม - 31  มีนาคม 2562  (ไตรมาสที่ 2 ) โดยมีผลการคัดกรองพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี รวมทุกเขตสุขภาพอยู่ที่ร้อยละ 24.98 และ ร้อยละ 33.30 ตามล าดับ และมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี รวม
ทั้งสิ้น 3,131 โรงเรียน และมีบ่อบ าบัด สิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 71 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 
 

เขต

สุขภาพ 

ผลการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 
ผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี

ด้วย U/S 

การจัด 

การเรียนการสอน  

(แห่ง) 

บ่อบ าบัด

สิ่งปฏิกลู 

(แห่ง) เป้าหมาย (ราย) ผลงาน (ราย / %) เป้าหมาย ผลงาน (ราย/%) 

1 61,540 23,238 (37.7) 26,875 4,834 (18.0) 221 7 

6 - - 3,000 2,323 (77.4) 83 29 

7 111,315 39,967 (36) 41,614 10,973 (26.3) 576 25 

8 147,515 27,598 (18.7) 82,880 17,994 (21.6) 418 37 

9 100,455 27,963 (27.8) 43,490 21,327 (49.0) 634 4 

10 128,510 24,485 (19.0) 44,528 14,137 (31.7) 693 14 

รวม 548,335 143,251 (26.1) 242,387 71,549 (29.5) 2,625 116 
 
การด าเนินการดังกล่าวมีงบประมาณอุดหนุน จ านวน 30 ล้านบาท (607 ต าบล) ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น 

13,002,367.40 คิดเป็นร้อยละ 43.34 และงบบูรณาการภาค จ านวน 54,569,800 บาท (539 ต าบล) 
ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น 19,268,816 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.31  
 ปัญหา/อุปสรรค   
 1. บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ยังไม่ครอบคลุมในหลายพื้นท่ี เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้สร้างเพ่ิม  
 2. ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี ไม่ทั่วถึง 
 3. การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ยังไม่ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่เสี่ยงให้มีความรู้ในการตรวจอุจจาระ/อัลตร้าซาวด์ 
 2. จัดอบรมชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียนทุกระดับและครอบคลุมทุกแห่ง 
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 1. น าเข้าที่ประชุม พชพ./พชอ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อ าเภอ) ในการ
บังคับใช้ข้อบัญญัติในการจัดการสิ่งปฏิกูล รถดูดส้วม และการสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน 
 2. ควรมีการประสาน/ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง        
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในเด็กเยาวชน ประชาชนและ
สังคม 
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3. โครงการกรณีพิเศษ 4 ปี (ปี 2560 – 2563) 
 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  : ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    : สธ./ กษ. (ปศุสัตว์)/ มท. (อปท.) 
1. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
จ านวนสูงสุดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี 
จากรายงานโดยส านักระบาดวิทยา จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีจ านวน 7, 5, 
14 และ 11 รายตามล าดับ ส าหรับปี  2561 ตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561             
พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 18 ราย นับเป็นปีที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสูงที่สุดใน
รอบ 8 ปี จาก 14 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 2 ราย ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยอง สงขลา ตาก และ
ผู้เสียชีวิต จังหวัดละ 1 ราย ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  นครราชสีมา  หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี สัตว์น าโรคจากสุนัข 15 ราย แมว 1 ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของ   
ร้อยละ 60 ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 40 ผู้เสียชีวิตมากกว่า ร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์ เพ่ือรับการรักษา และ
ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 100 ระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 2-3 เดือน บางราย           
2 สัปดาห์ และบางรายนานถึง 9 เดือน นอกจากนี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กว่าครึ่งถูกสุนัขที่ตนเองเลี้ยง กัด ข่วน และคิดว่าไม่เป็นไร ท าให้ไม่เข้ารับการรักษา
นอกจากนี้ ได้มีการประมาณการถึงจ านวนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามากถึงหกแสนรายต่อปี จากสถานการณ์โรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ยังคงพบโรคนี้ในสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยมากกว่า ร้อยละ 90 พบในสุนัข องค์การอนามัยโลก 
องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศได้มีการแนะน ามาตรการในการป้องกันควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์ 
เช่น การให้สุขศึกษาหรือความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อน และ
หลังสัมผัสโรคในคน การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ การควบคุมจ านวนประชากรสัตว์ และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้จ านวนผู้สัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าและเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่
สถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) พบว่ามีจ านวนผู้สัมผัสที่เข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 507,853 ราย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) สัมผัสกับสุนัข แต่มีจ านวนผู้
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนไม่ครบเนื่องจากไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จะฉีดต่อ จ านวน 51,562 
ราย คิดเป็นร้อยละ 10.15 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิต 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ปี 2561 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 9,171 ตัวอย่าง พบผลบวก
ทั้งหมด 1,443 ตัวอย่าง (15.73 %) จาก 1,094 เหตุการณ์ ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ 
สุรินทร์ 204 ตัวอย่าง ร้อยเอ็ด 101 ตัวอย่าง สงขลา 95 ตัวอย่าง นครราชสีมา 92 ตัวอย่าง ยโสธร 74 
ตัวอย่าง ชลบุรี 63 ตัวอย่าง ศรีสะเกษ 56 ตัวอย่าง อ านาจเจริญ 51 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 49 ตัวอย่าง 
และกาฬสินธุ์ 45 ตัวอย่าง มีอัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 3.1 เหตุการณ์ต่อวัน 
(นิยามของการระบาดเหตุการณ์ใหม่ คือ เกิดโรคในต าบลเดิมเกินระยะเวลา 60 วันจากจุดที่พบโรคก่อนหน้า 
หรือ เกิดโรคในต าบลใหม่) โดยชนิดสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 1,256 ตัว โค 116 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว 
แพะ 2 ตัว ม้า, กวาง และสุกร ชนิดละ 1 ตัว  
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จ าแนกรายเขตพบว่า เขตที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 59-61) สูงสุด ได้แก่ 
เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งพบผู้เสียชีวิตจ านวน 16 ราย รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 9 และ 2 ซึ่งพบผู้เสียชีวิต 6 ราย
และ 5 รายตามล าดับ แต่จากสถานการณ์การพบสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 พบว่า เขตสุขภาพที่ 9  
พบสัตว์พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด คิดเป็น 349 ตัวอย่าง รองลงมาได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 และ 7 คิดเป็น 
252 และ 216 ตัวอย่าง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในปี 
2561 เขตสุขภาพที่ 9 และ 12 พบจ านวนผู้เสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นเขตละ 4 ราย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย (จังหวัดสุรินทร์) สถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จากสถิติของกรมปศุสัตว์พบว่าตั้งแต่ 1 มกราคม – 29  เมษายน 2562 พบสุนัข-แมว 
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 189 ตัว ใน 59 จังหวัด ในรอบ 30 วันที่ผ่านมาจังหวัดที่มีรายงานพบโรคใน
สัตว์สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ สงขลา (7 ตัว 33.3%) สุรินทร์ (3 ตัว 14.29%) สตูล  
มุกดาหาร สุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ 2 ตัว 9.52%) เพชรบุรี ตาก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ (จังหวัดละ  1 ตัว 
4.76%) พบสุนัขบ้า ร้อยละ 71 รองลงมาเป็นโค-กระบือ ร้อยละ 19 แมว ร้อยละ 7 และอ่ืนๆ ร้อยละ  3 เป็นที่ 
น่าสังเกตว่านอกจากพบสุนัขบ้าแล้ว ล าดับรองลงมาโค-กระบือ ซึ่งติดโรคจากสุนัข ส าหรับสถานการณ์โรคพิษ
สุนัขบ้าของจังหวัดสุรินทร์ พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 อยู่ในจังหวัดที่พบสัตว์เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 10 ล าดับแรกของประเทศ 
2. เป้าหมาย 
 ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
3. มาตรการ 

1. มาตรการป้องกันโรค 
  1.1 จัดท าแผนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  1.2 การติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด 
  1.3 การสื่อสารความเสี่ยง 
  1.4 การสนับสนุนวิชาการด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.5 รณรงค์ฉีดวัคซีน ท าหมัน ขึ้นทะเบียน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
(มีนาคม - มิถุนายน) 
 2. มาตรการควบคุมโรค (มาตรการ 1-2-3) 
4. ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) 
 1. การด าเนินงานก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคฯ การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในคน จะมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 
มาตรการ ที่กรมควบคุมโรคก าหนด ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ระดับเขต (ส านักงานป้องกันควบคุมโรค/ สถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) โดยมีการติดตามสถานการณ์จากกรมปศุสัตว์ ฐานข้อมูลสถานการณ์โรคในสัตว์ 
(Thairabies.net) รวมถึงการเฝ้าระวังรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ (Event based surveillance) อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการให้ความรู้เรื่องแนวทางเวชปฏิบัติโรค
พิษสุนัขบ้า การใช้ระบบฐานข้อมูล (ร 36) ให้สามารถดูแล ป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสามารถ
บริหารจัดการฐานข้อมูลการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าเป็นรายงาน
น าเสนอข้อมูล ให้กับผู้บริหาร และเครือข่ายที่เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
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 2. การสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยส่วนกลางได้จัดท าสื่อ 
สนับสนุนให้ระดับเขต จังหวัด สามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง และ
ประเมินผลการรับรู้ของประชาชนเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
 3. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากบุคลากรหรือ
อาสาสมัครที่ท างานเกี่ยวข้องมีโอกาสถูกสัตว์กัด ข่วน เลีย สูงกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน ดังนั้น จึงสนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดฉีดล่วงหน้า (PrEP) ให้แก่กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว โดยด าเนินการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
และในปี พ.ศ. 2562 เป้าหมาย 40,000 ราย ให้บริการไปแล้วจ านวน  6,221 ราย คิดเป็น ร้อยละ 18.64 
 4. การลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อ ให้ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ จากข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 พบว่า มีผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อ 
2,322 ราย ได้รับวัคซีนครบตามแนวทางเวชฯ  2,320 ราย คิดเป็น ร้อยละ 99.91 
 5. การสนับสนุนพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในส่วนของกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และสามารถจัดเก็บรักษาวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นอย่างถูกต้อง 
รวมทั้งให้มีการสนับสนุนวิชาการด้านการบริหารจัดการวัคซีนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
เป้าหมาย ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 1 แห่ง ต่อ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. การสร้างต้นแบบพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และ พชอ. ตั้งเป้าหมายให้ 
“เกาะสมุยได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแห่งแรกของประเทศไทยภายในปี 2563” 
5. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ปัญหา อุปสรรค  
 1. ผู้เสียชีวิตทุกรายไม่ได้รับวัคซีน (2 ราย จ.ตาก เป็นชาวต่างด้าว ไม่มีเงินค่าฉีดวัคซีน) 
 2. สถานการณ์สัตว์ติดเชื้อ พบมาก เขตสุขภาพท่ี 12, 9 และมีแนวโน้มเกิดได้หลายพื้นท่ี 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ควรให้ อสม. ค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคในชุมชน ให้มารับวัคซีนโดยเร็วและต่อเนื่องจนครบชุด 
 2. ควรมีการประชาคมชุมชนในพ้ืนที่สัตว์ติดเชื้อ และสื่อสารความรู้ให้แก่ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกสุนัขกัด ตามหลัก 5 ย 
 3. ควรให้ กองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ พิจารณาหาทางแก้ไขการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
6. ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนหรือที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง
ในการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ทุกจังหวัดควรสร้างความรู้ ตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้ถึงโทษภัย
หากพบการติดเชื้อและการได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน 
 3. ควรให้จังหวัดที่เป็นเป้าหมายและจังหวัดเสี่ยง สร้างความตระหนักให้กับประชาชน โดยการ
สื่อสารผ่านชุมชนให้เข้าถึงพ้ืนที่มากที่สุด 
 4. ควรให้เจ้าของสัตว์มีความรู้ ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ในการน าสัตว์เลี้ยง
ไปรับการฉีดวัคซีนให้ครบและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่เลี้ยงสัตว์แบบปล่อยโดยไม่มีการดูแลเท่าที่ควร  
 5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยงให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นการวางแนวทางบริหาร
จัดการให้ครอบคลุมทุกมิต ิ
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 6. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดท ากรงกักสุนัขชั่วคราว เพ่ือเฝ้าระวังสุนัขที่มีอาการ
สงสัย/ เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
 7. ขอความร่วมมือให้สถานศึกษา ส ารวจข้อมูลสัตว์ที่มีในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชน
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๘. ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กวดขันให้ทุกโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคทุกรายเพ่ือ
การเฝ้าระวังในระบบ ร.36 ด้วย 
 

ภาคผนวก 
ตารางแสดงการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดฉีดล่วงหน้า (PrEP) และ 
การติดตามผู้สัมผัสมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

 

เขตสุขภาพ 

การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ชนิดฉีดล่วงหน้า (PrEP) 

การติดตามผู้สัมผสัมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เป้าหมาย 
(ราย) 

ให้บริการ
วัคซีน 
(ราย) 

ร้อยละ 
ผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อ 

(ราย) 
รับวัคซีนครบชุด 

(ราย) 
ร้อยละ 

1 3,780 - - 64 64 100.00 
2 2,490 434 17.43 55 55 100.00 
3 3,290 314 9.54 116 116 100.00 
4 2,810 - - 18 18 100.00 
5 2,100 - - 42 42 100.00 
6 1,560 510 32.69 272 272 100.00 
7 2,080 1,160 55.77 278 278 100.00 
8 2,850 381 13.37 74 74 100.00 
9 4,230 - - 268 268 100.00 

10 1,420 1,148 80.85 114 114 100.00 
11 4,260 1,207 28.33 577 577 100.00 
12 1,500 67 4.47 193 193 100.00 

กรุงเทพมหานคร 1,000 1,000 100.00 251 251 100.00 
รวมทั้งสิ้น 33,370 6,221 18.64 2,322 2,322 100.00 

 
ที่มา : ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, ณ วันท่ี 29 เมษายน 2562 
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ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 (นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางดวงตา  ตันโช) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 (นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ  ทองโพธิ์) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (LTC) ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

 
 

 
 
 
        
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 (นพ.บุญชัย  ธีระกาญจน์) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ  ทองโพธิ์) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (LTC) ณ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
 
 
 
 
 

  

รูปภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 (ปี ๒๕๖2) 



๒๕๗ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 
 
 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์  วิเชียรสวรรค์) 
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4 (นส.อังคณา  จรรยากุลวงศ์) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 (นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 (นพ.สุเทพ  เพชรมาก) และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ (นางภารณี  วสุเสถียร) 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ  นันท์ธราธร) 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการรองรับ EEC แหล่งน้ าดิบ/สิ่งแวดล้อม/ขยะ/มลพิษ/สมุนไพร 
ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี จันทบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๕๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 (นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นส.อรนุช  ศรีนนท์) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับฯ และ โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  

ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 

       
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (น.ส.อรนุช  ศรีนนท์) 

แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 (นางสิริพรรณ  โชติกมาศ)  
และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 

 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 (นพ.ณรงค์  สายวงศ์) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางสุมิตรา  อติศัพท์) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับฯ และ โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  

ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2562  คณะที่ 1-4 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 (นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายกรีฑา  สพโชค) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการเมืองสมุนไพร  ณ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 

แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 (นพ.วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ) 
      ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นส.ปภัสมน  อัมราลิขิต) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

     
 
 
 
 
 
 

แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 (รอ. นพ.ภูริวรรธน์  โชคเกิด) 
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นส.ปภัสมน  อัมราลิขิต) 

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา พัทลุง 

 
       

 
 
 

  

 



ภาคผนวก 



๒๖๐ 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข 

ที ่ 363/๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

 

 
 กำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นกำรตรวจรำชกำรภำยใต้บริบทกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน    
และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  กล่ำวว่ำ กำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรส ำคัญ      
ประกำรหนึ่ง ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจของหน่วยงำน
ของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย  และแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว                
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน สมควรที่จะได้มีกำรปรับปรุงกำรตรวจรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ และเกิด
ควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรจัดท ำภำรกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตำมหลักกำรกำรบริหำรแบบ
บูรณำกำรและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรสำมำรถ
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภำพ  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 1268 /2561  ลงวันที่ 11 
ตุลำคม 2561  จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข โดยมี
องค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

ข้อ 1 องค์ประกอบ   
(1) หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประธำน 
(2) ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ที่ได้รับมอบหมำย รองประธำน 
(3) รองอธิบดีกรมกำรแพทย์ ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(4) รองอธิบดีกรมอนำมัย ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(5) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(6) รองอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(7) รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(8) รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(9) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(10) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่ได้รับมอบหมำย  กรรมกำร 
(11) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์กำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร 
(12) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนิเทศระบบกำรแพทย์ กรมกำรแพทย์ กรรมกำร 
(13) ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน  กรมอนำมัย กรรมกำร 
(14) ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน  กรมควบคุมโรค กรรมกำร 
(15) ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรรมกำร 
(16) ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน  กรมสุขภำพจิต กรรมกำร 
(17) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์  กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร 
(18) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนเขตสุขภำพและบริหำรโครงกำรพิเศษ  กรมกำรแพทย์ 

แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
กรรมกำร 

(19) ผู้อ ำนวยกำร... 



 
(19) ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรรมกำร 
(20) 
(21)     

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

(22) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข     ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(23) ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน     ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(24) ผู้อ ำนวยกำรกองเศรษฐกิจสุขภำพและ        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

หลักประกันสุขภำพ 
กรรมกำร 

(25) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(26) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรบุคคล      ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(27) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร          ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(28) 
(29) 

หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน                   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุข 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

(30) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 
(31) ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจรำชกำร    ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรรมกำร 

และเลขำนุกำร 
(32) หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบตรวจรำชกำร    กองตรวจรำชกำร 

   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมกำรตำมข้อ 1 มีหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดังนี้ 
(1) ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงบูรณำกำรสอดคล้องกับ

นโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวง และกำรแก้ไขปัญหำในระดับพื้นท่ี 
(2) ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรติดตำมรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรที่สำมำรถสะท้อน

ปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูง  หน่วยงำนส่วนกลำงในกำร
พิจำรณำสนับสนุนทรัพยำกรและแนวทำงปฏิบัติ ตลอดจนกำรพัฒนำในเชิงนโยบำยต่อไป 

(3) ก ำหนดแนวทำงและพัฒนำระบบสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  
(4) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้ตรวจรำชกำรและคณะ เพ่ือให้กำรตรวจรำชกำรในพ้ืนที่

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม 
(6) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีปลัดกระทรวงมอบหมำย 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 1479/2560  ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนระบบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   19  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕62 

                                      
                                                   (นำยบุญชัย  ธีระกำญจน์) 

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 

ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข 

ที่  1560/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดแผนและติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (คกต.) 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

กำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นกำรตรวจรำชกำรภำยใต้บริบทกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548  กล่ำวว่ำ กำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรส ำคัญ      
ประกำรหนึ่ง ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย  และแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน สมควรที่จะได้มีกำรปรับปรุงกำรตรวจรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติ
รำชกำร หรือกำรจัดท ำภำรกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตำมหลักกำรกำรบริหำรแบบบูรณำกำรและกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจรำชกำรใน 4 ภำรกิจหลัก ตำมยุทธศำสตร์
กระทรวงสำธำรณสุข รวมถึงกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี   

เพ่ือให้กำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงบูรณำกำร สอดคล้องตำมนโยบำยและเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย กระทรวงสำธำรณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรำยชื่อตำม
เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ดังนี้   

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรก ำหนดแผนและติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1) วิเครำะห์ปัญหำสุขภำพ นโยบำย และทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ และแผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี กระทรวงสำธำรณสุข 

2) ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข
3) ก ำหนดกรอบประเด็น ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข

ตำมแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งประกอบด้วยภำรกิจกำรตรวจรำชกำร 3 คณะ 
4) ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของคณะที่ 1-4 และสรุปผลกำรตรวจรำชกำรในภำพรวม

ประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อผู้บริหำรกระทรวงและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
5) พัฒนำกระบวนกำร เครื่องมือ กลไกในกำรตรวจรำชกำร
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
7) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมำย

2. คณะกรรมกำรก ำหนดแผนและติดตำมผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  จ ำนวน 4 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 
คณะที่ ๒ กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
คณะที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
คณะที่ 4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

โดย คณะกรรมกำร... 
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โดย คณะกรรมกำรคณะที่ 1-3  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) ก ำหนดกรอบตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร  
๒) ก ำหนดรำยละเอียดแนวทำงกำรตรวจรำชกำร (Inspection Guideline) และเครื่องมือใน

กำรตรวจ ก ำกับ  ติดตำม ประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมำณและคุณภำพ  
๓) พัฒนำกลไก กระบวนกำรในกำรตรวจรำชกำรของคณะที่ได้รับมอบหมำย 
๔) ติดตำมประเมินผลกำรตรวจรำชกำร ตำมประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมำย 
5) ก ำกับ ติดตำม และสรุปผลกำรตรวจรำชกำรในภำพรวมประเทศ และให้ข้อเสนอแนะ        

เชิงนโยบำยต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม 
7) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ มอบหมำย 
 

โดย คณะกรรมกำรคณะที่ 4  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1) ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
2) ก ำหนดประเด็นกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
3) รำยงำนข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ที่อยู่ ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง ในแต่ละ

ยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำภำค 
4) ร่วมตรวจรำชกำรในพ้ืนที่ พร้อมทั้งติดตำม ก ำกับ ผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ก ำหนด 
5) รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรตรวจรำชกำร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

เสนอต่อส ำนักนำยกรัฐมนตรี คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
6) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ มอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    13    ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง 

ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  1560/2561  ลงวันที่     13    ธันวาคม 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการก าหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. นายบุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ประธาน 
2. นายสุเทพ  เพชรมาก รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง รองประธาน 
3. นายณรงค์  สายวงศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง รองประธาน 
4. นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
5. นายภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
6. นายสุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 
7. นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
8. นายอิทธิพล  สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
9. นายชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 

10. นายธงชัย  กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
11. นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
12. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
13. นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
14. นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
15. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
16. นายสมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 
17. นายกิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
18. นายอภิชาต  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ 
19. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7  กรรมการ 
20. นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8              กรรมการ           
21. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
22. นายทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
23. นายอุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
24. นายสมเกียรติ  ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
25. เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 1-4       กรรมการ
26. นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการและ

เลขานุการ 

 27.นางลักษณา...
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27. นางลักษณา  ว่องประทานพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นางปาริฉัตร  ตันติยวรงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
 



266 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1560/2561  ลงวันที่   13    ธันวาคม 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 

1. นายณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 9 ประธาน 
2. นายอิทธิพล  สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
3. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
4. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7  กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพท่ี 9 กรรมการ 
6. นายสมเกียรติ  ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
7. นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
8. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 5 กรรมการ 
9. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 7 กรรมการ 

10. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
11. นางสุนันทา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 12 กรรมการ 
กรมอนามัย 
12. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 
กรรมการ 

13. นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 

กรรมการ 

14. นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
15. นางนนธนวนัณท์ สุนทรา ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

กรมอนามัย 
กรรมการ 

16. นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นางกุลนันท์  เสนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

กรรมการ 

20. นางประภาภรณ์  จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 

กรรมการ 

21. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

22.นางวิมล...
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22. นางวิมล บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

23. นายสมสุข โสภาวนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 

กรรมการ 

24. นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

กรรมการ 

25. นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ นายแพทย์ช านาญการ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  กรมอนามัย 

กรรมการ 

26. นางสาวมลฤดี ตรีวัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

27. นางปิยะรัตน์ เอ่ียมคง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 

กรรมการ 

28. นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ   นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

กรรมการ 

กรมสุขภาพจิต   
29. นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

30. นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ 
 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

31. นางพรทิพย์ ด ารงปัทมา 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

กรมควบคุมโรค   
32. นายพรพิทักษ์   พันธ์หล้า ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ

ฉุกเฉิน  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

33. นายชยนันท์  สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

34. นางจุรีพร  คงประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ 
35. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

36. นางสุธิดา  วรโชตธินัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน   
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

37.นางสาวอารีพิศ... 
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37. นางสาวอารีพิศ  พรหมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

38. นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

39. นางวิไลลักษณ์  หฤหรรษพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

40. นางสาวกมลชนก  สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
41. นายภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
42. ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
43. นายอัครพล คุรุศาสตรา ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรรมการ 

44. นายชาติชาย  สุวรรณนิตย์ รกัษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

45. นางศุภัคชญา  ภะวังคะรัต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

46. นางจันทร์ทิพย์  พงษ์สนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

47. นายฆณายุทธ  ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

กองบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
48. นางณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

49. นางอัจฉรา วิไลสกลุยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและ 
สารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

 
 
 
 
 

50.นายสราวุฒิ... 
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ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นายสราวุฒิ  บุญสุข ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรรมการและ 

เลขานุการ 
51. นางสาวลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

กองตรวจราชการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

52. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวฒัน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

54. นางดุษฎี  ทองศิริ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1560/2561  ลงวันที่    13   ธันวาคม 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

1. นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 1 ประธาน 
2. นายภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล   ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 2 รองประธาน 
3. นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์     ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 5 รองประธาน 
4. นายธงชัย  กีรติหัตถยากร  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 10 รองประธาน 
5. นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
6. นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
7. นายทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
8. นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการ
9. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 1 กรรมการ 

10. นางสาวพินทุสร  เหมพิสุทธ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 2 กรรมการ
11. นายถาวร  สกุลพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 10 กรรมการ 
กรมควบคุมโรค 
12. นางผลิน  กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรรมการ 
13. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
14. นายสมศักดิ์  กรีชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
15. นายชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

16. นางสาวดารณี คัมภีระ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

กรมการแพทย์ 
17. นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
18. นายธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 

กรมการแพทย ์ 
กรรมการ 

19. นายบุรินทร์...
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กรมสุขภาพจิต 
19. นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

20. นางสาวเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

21. นางพรทิพย์  ด ารงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

กองบริหารการสาธารณสุข 
22. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กองบริหารการสาธารณสุข 
กรรมการ 

23. นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

กรรมการ 

ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
24. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

กรรมการ 

ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย 
25. นางสาวณภัทร  สิทธิศักดิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย 
กรรมการ 

26. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย 

กรรมการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
27. นางสาวสรียา  เวชวฐิาน เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

28. 
 
 

นางสาวนุชรินธ์ โตมาชา เภสัชกรช านาญการ ส านักยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

กรรมการ 

กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
29. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 

กองตรวจราชการ 
กรรมการ 

30. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 
กองตรวจราชการ 

กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 

31. นายชาล.ี.. 
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ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. 
 

นายชาลี  เอี่ยมมา 
 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
กองตรวจราชการ 
 

กรรมการและ 
เลขานุการ 
 

32. นางโกสุม  สาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 1 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

33. นางอรธนัท  นิลวัตร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 1 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  1560/2561 ลงวันที่    13    ธันวาคม 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

1. นายสุเทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6     ประธาน 
2. นายสุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4     รองประธาน 
3. นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5     รองประธาน 
4. นายชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8     รองประธาน 
5. นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11     รองประธาน 
6. นายสมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4     กรรมการ 
7. นายกิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5     กรรมการ 
8. นายอภิชาติ  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6     กรรมการ 
9. นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8     กรรมการ 
10. นายอุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11     กรรมการ 
11. นายวิเชียร  เทียนจารุวฒันา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองตรวจราชการ     กรรมการ 
12. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4     กรรมการ 
13. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5     กรรมการ 
14. นางภารณี  วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6     กรรมการ 
15. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8     กรรมการ 
16. ผู้ชว่ยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 11
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
17. นายสรรเสริญ  นามพรหม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
18. นางฐิตาภรณ์  จันทร์สูตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
19. นายสมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก    กรรมการ 

        ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
20. นายชัยพร   สชุาติสุนทร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน             กรรมการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

21. นางณิชากร...
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21. นางณิชากร ศิริกนกวิไล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ       กรรมการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
22. นายอนันต์ กนกศิลป์                  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    กรรมการ 

                                           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
23. นางกนกวรรณ  มาป้อง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ               กรรมการ 

                                                    ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
24. นายสัมฤทธิ์ สุขทวี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ        กรรมการ 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
25. นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ               ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กรรมการ 

                                          ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
26. นางน  าค้าง  บวรกุลวัฒน์            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
     กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
27. นายธีรพงศ์ ตุนาค                      ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข                           กรรมการ 

                                          ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
28. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                  รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข                     กรรมการ 
                                                   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
29. นางลักษณา ว่องประทานพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
30. นางสุนีย์  สว่างศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
31. นางภารวี แก้วพันนา                  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                         กรรมการ 

                                           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
32. นางสุวรรณา เจริญสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
       33.หัวหน้าศูนย์ ... 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข    
33. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข                                          กรรมการ 
34. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
                                            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข     
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
35. นางสาววรกมล  อยู่นาค            หวัหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน                                 กรรมการ 

                                           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
36. นายสมัย  นิลสาลิกา   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ        กรรมการ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
37. นางพัฒฑิกรณ์  ทองค า  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6        กรรมการและ 
                                                    กองตรวจราชการ                                                เลขานุการ 
38. นายอติชาต  หงษ์ทอง  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4        กรรมการและ 

  กองตรวจราชการ                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 
39. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5                      กรรมการและ  

  กองตรวจราชการ                                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
40. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 8                            กรรมการและ 
      กองตรวจราชการ                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
41. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 11                 กรรมการและ 
      กองตรวจราชการ                    ผูช้่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  1560/2561  ลงวันที่    13   ธันวาคม 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะที่ 4 : การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 

1. นายบุญชัย  ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 3 ประธาน 
2. นายสุเทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 
3. นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 11 รองประธาน 
4. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
5. สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
6. นายอภิชาติ  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ 
7. นายอุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
8. นายสมเกียรติ  ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
9. นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 

10. นางลักษณา  ว่องประทานพร รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 1-12 กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  เขตสุขภาพท่ี 1-13 กรรมการ 
13. นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
14. นางรัชนี  บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
กรรมการ 

15. นายสกานต์  บุนนาค ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

16. นายชัยพร  สุชาติสุนทร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. กรรมการ 
17. นางสาวดารณี  คัมภีระ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. 
กรรมการ 

18. นายธีรพงศ์  ตุนาค  ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข สป. กรรมการ 
19. นางลินลา  ตุ๊เอี้ยง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

กองบริหารการสาธารณสุข สป. 
กรรมการ 

20. นายโสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
21. นางอรนาถ  วัฒนวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการพิเศษ 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

22. ดร.พญ. สายพิณ  โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
23. นางสายสม  สุขใจ นักโภชนาการ ช านาญการพิเศษ 

ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
กรรมการ 

24. นางสาวนันทจิต  บุญมงคล นักโภชนาการ ช านาญการพิเศษ 
ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
 

กรรมการ 

25. นางมณฑกา   
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25. นางมณฑกา  ธีรชัยสกุล   ผู้อ านวยการกองสมุนไพร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

26. นายณัฐวุฒิ  ปราบภัย เภสัชกรปฏิบัติการ กองสมุนไพร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

27. น.ส.ผสชุา จันทร์ประเสริฐ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

28. น.ส.สุกัญญา  ชายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

29. นางจิราภรณ์  อุ่มเสียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 11 

กรรมการ 

30. นายชาคริต  หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

กรรมการ 

31. นายนราธิป  จันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 

กรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กองตรวจราชการ สป. 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

33. นายพีระพล  กล้าหาญ ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กองตรวจราชการ สป. 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นางวนิดา  สัตถาธีรทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กองตรวจราชการ สป. 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

35. นางสาวกฤติยา  พุตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กองตรวจราชการ สป. 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 
   



278 

คณะที่ปรึกษา 

1. นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 

2. นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 

3. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 

4. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
5. นายแพทย์ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
6. นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 
7. นายแพทย์ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 
8. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 
9. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 

10. นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 
11. นายแพทย์พิทักษ์พล  บุณยมาลิก  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 
12. นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 
13. นายแพทย์ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 
14. นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 
15. นายแพทย์สมเกียรติ  ข านุรักษ์  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 
16. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 
17. นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5,13 
18. นายแพทย์อภิชาต  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 
19. นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม   สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 
20. นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์   สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 
21. แพทย์หญิงอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 
22. นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 
23. นายแพทย์วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 
24. ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์  โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
25. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12
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คณะผู้จัดท ำ 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2. คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 (คกต.) คณะที่ 1-4 
3. นพ.วิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
4. นางลักษณา ว่องประทานพร รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
5. นางสาวนวลภรณ์  เฉยรอด รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
6. นางสุนีย์  สว่างศรี หัวหน้ากลุ่มประเมินผล 
7. นางปาริฉัตร  ตันติยวรงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
8. นายชิตชนินทร์  นิยมไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
9. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 

10. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์                                         หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
11. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
12. นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 
13. นางศิริเพ็ญ  ตลับนาค หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
14. นางพัฒฑิกรณ์  ทองค า หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
15. นางสาวลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
16. นางสาวสุภาพร  เฉยทิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
17. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
18. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
19. นายชนวีร์  กรีมละ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
20. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวฒัน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
21. นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 
22. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กลุม่พัฒนาระบบตรวจราชการ 
23. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
24. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
25. นายพีระพล  กล้าหาญ ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
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บรรณาธิการ 
1. นายแพทย์วิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
2. นางลักษณา ว่องประทานพร รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
3. นางสาวลภสัรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 1 

4. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 2 

5. นางพัฒฑิกรณ์  ทองค า หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 3 

6. นายชิตชนินทร์  นิยมไทย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
 กองตรวจราชการ 

7. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ     

 ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
 คณะที่ 4 

8. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
กองตรวจราชการ 

9. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวเิชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
กองตรวจราชการ 

10. นายพีระพล  กล้าหาญ ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กองตรวจราชการ 

ออกแบบปกโดย 
นายสอง  แท่นมณี  นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี 
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