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สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะท่ี 2 การพฒันาระบบบริการ 

……………………………….. 

บทสรุปผู(บริหาร (Executive Summary) 
การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในภาพรวมประเทศมีการดําเนินงานตามแนวทางสําคัญ 

โดยการสร=างกลไกการบริหารจัดการการพัฒนา Service plan ในภาพรวมและรายสาขา ซ่ึงทุกจังหวัดได=มี
การพัฒนา Service plan แตCละสาขา ตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด ได=แกC  

1) มีการวิเคราะหEข=อมูลและสถานการณEปHญหาสุขภาพ และปHญหาการบริการ โดยกําหนด
เปIาหมายและตัวชี้วัด ท้ังท่ีเปKนตัวชี้วัด Outcome (ลดปQวย, ลดตาย) และตัวชี้วัด Service Outcome (ลดการ
รอคอยบริการ เพ่ิมการเข=าถึง เพ่ิมความครอบคลุม เพ่ิมขีดความสามารถ ลดการสCงตCอท่ีไมCจําเปKน)  

2) มีการกําหนด Key Success Factor ในการพัฒนา และใช=เปKนมาตรการสําคัญในการ
ดําเนินงาน  

3) มีการออกแบบและวางระบบบริการท่ีเชื่อมโยงการบริการกันท้ังเขต ต้ังแตC Primary 
Prevention (โดยเฉพาะท่ี Specific กับสาขา) จนถึงบริการระดับ High End  

4) มีการวางระบบการสนับสนุนท่ีจําเปKนสําหรับการจัดบริการ ได=แกC คน ข=อมูล ยาและ
เทคโนโลยีการแพทยE และ การเงินการคลัง  

5) มีการพัฒนาเชิงระบบ DHS เพ่ือเปKนฐานการพัฒนาระบบริการ Service Plan ในทุกสาขา 
ให=สามารถจัดบริการได=อยCางครอบคลุม ท่ัวถึง ท้ังนี้การพัฒนาดังกลCาวมุCงหวังให=เกิดการใช= Service Plan เพ่ือ
จัดทําข=อเสนองบลงทุนรายป�และระยะยาว 

ผลการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ป�งบประมาณ 2559 ใน
ภาพรวม ท้ัง 13 สาขา พบวCา การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีการดําเนินการ
ได=ในระดับดี แตCการพัฒนาในระดับปฐมภูมิยังเปKนประเด็นท่ีต=องขับเคลื่อนอยCางตCอเนื่อง ท้ังนี้การพัฒนาระบบ
บริการมีผลการดําเนินงานและบรรลุเปIาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดในหลายสาขา เชCน สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารก
แรกเกิด สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด และสาขาแพทยEแผนไทยและการแพทยEผสมผสาน เปKนต=น  
อยCางไรก็ตาม มีข=อสังเกตและข=อเสนอเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  

สาขาโรคหัวใจ แม=วCาอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจะตํ่ากวCาเปIาหมาย แตCก็ยังคงสูง
กวCาป�ท่ีผCานมา มีการพัฒนาระบบบริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมากข้ึน แตCยังคงต=องให=ความสําคัญตCอ
การสCงเสริมสุขภาพและปIองกันโรค  

การพัฒนาระบบบริการในโรคหลอดเลือดสมอง ควรเรCงพัฒนา Stroke Unit ให=ครอบคลุม 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลระดับ S  

สาขาไต พบวCา โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป มี CKD Clinic ครบทุกแหCง ดังนั้นในระยะตCอไป
ควรเน=นเชิงคุณภาพมากข้ึน รวมท้ังต=องพิจารณาพัฒนาบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข=องมาชCวยในระบบท่ี
นอกเหนือจากแพทยEและพยาบาล  

การพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม?ติดต?อ มีความสําคัญในระดับสูง เนื่องจากมีผลกระทบ
ตCอเนื่องกับการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ โดยเฉพาะสาขาหัวใจและหลอดเลือด และสาขาไต ปHจจุบันมีโรงพยาบาลท่ี
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ผCานเกณฑE NCD คุณภาพ ครอบคลุมเกือบร=อยละ 100 แตCผลลัพธEท่ีเกิดข้ึน ยังไมCสอดคล=องกัน พบวCา มีผู=ปQวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได=น=อยกวCาร=อยละ 30 ดังนั้นจึงควรเรCงรัดการดําเนินงาน 
Secondary Prevention รวมท้ัง Primary Prevention ในระบบสุขภาพระดับอําเภอ ควรเรCงการดําเนินงาน
ในเชิงรุกให=มากข้ึน  

การพัฒนาระบบบริการสาขาตา มีการให=บริการผCาตัดรักษา Cataract ได=บรรลุตามเปIาหมายท่ี
กําหนด แตCสCวนใหญCเปKนกรณี Low vision ควรเรCงรัดดําเนินการในกรณี Blinding Cataract การพัฒนา
ระบบบริการใน 5 สาขาหลัก สามารถดําเนินการได=ตามเปIาหมายโดยลดการสCงตCอภายในเขตได= ประเด็น
สําคัญ คือ ควรจัดให=มีบุคลากรในระดับ M2 ให=ได=อยCางน=อยร=อยละ 50 ของเกณฑEมาตรฐาน และสCวนกลาง
ควรกําหนดผู=รับผิดชอบหลักดําเนินการตรวจนิเทศงานในการพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลักอยCางชัดเจน 

ป@ญหาอุปสรรคท่ีพบในทุก Service Plan คือ ระบบข=อมูล ท่ีมีข=อจํากัดท้ังด=านความครอบคลุม
ครบถ=วน ซ่ึงมีผลกระทบตCอการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการนํามาวิเคราะหEเพ่ือการดําเนินงาน
ตามนโยบายท่ีสําคัญ จึงควรเรCงพัฒนาระบบข=อมูลมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับหนCวยงาน
สCวนกลาง และในสCวนของหนCวยงานระดับเขตสุขภาพ ควรเรCงพัฒนาระบบข=อมูลเพ่ือการกํากับติดตามใน
ระดับเขต รวมท้ังกรมวิชาการและหนCวยงานท่ีเก่ียวข=องต=องมีสCวนรCวมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
ข=อมูลอยCางตCอเนื่อง 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 

ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในเขตสุขภาพท่ี 1 – 12 ท่ีได=จากการ
ตรวจราชการและนิเทศงานประจําป� ของกระทรวงสาธารณสุข มีผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) รายสาขา ดังนี้ 

 
1. สาขาโรคหัวใจ 

โดย นายแพทย
เกรียงไกร  เฮงรัศมี  
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
  

สถานการณG 
กระทรวงสาธารณสุข ได=มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดหัวใจ เพ่ือลดอัตรา

ปQวยและอัตราตายในประชากรไทย โดยกําหนดเปIาหมายให=อัตราการตายด=วยโรคหลอดเลือดหัวใจ น=อยกวCา 
27.33 ตCอประชากรแสนคน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบข=อมูลระหวCางป�งบประมาณ 2558 และ 2559 ในชCวงเวลา
ระหวCางไตรมาสท่ี 1 – 3 (เดือนตุลาคม ถึง มิถุนายน) โดยการรวบรวมข=อมูลจากใบมรณะบัตร ของสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรE กระทรวงสาธารณสุข พบวCา ในภาพรวมประเทศ มีอัตราตายด=วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ 19.70 และ  20.41 ตCอประชากรแสนคน ในป�งบประมาณ 2558 และ 2559 ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบข=อมูลรายเขต พบวCา สCวนใหญCมีอัตราตายในภาพรวมอยูCในเกณฑEท่ีเปIาหมายกําหนด คือ ตํ่ากวCา 
27.33 ตCอประชากรแสนคน และป�งบประมาณ 2559 มีอัตราตายท่ีสูงข้ึนจากป�งบประมาณ 2558 ยกเว=น
เขตสุขภาพท่ี 4 ท่ีมีภาพรวมอัตราตายสูงกวCาคCาเปIาหมายท่ีกําหนด และในป�งบประมาณ 2559 มีอัตราตาย
ลดลงจากป�งบประมาณ 2558 โดยมีอัตราตาย 30.36 และ 29.02 ตCอประชากรแสนคนในป�งบประมาณ 
2558 และป�งบประมาณ 2559 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เปรียบเทียบรายเขต และภาพรวม
ประเทศ ระหวCาง ป�งบประมาณ 2558 และ 2559 ในชCวงไตรมาส 1 – 3 (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) 

 
             ท่ีมา : ใบมรณะบัตร สาํนักนโยบายและยุทธศาสตรE กระทรวงสาธารณสุข 
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สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละของผู=ปQวยโรคกล=ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได=รับยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI-Primary Percutaneous Cardiac 
Intervention) (เปIาหมาย > ร=อยละ 75) 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานรวมในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ หนCวยบริการสามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดได=ร=อยละ 
83.0 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือเปรียบเทียบรายเขต พบวCา สCวนใหญCมีการดําเนินการได=ตาม
เปIาหมายท่ีกําหนด โดยเขตสุขภาพท่ี 7 มีการดําเนินงานได=มากท่ีสุด ร=อยละ 89.60 สCวนเขตสุขภาพท่ี 5 มี
การดําเนินการได=น=อยท่ีสุด ร=อยละ 65.96 ซ่ึงไมCผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 2  

แผนภูมิท่ี 2 แสดงร=อยละของผู=ปQวยโรคกล=ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได=รับยาละลายลิ่มเลือด 
และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ แยกรายเขตสุขภาพ และ ภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละโรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถให=ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู=ปQวย STEMI ได= (เปIาหมายร=อยละ 100)  

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานรวมในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 มีโรงพยาบาลในระดับ F2 ในทุกเขตสุขภาพสามารถให=ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู=ปQวย STEMI ได=ครอบคลุมร=อยละ 100 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลในระดับ F2 ท่ีสามารถให=ยาละลายลิ่มเลือด ในผู=ปQวย 
STEMI ได= แยกรายเขตสุขภาพ ป�งบประมาณ 2559 

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
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Best Practice 
พบวCา เขตสุขภาพท่ี 7 มีการดําเนินงานตามมาตรฐาน STEMI อยCางครอบคลุม ทําให=ผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมผู=ปQวย STEMI ได=รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ (PPCI) สูง
กวCาเขตอ่ืนๆ และโรงพยาบาลในระดับ F2 สามารถให=ยาละลายลิ่มเลือดในผู=ปQวย STEMI ได= โดยมีผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ร=อยละของผู=ปQวยโรคกล=ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได=รับการรักษาโดยการเป~ด
หลอดเลือดหัวใจ (PPCI + SK) ได=ร=อยละ 85.87 (เปIาหมาย > ร=อยละ 75) 

2. ร=อยละของผู=ปQวยโรคกล=ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ท่ีได=รับยา SK ภายใน 30 
นาที ร=อยละ 53.38 (เกณฑE > ร=อยละ 50) 

3. ร=อยละของการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู=ปQวยโรคกล=ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ร=อยละ 5.43 (เปIาหมาย < ร=อยละ 10) 

ป@ญหา/อุปสรรค  
จากการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ ในภาพรวมประเทศ 

พบประเด็นท่ีเปKนปHญหา และมีผลตCอการพัฒนางาน ดังนี้ 
1. ด(านบริหารจัดการ : 1) ขาดการคัดกรอง ประเมิน ให=ความรู=เชิงปIองกันในระดับ รพ.สต./

ชุมชน 2) Patient Delay และ System delay 3) ความรู=และศักยภาพของแพทยE พยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชนบางแหCงยังไมCเพียงพอในการคัดกรอง 4) โรงพยาบาลชุมชนไมCมีความม่ันใจในการให=ยา Streptokinase 

2. ด(านบริหารจัดการยา : ยา Streptokinase มีความยุCงยากในการบริหารและมี
ภาวะแทรกซ=อนสูง 

3. ด(านบุคลากร : ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยE เชCน cardiologist, CVT, interventionist 
4. ด(านอุปกรณG เครื่องมือ : รพช.ขาดอุปกรณEทางการแพทยE เชCน เครื่อง AED, เครื่อง 

telemetry สําหรับ monitor การสCงตCอผู=ปQวย  Infusion pump หรือ Syringe pump, เครื่องตรวจ INR   
5. ด(านระบบข(อมูล : ตัวชี้วัด (KPI) มีแตCข=อมูลเชิงปริมาณขาดข=อมูลเชิงคุณภาพ ระบบ

ข=อมูล/IT, ขาดระบบฐานข=อมูลกลาง 

ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จัดประชาสัมพันธEระดับประเทศเรื่อง STEMI alert ให=กับประชาชน 
2. พัฒนาองคEความรู=ในเรื่อง ACS, ACLS แกCบุคลากร 
3. จัดหายาละลายลิ่มเลือดท่ีสะดวกในการให=มีประสิทธิภาพ โดยใช=ชนิด Tenecteplase (TNK) 

ซ่ึงสามารถเป~ดหลอดเลือดได= 70% แทน Streptokinase (SK) ท่ีเป~ดได=เพียง 50% ท่ี 90 นาที 
4. ติดตามอัตราการตายท่ี 30 วัน และ 1 ป� 
5. วางแผนดูแลผู=ปQวย NSTEMI ท่ีมีแนวโน=มเพ่ิมสูงข้ึน  
6. การจัดต้ัง Special clinic เชCน Warfarin Clinic, Heart Failure Clinic ยังไมCมีมาตรฐานกลาง  
7. สนับสนุนการพัฒนา IT infrastructure, โปรแกรม ACS registry เพ่ือให=ได=ข=อมูลท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือนํามาใช=ในการกําหนดนโยบายและตัวชี้วัด 
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2. สาขาอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 
โดย นายแพทย
ณรงค
 อภิกุลวานิช  

รองอธิบดี กรมการแพทย
 
สถานการณG  

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป� 2558 พบ 36.29 ตCอแสนประชากร (ประมาณ 
24,000 ตCอป�) ท้ังนี้ผู=บาดเจ็บและผู=พิการจํานวนมาก สCวนใหญCเปKนวัยแรงงาน สCวนอุบัติเหตุในเด็กอายุตํ่ากวCา 
15 ป� พบเกิดจากการจมน้ํา โดยป� 2558 มีจํานวน 701 คน (5.9 - 7.1 ตCอแสนประชากร) ซ่ึงสCวนใหญCเกิด
จากการขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศการบาดเจ็บและเสียชีวิต ขาดข=อมูลทางระบาดวิทยาและการ
สอบสวนสาเหตุ และการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการการปIองกัน ท้ังมาตรการทางกฎหมาย องคEกร ชุมชน 
ท่ีจริงจัง โดยในกรณี Non Trauma Emergency พบวCา มีผู=ปQวยท่ีมารับบริการท่ีห=องฉุกเฉินท่ีโรงพยาบาล
จํานวนมาก คิดเปKนร=อยละ 60 - 70 ซ่ึงการให=บริการในปHจจุบันยังขาด National standard triage 
guideline ขาดความพร=อม ความครอบคลุม และคุณภาพของ EMS ซ่ึงประสบปHญหาการรับผู=ปQวยฉุกเฉินทุก
สิทธิ์ในบางพ้ืนท่ี ขาดระบบสํารองเตียง และพบปHญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทยEเวชศาสตรEฉุกเฉิน 
ศัลยแพทยEระบบประสาท ทรวงอก พยาบาล และพนักงานเวชกิจ ฯ ท้ังการผลิต แรงจูงใจและการรักษาไว=ใน
ระบบ ทําให=มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง สCวน Disaster Management พบวCา ยังขาดแผนความพร=อม
ด=านการแพทยEและสาธารณสุขท่ีชัดเจนในการรองรับสาธารณภัยระดับกระทรวง ระดับเขต และระดับจังหวัด 
ซ่ึงพบวCา หนCวยงานผู=บริหารและทีมงาน ขาดความเข=าใจและทักษะในระบบบัญชาการเหตุการณE (Medical 
ICS & PHEOC) ในการตอบสนองตCอสาธารณภัย มีการบูรณาการแผนและการฝ�กซ=อมแผนกับหนCวยงานอ่ืนไมC
ชัดเจน ท้ังการสร=างการมีสCวนรCวมของชุมชน ประชาชน และ การปฏิบัติตนกรณีประสบภัย และการพัฒนาทีม 
MERT/Mini MERT MCATT  

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
การดําเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ประกอบด=วย  
1) Trauma Emergency  
2) Non Trauma Emergency  
3) Disaster Management  
โดยมีเปIาประสงคE เพ่ือพัฒนา ECS (Emergency Care System) ให=มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือลด

การบาดเจ็บและเสียชีวิต และได=กําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจําป�
งบประมาณ 2559 ไว= 2 ประเด็น โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตราการเสียชีวิตผู=ปQวยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ท่ีมีคCา Ps score ≥ 0.75 
ในโรงพยาบาลระดับ A (เปIาหมาย < ร=อยละ 1)  

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีอัตราการเสียชีวิตของผู=ปQวยในจากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ท่ีมี
คCา Ps score ≥ 0.75 ในโรงพยาบาลระดับ A ท่ีอัตราเฉลี่ย ร=อยละ 0.76 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายตามท่ี
กําหนด และเม่ือพิจารณาข=อมูลเปKนรายเขต พบวCา เขตท่ียังไมCผCานเกณฑEได=แกC เขตสุขภาพท่ี 3 (ร=อยละ1.58) 
และ เขต 6 (ร=อยละ1.35) สCวนเขตท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตํ่าสุด ได=แกC เขต 1 (ร=อยละ 0.2) รองลงมาคือเขต
สุขภาพท่ี 12 (ร=อยละ 0.26) และเขตสุขภาพท่ี 11 (ร=อยละ 0.41) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงอัตราการเสียชีวิตผู=ปQวยในจากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ท่ีมีคCา Ps score ≥ 

0.75 ในโรงพยาบาลระดับ A แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ A, S, และ M1 (เปIาหมาย 
โรงพยาบาลระดับ A,S ในป� 59, ระดับ M ในป� 60) 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 มีการดําเนินงาน ER คุณภาพในโรงพยาบาล คิดเปKนภาพรวมประเทศได=ร=อยละ 96.33 
ซ่ึงสCวนใหญCเขตสุขภาพทําได=ครอบคลุมทุกแหCง มีเพียง 3 เขตท่ียังดําเนินการได=ไมCครบทุกแหCง ได=แกC เขต
สุขภาพท่ี 2, 5 และ 11 ซ่ึงดําเนินการได= ร=อยละ 80, 92.59 และ 83.33 ตามลําดับ รายละเอียดดัง
แผนภูมิท่ี 5 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงร=อยละของ ER คุณภาพใน รพ.ระดับ A, S, และ M1 แยกรายเขตสุขภาพ 
และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 100.0 80.00 100.0 100.0 92.59 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.33 100.0 96.33
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                  ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร=อยละของทีม ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ A, S และ M1  
(เปIาหมาย : 1) โรงพยาบาลมีการประเมินความเสี่ยงตนเอง 2) โรงพยาบาลแตCละ

ระดับ จัดทําแผนรองรับภัยพิบัติและบูรณาการกับหนCวยงานท่ีเก่ียวข=อง) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 มีการประเมินความเสี่ยงตนเอง/จัดทําแผนรองรับภัยพิบัติและบูรณาการกับหนCวยงาน
ท่ีเก่ียวข=อง โดยในภาพรวมประเทศ สามารถดําเนินการได=เฉลี่ยร=อยละ 94.66 และในรายเขตสุขภาพ 
พบวCา มีเขตสุขภาพท่ียังดําเนินการไมCครบ ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 1 (ร=อยละ 80), 2(ร=อยละ 80), 5 (ร=อยละ 
93) และ 11 (ร=อยละ 83) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 6 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงร=อยละของทีม ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 แยกราย
เขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 80.0 80.0 100. 100. 93.0 100. 100. 100. 100. 100. 83.0 100. 94.6
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                  ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

Best Practice มีนวัตกรรมท่ีสามารถเปKนแบบอยCางได= ได=แกC  
เขตสุขภาพท่ี 1 : จังหวัดแมCฮCองสอน มีการลําเลียงผู=ปQวยทางอากาศยาน จังหวัดพะเยา มี

โครงการ “EMS เครือขCายพะเยา ก=าวไกลพัฒนาสูCชุมชน” จังหวัดเชียงราย มีการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผู=ปQวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบบูรณาการจังหวัด 

เขตสุขภาพท่ี 4  : พัฒนาระบบการคัดแยกผู=ปQวยฉุกเฉินโรงพยาบาลเครือขCาย โดยใช=เกณฑEการคัด
แยกผู=ปQวย (R4TS)  

เขตสุขภาพท่ี 5 : มีการย=อนอดีต มองอนาคต งานขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธE 

เขตสุขภาพท่ี 10 : จังหวัดอุบลราชธานี มีการบันทึกข=อมูลผู=เสียชีวิตผCาน Google Map  

ป@ญหา/อุปสรรค 
1. ด(านบริหารจัดการ : 1) ขาดการบูรณาการข=อมูลจากหนCวยงานท่ีเก่ียวข=อง เชCน ตํารวจ ทาง

หลวง เทศบาล เพ่ือการค=นหาจุดเสี่ยงต=องรวดเร็วและทันเวลา เชCน จุดเสี่ยงถนนกCอสร=างใหมC 2) ขาดการ
เชื่อมตCอและนําฐานข=อมูล 3 ฐานไปใช=วิเคราะหEประเมินผลในภาพรวมของจังหวัดและเขต 
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2. ด(านบุคลากร : ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยE เชCน ศัลยแพทยEระบบประสาท แพทยEเวช
ศาสตรEฉุกเฉิน และพยาบาลเฉพาะทางด=านอุบัติเหตุ  

3. ด(านอุปกรณG เครื่องมือ : ขาดอุปกรณE 1) เครื่องเอกซเรยEฟลูโอโรสโคปเคลื่อนท่ีแบบซีอารEม 
เพ่ือรองรับการบริการผCาตัดท่ีซับซ=อน 2) เตียงในการดูแลผู=ปQวยเฉพาะด=าน ได=แกC กรณีแผลไหม=น้ําร=อนลวก 
กรณีวิกฤตทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ 

4. ด(านระบบข(อมูล : 1) ระบบการเฝIาระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข (Injury 
Surveillance ; IS)พบวCา การเก็บฐานข=อมูลยังไมCครบถ=วน และถูกต=อง ไมCมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของข=อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหEสาเหตุและวางแผนระบบบริการ 2) การรายงานข=อมูลตามตัวชี้วัดแตCละจังหวัด
นิยามไมCตรงกัน ทําให=ตัวเลขรายงานมีความแตกตCางกัน  ข=อมูลยังไมCเปKนปHจจุบันและนCาเชื่อถือ 

ข(อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ความชัดเจนของนิยามตัวชี้วัด เชCน function ของ Trauma & Emergency Admin Unit, 

เกณฑEมาตรฐาน ER คุณภาพ ควรมีการนิยามให=เข=าใจตรงกันและประเมินให=ตรงกัน  
2. ควรสนับสนุนบุคลากร ครุภัณฑE และงบประมาณ ให=เพียงพอและสามารถดําเนินงานได=อยCาง

มีประสิทธิภาพ   
3. ควรกําหนดโครงสร=างและความก=าวหน=าของผู=ปฏิบัติงานในสCวน Pre hospital care ท้ังสCวน 

สํานักงานระบบ EMS/ ศูนยEรับแจ=งเหตุและสั่งการ และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับ ALS ซ่ึงประกอบด=วย
แพทยE พยาบาลวิชาชีพ เวชกิจฉุกเฉิน 

4. ควรมีการวางแผนด=านบุคลากร บุคลากรแพทยE เฉพาะทางในแตCละสาขาในแตCละ
ป�งบประมาณตามแผนของ SP ระดับเขตและการพัฒนา/อบรมท้ังแพทยEและพยาบาลเฉพาะทางด=านอุบัติเหตุ 

5. ควรสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปKนต=องได=มาตรฐาน ของบุคลากรทุกระดับ / 
วิทยากร ครู ก ในระบบการแพทยEฉุกเฉินให=ท่ัวถึงและครบทุกเขต 
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3. สาขาโรคมะเร็ง 
โดย นายแพทย
วีรวุฒิ อ่ิมสําราญ 

ผู(อํานวยการสถาบันมะเร็งแห,งชาติ 

สถานการณG 
จากรายงานอุบัติการณEโรคมะเร็งในประเทศไทย ท่ีพบวCามีผู=ปQวยรายใหมCประมาณ 100,000 

รายตCอป� และมีแนวโน=มเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยโรคมะเร็งท่ีเปKนปHญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต=านม มะเร็งลําไส= และมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงการเข=าถึงการบริการในปHจจุบันพบวCา มีการ
เข=าถึงการผCาตัดใน 4 สัปดาหE เฉลี่ยร=อยละ 78.83 การเข=าถึงบริการเคมีบําบัดใน 6 สัปดาหE เฉลี่ยร=อยละ 
81.14 และการเข=าถึงบริการรังสีรักษาใน 6 สัปดาหE เฉลี่ยร=อยละ 65.94 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละของผู=ปQวยได=รับการผCาตัดภายหลังวินิจฉัยใน 4 สัปดาหE  
                (เปIาหมาย ≥ ร=อยละ 80)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีผู=ปQวยได=รับการผCาตัดภายหลังวินิจฉัยใน 4 สัปดาหE ร=อยละ 78.7 
ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขตสุขภาพ พบวCา เขตสุขภาพท่ีมีการดําเนินการ
ได=ผCานเกณฑE คือ เขตสุขภาพท่ี 1, 4, 5, 8 และ 10 ซ่ึงสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 86.4, 86.0, 87.0, 
92.4 และ 89.6 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 7 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงร=อยละของผู=ปQวยได=รับการผCาตัดภายหลังวินิจฉัยใน 4 สัปดาหE แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 86.4 72.2 62.3 86.0 87.0 67.4 78.8 92.4 79.3 89.6 78.4 65.5 78.7
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                  ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละของผู=ปQวยได=รับเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE  
                 (เปIาหมาย ≥ ร=อยละ 80) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศมีผู=ปQวยท่ีได=รับเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE ภายหลังการ
วินิจฉัย ร=อยละ 81 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขตสุขภาพ พบวCา เขตท่ีมีการ
ดําเนินงานได=ตามเกณฑEเปIาหมายมากท่ีสุด คือ เขตสุขภาพท่ี 9 และ 10 โดยดําเนินการได=ร=อยละ 93 สCวนเขต
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สุขภาพท่ีมีการดําเนินการได=ต่ํากวCาคCาเปIาหมายท่ีกําหนด และยังไมCผCานเกณฑEเปIาหมาย คือ เขตสุขภาพท่ี 3, 4, 
6 และ 12 โดยเขตสุขภาพท่ี 6 และ 12 สามารถดําเนินการได=ร=อยละ 47 และร=อยละ 59 ตามลําดับ 
รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 8 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงร=อยละของผู=ปQวยได=รับเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 89 85 78 79 81 47 90 92 93 93 85 59 81
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                  ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ร=อยละของผู=ปQวยได=รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE   
                (เปIาหมาย ≥ ร=อยละ 80)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ ผู=ปQวยได=รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE มีร=อยละ 60.4 
ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขตสุขภาพ พบวCา เขตท่ีมีการดําเนินงานได=ตาม
เกณฑEเปIาหมายมี 2 เขต คือ เขตสุขภาพท่ี 1 และ 10 โดยดําเนินการได=ร=อยละ 88.6 และ 87.3 ตามลําดับ 
สCวนเขตสุขภาพท่ีมีการดําเนินการได=ตํ่ากวCาเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนดมากท่ีสุด คือ เขตสุขภาพท่ี 3 สามารถ
ดําเนินการได=เพียงร=อยละ 42.2 และเขตสุขภาพท่ี 12 ไมCมีการรายงานข=อมูล รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 9 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงร=อยละของผู=ปQวยได=รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาหE แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 88.6 77.9 42.2 76.0 53.9 63.4 53.5 54.0 65.7 87.3 62.2 0 60.4
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                ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
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Best Practice  
ด(านการผ?าตัด : เขตสุขภาพท่ี 8 สามารถควบคุมระยะเวลาการผCาตัดด=วยการเรCงกระบวนการ

วินิจฉัยและเตรียมผCาตัดมีกระบวนการเชิงรุก ตรวจ Clinical breast exam ทุกพ้ืนท่ี 
ด(านเคมีบําบัด : เขตสุขภาพท่ี 2 โรงพยาบาลศรีสังวร (M1) มีการเป~ดบริการเคมีบําบัดแบบ

ครบวงจร และให=ยาเคมีสําหรับมะเร็งเต=านมและลําไส=ใหญC ท้ัง first line และ second line ได= 
ด(านรังสีรักษา : เขตสุขภาพท่ี 10 โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี ให=บริการผู=ปQวยในเขต

สุขภาพท่ี 10, 9 และ 7 ได=มากวCา 2,000 ราย/ป� และให=การรักษาด=วยเทคนิคการฉายรังสีสามมิติและ IMRT 
ตามข=อบCงชี้ และให=บริการในวันหยุดราชการ 

ด(านข(อมูลสารสนเทศ : เขตสุขภาพท่ี 9 โรงพยาบาลระดับ A และ S ใช= TCB ในการเก็บข=อมูล
ตัวชี้วัดครบท้ัง 4 แหCง มีการบันทึกข=อมูลสมํ่าเสมอ และเชื่อมตCอ web ทําให=หนCวยงานสCวนกลางสามารถ
ติดตามข=อมูลได= และโรงพยาบาลสุรินทรE มีการจัดทําทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลได= 
ป@ญหา/อุปสรรค 

1. การเชื่อมโยงข=อมูลและบริการ ระหวCาง สํานักงานปลัดกระทรวง (primary, secondary, 
tertiary) กรม มหาวิทยาลัย และ เขตสุขภาพ 

2. การเข=าถึงบริการ ผCาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา 
3. ศักยภาพในการดูแลด=านรังสีรักษา 
4. แนวโน=มโรคมะเร็งในบางพ้ืนท่ีสูง เชCน มะเร็งลําไส=ใหญC 

ข(อเสนอการพัฒนาระบบบริการ 
ข(อเสนอเชิงนโยบาย 
1. กําหนดนโยบายการใช=ฐานข=อมูลสารสนเทศโรคมะเร็งเดียวกันท้ังประเทศ (Thai cancer 

based) เพ่ือให=การติดตามกํากับตัวชี้วัดกระบวนการรักษาระหวCางโรงพยาบาลได=แบบเปKนปHจจุบัน ให=มีการสCง
ข=อมูลระหวCางโรงพยาบาล 

2. แก=ปHญหารังสีรักษา การสCงตCอท่ีลCาช=า และการขาดแคลนนักฟ~สิกสE นักรังสีการแพทยE 
ข(อเสนอเชิงการปรับปรุง 
1. พัฒนาข=อมูลการสCงตCอไปสูCทะเบียนมะเร็ง ลงข=อมูล 1 ครั้ง ได=ประโยชนE 3 ตCอ (Refer KPI 

Cancer register) 
2. จัด cancer nurse coordinator หรือบุคลากรบันทึกการสCงตCอผCานโปรแกรมการสCงตCอ

โรคมะเร็ง 
3. ลดระยะเวลารอคอยการกําหนดระยะโรค CT/MRI ในผู=ปQวยมะเร็งเปKนกลุCม Urgency 
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4. สาขาทารกแรกเกิด 
โดย นายแพทย
วิบูลย
 กาญจนพัฒนกุล 

สถาบันสุขภาพเด็กแห,งชาตมิหาราชินี กรมการแพทย
 
สถานการณG 

จากข=อมูลสถานการณEอัตราตายทารกแรกเกิด ตCอ 1,000 การเกิดมีชีพ (World 
Development Indicators, August 31, 2016) เปรียบเทียบระหวCาง ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน 
สิงคโปรE และมาเลเซีย ต้ังแตCป� พ.ศ. 2553 – 2557 พบวCาประเทศไทยมีอัตราตายทารกแรกเกิดสูงกวCาทุก
ประเทศ แตCมีแนวโน=มลดลงเรื่อยๆ ดังแผนภูมิท่ี 10 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงอัตราตายทารกแรกเกิด ตCอ 1,000 การเกิดมีชีพ เปรียบเทียบระหวCาง 
ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุQน สิงคโปรE และมาเลเซีย ต้ังแตCป� พ.ศ. 2553 – 2557 

 
สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตราการตายของทารกอายุ ≤ 28วัน (เปIาหมาย 5:1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีอัตราการตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน คิดเปKน 3.94 ตCอ 1,000 
การเกิดมีชีพ ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขตสุขภาพ พบวCา เขตสุขภาพสCวนใหญC
มีมีอัตราการตายของทารกอายุ ≤ 28 วัน เปKนไปตามเปIาหมายท่ีกําหนด โดยมีอัตราตายน=อยกวCา 5 ตCอ 
1,000 การเกิดมีชีพ มีเพียงเขตสุขภาพท่ี 6 ท่ีมีอัตราการตายของทารกฯ สูงกวCาคCาเปIาหมายท่ีกําหนด โดยมี
อัตรา 5.37 ตCอ 1,000 การเกิดมีชีพ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 11 
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แผนภูมิท่ี 11 แสดงอัตราการตายของทารกอายุ ≤ 28วัน แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวม
ประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 2.90 3.94 3.84 4.11 3.48 5.37 4.42 3.80 3.42 3.94 3.85 4.22 3.94
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนเตียง NICU เพ่ิมข้ึนเพียงพอตCอการบริบาลทารกปQวย (เปIาหมายเพ่ิมข้ึน ร=อย

ละ 10 ของเตียงท่ีต=องการ)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีจํานวนเตียง NICU เพ่ิมข้ึนตามเปIาหมายท่ีกําหนด โดยท้ังประเทศ 
มีเตียง NICU เพ่ิมข้ึน 72 เตียง คิดเปKนร=อยละ 17.93 แตCเม่ือพิจารณารายเขต พบวCา มีเขตท่ีมีการเพ่ิมของ
เตียง NICU ไมCถึงร=อยละ 10 ได=แกC เขต 1, 2, 6 และ 12 โดยเขต 2 ไมCมีการเพ่ิมเตียงเลย รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 และ แผนภูมิท่ี 12 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน และ ร=อยละ ของเตียง NICU ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการบริบาลทารกปQวย แยก
รายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

เขต จํานวนเตียง NICU ปHจจุบัน จํานวน เตียง ท่ีขาด จํานวนเตียงท่ีเพ่ิมข้ึน ป� 2559 ร=อยละ 
1 88 27 2 7.41 
2 78 1 0 0 
3 34 20 2 10.00 
4 85 17 15 88.24 
5 93 35 9 25.71 
6 109 99 5 5.05 
7 58 45 7 15.56 
8 60 49 6 12.24 
9 60 67 12 17.91 

10 58 31 6 19.35 
11 70 57 6 10.53 
12 106 63 2 3.17 
รวม 901 511 72 17.93 
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แผนภูมิท่ี 12 แสดงร=อยละของเตียง NICU ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือการบริบาลทารกปQวย แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 7.41 0.00 10.00 88.24 25.71 5.05 15.56 12.24 17.91 19.35 10.53 3.17 17.93
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวน Cooling system ครบทุกเขตสุขภาพ (เปIาหมาย = 1 เครื่อง/เขตสุขภาพ)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีจํานวน Cooling system เพ่ิมข้ึน 9 เขต ซ่ึงอีก 3 เขตอยูCระหวCาง
ดําเนินการ และมีแผนการจัดต้ังในป�ถัดไป ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 4, 7 และ 8 รายละเอียดดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนการจัดต้ัง Cooling system ในเขตสุขภาพ แยกรายเขตสุขภาพ และ
ภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

เขต จํานวน Cooling system หมายเหต ุ
1 √ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมC / ป� 60 โรงพยาบาลนครพิงคE ทําแผนเสนอ

ของบฯในระดับเขต/จังหวัด, โรงพยาบาลลําปาง อยูCระหวCางการตรวจรับอุปกรณE 
2 √ โรงพยาบาลพุทธชิณราช พิษณุโลก 
3 √ โรงพยาบาลสวรรคEประชารักษE 
4 × มีแผนจะเป~ดท่ีโรงพยาบาลสระบุร ีอยูCระหวCางดําเนินการ 
5 √ โรงพยาบาลราชบุร ี
6 √ โรงพยาบาลชลบุร ี
7 × มีแผนจัดตั้งท่ีโรงพยาบาลขอนแกCน แตCยังไมCได=อยูCในแผนการจัดซ้ือ ป� 2559 
8 × มีแผนจะเป~ดท่ีโรงพยาบาลสกลนคร  
9 √ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

10 √ โรงพยาบาลศรสีะเกษ อยูCระหวCางสCงมอบเครื่อง, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคE 
อยูCระหวCางการจัดซ้ือ 

11 √ โรงพยาบาลสุราษฎรEธานี, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
12 √ โรงพยาบาลหาดใหญC 
รวม 9  

ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
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Best Practice 
เขตสุขภาพท่ี 2 มีการดําเนินงาน Neonatal regionalization program, seamless service 

and self – containment  

ป@ญหา/อุปสรรค/ป@จจัยท่ีทําให(การดําเนินงาน ไม?บรรลุวัตถุประสงคG 
1. ศักยภาพและความพร=อมของโรงพยาบาลชุมชน 
2. การเพ่ิมเตียง NICU แตCไมCได=เพ่ิมบุคลากรท่ีให=การบริบาลผู=ปQวยเพ่ิมข้ึน (โดยเฉพาะทีม

พยาบาล) ทําให=ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไมCยั่งยืน 
3. ขาดบุคลากร เชCน ศัลยแพทยEเด็ก, ศัลยกรรมหัวใจเด็ก, พยาบาล NNP 
4. เครื่องมือ ครุภัณฑEการแพทยEไมCเพียงพอ 
5. ระบบการรับ - สCงตCอ ภาวะแทรกซ=อนขณะสCงตCอ 
6. การต้ังท=องในวัยรุCน/ANC คุณภาพ 
7. การดูแลภาวะ Birth Asphyxia 
8. การเก็บข=อมูลตัวชี้วัดไมCเปKนปHจจุบัน ไมCเปKนระบบ เปKนภาระตCอการดําเนินงานและเปKน

ข=อจํากัดในการพัฒนางาน 
ข(อเสนอแนะ 

1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรองรับการ Refer back ทารกแรกเกิด 
2. พัฒนาศักยภาพของ โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือลด Birth Asphyxia และจํานวนการสCงตCอไปยัง 

โรงพยาบาลศูนยE 
3. สนับสนุนการเพ่ิมพยาบาลวิชาชีพให=สอดคล=องกับจํานวน NICU ท่ีเพ่ิมข้ึนให=ได=ตามเกณฑE

มาตรฐาน 
4. เพ่ิมบุคลากรเฉพาะด=านทารกแรกเกิด 
5. จัด Training Newborn  
6. เพ่ิมจํานวนผู=เข=ารับการอบรมพยาบาลทารกแรกเกิด 1 เดือนและ 4 เดือน ให=เพียงพอตCอ

ความต=องการของเขตสุขภาพ 
7. สนับสนุนเครื่องมือ เชCน Transport Incubator, Laminar Flow Hood, OAE, 

Phototherapy, High Frequency Ventilator 
8. ควรมีแนวทางการสCงตCอทารกแรกเกิดท่ีชัดเจน 
9. ควรพัฒนาเครือขCายการรับ-สCงตCอทารกแรกเกิดและสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณEท่ีจําเปKน

เพ่ือให=ระบบ Referral system ท่ีได=ตามมาตรฐาน 
10. พัฒนา ANC คุณภาพ เพ่ือลดปHญหาเด็กมีน้ําหนักตัวน=อย ลดความจําเปKนของการเพ่ิมของ

เตียง NICU ท่ีไมCเหมาะสมกับจํานวนการคลอด 
11. พัฒนา MCH Board ท่ีเข=มแข็ง บริหารจัดการให=มีการลด Teenage pregnancy 
12. จัดหาระบบ Cooling System 
13. ควรมีระบบรายงานตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยใช= IT เข=ามาชCวยเพ่ือให=เปKนแบบเดียวกัน หรือ

ประสานขอความรCวมมือจากสํานักทะเบียนราษฎรEซ่ึงมีฐานข=อมูลอยูCแล=วนCาจะเปKนข=อมูลท่ีใกล=เคียงความจริง
มากท่ีสุด และสามารถติดตามได= 
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5. สาขาไต 
โดย นายแพทย
สกานต
  บุนนาค 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
 

สถานการณG 
โรคไตเรื้อรัง (CKD) เปKนปHญหาสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยมีผู=ปQวยจํานวน 8.5 ล=านคน 

คิดเปKนร=อยละ 17 ซ่ึงสาเหตุสําคัญ คือโรคเบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ท้ังนี้โรค CKD ในระยะ
ท่ี 1 - 3 มักจะไมCแสดงอาการทําให=ผู=ปQวยร=อยละ 94.3 ขาดความตระหนักจนกลายเปKน CKD ระยะท่ี 4-5 
และระยะสุดท=ายท่ีต=องรับการรักษาโดยวิธีบําบัดทดแทนไต (RRT) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนร=อยละ 15 - 20 ทุกป� 
เปKนภาระท้ังผู=ปQวยและรัฐ ท้ังนี้ในประเทศไทยมีผู=ปQวยระยะสุดท=ายท่ีรับการรักษาโรค RRT มากกวCา 70,000 
คน ใช=งบประมาณป�ละมากกวCา 1 หม่ืนล=านบาทตCอป�และเพ่ิมข้ึนทุกป� 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละของผู=ปQวยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.72 m2/yr  
                  (เปIาหมาย > ร=อยละ 50)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ ผู=ปQวยท่ีมีชะลอความเสื่อมของไต โดยมีอัตราการลดลงของ eGFR 
<4 ml/min/1.72 m2/yr ร=อยละ 63.70 และทุกเขตสุขภาพมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 
ml/min/1.72 m2/yr ผCานเกณฑEร=อยละ 50 ทุกเขต รายละเอียดดังตารางท่ี 1 และ แผนภูมิท่ี 13 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงร=อยละของผู=ปQวยท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.72 m2/yr 
แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 63.91 66.61 63.61 63.17 63.49 62.92 64.22 64.46 64.16 63.99 65.08 58.77 63.70
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                  ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละ CKD clinic และเครือขCายบริการโรคไต ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป 

(เปIาหมาย ร=อยละ 100) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีการจัดต้ัง CKD clinic และเครือขCายบริการโรคไต ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ข้ึนไป ครบทุกเขตสุขภาพ คิดเปKน ร=อยละ 100 และสามารถตรวจ Serum Cr ด=วย Emzymatic 
method ได=ประมาณ ร=อยละ 90 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 14 
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แผนภูมิท่ี 14 แสดง CKD clinic และเครือขCายบริการโรคไต ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป 
แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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
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                       ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

Best Practice  
เครือขCายชะลอไตเสื่อมแบบไร=รอยตCอ ปทุมธานี โดยมีการพัฒนาระบบบริบาลชะลอไตเสื่อมแบบ

ไร=รอยตCอ (CKD Care Network) ในโรงพยาบาลทุกระดับ โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณE และพัฒนาระบบสารสนเทศในการควบคุม กํากับ และประเมินผล ต้ังแตCป� 2555 จนถึงปHจจุบัน ผล
การดําเนินงาน จํานวนผู=ปQวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ได=รับการคัดกรองภาวะไตเสื่อมเพ่ิมข้ึน ผู=ปQวยไต
เสื่อมเรื้อรัง มีอัตราลดลง ลดอุบัติการณE Unplanned dialysis ในโรงพยาบาลปทุมธานี 
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ป@ญหา/อุปสรรค/ป@จจัยท่ีทําให(การดําเนินงานไม?บรรลุวัตถุประสงคG 
ปHญหา/อุปสรรค 
1. ในโรงพยาบาลชุมชนยังขาดทีมสหสาขาวิชาชีพ CKD clinic ไมCเพียงพอ เชCน อายุรแพทยEโรค

ไต พยาบาล เภสัชกร นักกําหนดอาหาร นักกายภาพบําบัด 
2. ข=อมูลผู=ปQวย CKD ในบางโรงพยาบาลยังไมCครบถ=วน 

ข(อเสนอแนะต?อนโยบาย /ต?อส?วนกลาง / ต?อผู(บริหาร / ต?อระเบียบ  กฎหมาย  
1. ใช=การตรวจ Serum Cr ด=วยวิธี Enzymatic method เฉพาะใน CKD Clinic หรือจัดซ้ือรCวม

จังหวัด/เขต 
2. จัดสรรตําแหนCงขาดบุคลากรท่ีมีความขาดแคลน โดยเฉพาะโภชนากร/นักกําหนดอาหาร นัก

กายภาพบําบัด 
3. จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพเจ=าหน=าท่ีจากสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู=ปQวยโรคเรื้อรัง 

การคัดกรองและชะลอการเสื่อมของไตอยCางตCอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ประสบการณEการทํางานรCวมกัน  
4. สนับสนุนปHจจัยท่ีเอ้ือตCอการดําเนินงาน ลดภาระและสร=างขวัญกําลังใจแกCผู=ปฏิบัติ  
5. ควรสร=างกระแสประชาสัมพันธE เรื่องการลดการบริโภคเค็ม อาหารสําเร็จรูป ทางสื่อตCางๆ 
6. การกําหนดนโยบายการสร=างเสริมสุขภาพท่ีชัดเจนเปKนรูปธรรม จัดสรรงบประมาณอยCาง

เพียงพอ และมีการควบคุมกํากับท่ีเข=มแข็ง ในการปIองกันการเกิดผู=ปQวยโรคไตเรื้อรังรายใหมC และชะลอการ
เสื่อมของไตในผู=ปQวยโรคไตเรื้อรัง รCวมกับทีมรักษEไต (บูรณาการกับทีมหมอครอบครัว) เพ่ิมชCองทางในการ
ติดตCอและสื่อสารกับ หนCวยปฐมภูมิ 

7. พัฒนาฐานข=อมูล CKD Register ท่ีสามารถใช=เปKนฐานข=อมูลรCวมกันได= และระบบการบันทึก
เวชระเบียนของโรงพยาบาลให=เชื่อมโยงกับฐานข=อมูลการติดตาม KPI ของกระทรวง (HDC Report)   
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6. สาขาตา 
โดย นายแพทย
ภูวัติ  จารุกําเนิดกนก 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
 กรมการแพทย
 

สถานการณG 
จากการสํารวจพบวCา ประชากรไทยมีความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตาเลือนราง 

1.57% สาเหตุสําคัญของภาวะตาบอด คือ ต=อกระจก (51%) ต=อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) 
เบาหวานเข=าจอตา (2.5%) กระจกตาขุCน (2.0%) ท้ังนี้ 80% ของภาวะตาบอดสามารถปIองกันหรือรักษาได= 
เปIาหมายองคEการอนามัยโลก (WHO) ลดความชุกภาวะตาบอดให=ตํ่ากวCา 0.50% ภายในป� 2563 (ค.ศ. 
2020) 

เปIาประสงคEการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา คือ การลดความชุกภาวะตาบอดให=ตํ่ากวCา 
0.50% เพ่ิมคุณภาพและการเข=าถึงบริการใน 5 โรคหลัก คือ ต=อกระจกจอตา (เน=นเบาหวานและROP) ตา
บอดในเด็ก ต=อหิน และกระจกตาขุCน ลดระยะเวลารอคอยและลดการสCงตCอออกนอกเขต ท้ังนี้การขับเคลื่อน
ต=องครบท้ังสามมิติ คือ ขจัดตาบอดตกค=างด=วยโครงการเชิงรุก เพ่ิมความเข=มแข็งของระบบสุขภาพตา และลด
จํานวนตาบอดใหมCด=วยมาตรการปIองกัน  

ปHญหาสําคัญท่ีต=องเรCงแก=ไขคือการปรับแรงจูงใจให=สอดคล=องกับการให=ลําดับความสําคัญของ
การรักษาภาวะตาบอดจากต=อกระจก การเพ่ิมการคัดกรองและเข=าถึงบริการดูแลสุขภาพตา การวางแผนการ
ลงทุนระยะยาวประกอบด=วยการจัดหาเครื่องมือแพทยEให=เพียงพอตCอการบริการพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีขาดแคลน การ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยCางเปKนระบบ  

ภาระโรคตาเปลี่ยนแปลง มีโรคเรื้อรังและโรคทางจอตามากข้ึน และจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
การจัดระบบดูแลและออกแบบกระบวนการสCงตCอเปKนนโยบายสําคัญในการลดคCาใช=จCายและภาระของผู=ปQวย
และครอบครัวการจัดต้ังศูนยEจอตา (Retina Center) ท่ีสามารถตCอยอดเปKนศูนยEตาครบวงจร 
(Comprehensive Eye Center) ให=ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพและการมีระบบฐานข=อมูลสารสนเทศท่ี
เหมาะสม จะเปKนกลไกสําคัญของการพัฒนา 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละผู=สูงอายุ 60 ป�ข้ึนไปได=รับการคัดกรองสายตา (เปIาหมาย > ร=อยละ 75) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ ผู=สูงอายุ 60 ป�ข้ึนไปได=รับการคัดกรองสายตา ร=อยละ 74.72 ซ่ึงยัง
ไมCผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาผลการคัดกรองแยกรายเขต มีเขตท่ีสามารถคัดกรองได=
มากกวCาเกณฑEท่ีกําหนด ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 2, 3, 4, 6, 7, 8, และ 10 ซ่ึงสามารถคัดกรองได=ร=อยละ ต
1.09, 88.22, 77.82, 79.81, 82.65 และ 82.96 ตามลําดับ สCวนเขตสุขภาพท่ีมีการคัดกรองได=ไมCถึง
เกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 1, 5, 9, 11 และ 12 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 15 
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แผนภูมิท่ี 15 แสดงร=อยละผู=สูงอายุ 60 ป�ข้ึนไปได=รับการคัดกรองสายตา แยกรายเขตสุขภาพ 
และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 60.7 91.0 88.2 77.0 68.1 79.8 77.3 82.6 43.6 82.9 73.4 71.5 74.7
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ที่มา : vision 2020, 31 สิงหาคม 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละผู=ปQวยต=อกระจกระยะบอด (Blinding Cataract) ได=รับการผCาตัดภายใน  
30 วัน (เปIาหมาย > ร=อยละ 80) 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ เฉลี่ยท้ัง 12 เขตสุขภาพ ผู=ปQวยตาบอดจากต=อกระจกได=รับการ
ผCาตัดภายใน 30 วัน คิดเปKนร=อยละ 82.55 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือแยกพิจารณารายเขต
สุขภาพ พบวCา เขตสุขภาพท่ี 3 สามารถดําเนินการได=มากท่ีสุด คิดเปKนร=อยละ 91.68 และเขตท่ีมีผลการ
ดําเนินงานไมCถึงเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 1, 2, 5, และ 9  และเม่ือเปรียบเทียบข=อมูล
จากโปรแกรม vision 2020 พบวCา มีคCาของผลการดําเนินงานท่ีแตกตCางกัน รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 16 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงร=อยละผู=ปQวยต=อกระจกระยะบอด (Blinding Cataract) ได=รับการผCาตัด
ภายใน 30 วัน แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 (เปรียบเทียบการรายงานผล
จากการตรวจราชการ และจากโปรแกร vision 2020) 

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

รง.ตก. 77.15 77.62 91.68 80.03 74.87 86.40 84.00 90.85 77.34 89.39 80.38 80.86 82.55
vision 2020 74.43 71.84 90.89 81.35 76.37 72.55 82.39 92.58 81.75 74.03 76.81 83.51 79.88
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เปรียบเทียบการให=ลําดับความสําคัญในการผCาตัด Blinding cataract ภายใน 30 วัน และ การ

ผCาตัด Low vision ภายใน 90 วัน พบวCา เขตสุขภาพสCวนใหญCมีการผCาตัด Low vision มากกวCาการผCาตัด 
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Blinding cataract และจากข=อมูลการตรวจราชการ พบมีเพียงเขตสุขภาพท่ี 3 และ 4 ท่ีมีการผCาตัด 
Blinding cataract มากกวCา การผCาตัด Low vision รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 17 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงการเปรียบเทียบการให=ลําดับความสําคัญในการผCาตัด Blinding cataract 
และ การผCาตัด Low vision แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559  

 

Best Practice  
เขตสุขภาพท่ี 6 และ 12 มีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายรCวมกันท้ังเขต ท่ีนําไปสูCการรCวม

แบCงปHนทรัพยากรอยCางโปรCงใสเปKนระบบ และมีการประสานงานรCวมมือกับ โรงเรียนแพทยE ปHจจุบันคCาเฉลี่ย
ร=อยละผู=ปQวยตาบอดจากต=อกระจก (Blinding Cataract) ได=รับการผCาตัดภายใน 30 วัน คือ ร=อยละ 80.51 
(เปIา ≥ ร=อยละ 80) 

ป@ญหา/อุปสรรค 
1. การคัดกรองและผCาตัดยังไมCได=ตามเปIาหมายในบางพ้ืนท่ี 
2. บุคลากร อุปกรณEเครื่องมือไมCเพียงพอ ขาดงบประมาณการซCอมบํารุงอุปกรณE  
3. การบันทึกข=อมูลในระบบ VISION 2020 ยังไมCครบถ=วน (การรายงานผลน=อยกวCาการ

ปฏิบัติงานจริง)  
4. ผู=ปQวยไมCพร=อมทําให=ไมCสามารถผCาตัดได=ภายใน 30 วัน  

ข(อเสนอแนะ/การสนับสนุน 
1. มีนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเชิงรุกเพ่ือขจัดภาวะตาบอดตกค=างในชุมชน 
2. มีแผนจัดกําลังคน ครุภัณฑE เวชภัณฑE ให=เพียงพอเหมาะสม ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
3. พัฒนาระบบการลงข=อมูลให=เข=ากับงานประจํา  
4. จัดหลักสูตรการอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรท่ีสนับสนุน งาน Service Plan 

ข(อเสนอเชิงนโยบาย 
1. สร=างความเข=มแข็งและเชื่อมโยงการคัดกรองภาวะตาบอดในระบบปฐมภูมิ 
2. จัดกําลังคนด=านสุขภาพ ให=เพียงพอ และเหมาะสมตCอภาระงาน 
3. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะบุคลากรในมิติตCางๆท่ีเอ้ือสนับสนุน Service Plan 
4. การพัฒนาโปรแกรมฐานข=อมูล vision2020thailand.org และคุณภาพของข=อมูลนําเข=า 
5. การขับเคลื่อนโครงการเชิงรุกเพ่ือขจัดภาวะตาบอดตกค=าง ควรเปKน evidence-based และ 

คํานึงถึงบริบทของเครือขCายในพ้ืนท่ีและชุมชน เพ่ือความยั่งยืน  



๑๐๑ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

7. สาขาสุขภาพช?องปาก 
โดย ทันตแพทย
หญิงสุณี  วงศ
คงคาเทพ 

สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

สถานการณG 
ปHญหาสุขภาพชCองปากยังคงเปKนปHญหาสําคัญสําหรับประชาชนทุกกลุCมวัย ตามพฤติกรรม และ

ปHจจัยเสี่ยงท่ีแตกตCางกัน ใน ๕ กลุCมเปIาหมายคือ ๑) กลุCมหญิงต้ังครรภE ๒) เด็กปฐมวัย  ๓) เด็กในศูนยEเด็กเล็ก  
๔) เด็กวัยเรียน และ ๕) กลุCมผู=สูงอายุ ซ่ึงการจัดบริการสุขภาพชCองปากระดับพ้ืนฐานได=มีการบูรณาการในแผน
ด=านการสCงเสริมสุขภาพและปIองกันโรคในทุกกลุCมวัย และ Oral Health Service Plan (OHSP) โดยมี
เปIาหมายการพัฒนาในป� ๒๕๕๙ คือ  

๑) ลดอัตราปQวยในกลุCมเด็กอายุ ๓ ป� และเด็กอายุ ๑๒ ป� ให=มีฟHนน้ํานมผุ น=อยกวCาร=อยละ ๕๒    
๒) เพ่ิมการเข=าถึงบริการสุขภาพชCองปากทุกกลุCมวัยให=มากกวCาร=อยละ ๓๐  
๓) มีบริการสุขภาพชCองปากใน รพ.สต.อยCางมีคุณภาพไมCน=อยกวCาร=อยละ ๕๐  
4) พัฒนาศูนยEความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาสุขภาพชCองปากอยCางน=อย ภาคละ ๑ แหCง  
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพชCองปาก ได=มีการกําหนดแนวทางการให=บริการท่ีดี

ควรมีคุณภาพครบ ๓ องคEประกอบ ได=แกC  
๑) จัดบริการสุขภาพชCองปากได=ตามเกณฑEคุณภาพอยCางน=อย สัปดาหEละ 1 วัน  
๒) การจัดบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑE 5 กลุCมเปIาหมาย 14 กิจกรรม  
๓) มีผลงานบริการมากกวCา 200 คน/1000 ประชากร  

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด : ร=อยละ รพ.สต. ท่ีจัดบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพครบ ๓ องคEประกอบ           

(เปIาหมาย ร=อยละ ๕๐)  
องคGประกอบท่ี 1 ร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ทีจัดบริการสุขภาพชCองปากได=ตามเกณฑE (สัปดาหE 

> 1 วัน) จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 พบวCา รพ.สต./ศสม.ในทุกเขตสุขภาพมีการดําเนินการได=ผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด 
โดยในภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 62.5 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 18 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ทีจัดบริการสุขภาพชCองปากได=ตามเกณฑE แยก
รายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559  

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

ร=อยละ 63.1 56.9 54.1 60.5 51.9 61.6 75.7 65.6 76.0 70.6 53.3 60.5 62.5
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                       ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 



๑๐๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

องคGประกอบท่ี 2 ร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบริการสุขภาพชCองปากตามเกณฑEใน ๖ 
กลุCมเปIาหมาย 14 กิจกรรม ซ่ึงจากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง 
มิถุนายน) ของป�งบประมาณ 2559 พบวCา ในภาพรวมประเทศ มีการจัดบริการได=ตามเกณฑE ร=อยละ 55.9 
โดยเขตสุขภาพท่ี 9 มีการจัดบริการได=ครอบคลุมมากท่ีสุด คิดเปKนร=อยละ 82.4 และเขตสุขภาพท่ีมีการ
จัดบริการได=ครอบคลุมน=อยท่ีสุด คือเขตสุขภาพท่ี 7 ซ่ึงมีการจัดบริการได=ครอบคลุมร=อยละ 42.6 
รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 19 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ทีจัดบริการสุขภาพชCองปากได=ตามเกณฑEใน ๖ 
กลุCมเปIาหมาย 14 กิจกรรม แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 61.3 50.9 46.0 62.6 51.9 54.1 42.6 59.0 82.4 60.8 53.4 45.6 55.9
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 
องคGประกอบท่ี 3 ร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ท่ีมีอัตราการใช=บริการสุขภาพชCองปากของ

ประชาชนทุกกลุCมวัย (เปIาหมาย ร=อยละ 20) ซ่ึงจากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 
เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของป�งบประมาณ 2559 ทุกเขตสุขภาพมีอัตราการใช=บริการสุขภาพชCองปาก
ของประชาชนทุกกลุCมวัย เฉลี่ยภาพรวมประเทศ คิดเปKนร=อยละ 59.5 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 20 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงร=อยละของ รพ.สต./ศสม.ท่ีมีอัตราการใช=บริการสุขภาพชCองปากของ
ประชาชนทุกกลุCมวัย แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559  

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

ร=อยละ 49.3 40.7 49.2 40.2 45.7 43.5 71.2 72.0 80.3 81.0 46.2 87.7 58.9
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 



๑๐๓ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร=อยละ รพ.สต. ท่ีจัดบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพครบ ๓ องคEประกอบ           
(เปIาหมาย ร=อยละ ๕๐)  

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มี รพ.สต. ท่ีจัดบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพครบ ๓ 
องคEประกอบ คิดเปKนร=อยละ 48.3 และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขต พบวCา มี 3 เขตท่ีมีการจัดบริการสุขภาพชCอง
ปากท่ีมีคุณภาพครบ ๓ องคEประกอบ ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 8, 9, 10 และ 12 โดยคิดเปKนร=อยละ 57.3, 
75.8, 60.7 และ 50.5 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 21 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงร=อยละ รพ.สต. ท่ีจัดบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพครบ ๓ 
องคEประกอบ แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559  

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

ร=อยละ 45.8 40.7 40.0 38.5 43.9 43.5 36.2 57.3 75.8 60.7 46.2 50.5 48.3
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป�งบประมาณ 2559 

Best Practice 
การพัฒนารูปแบบการเข=าถึงบริการสุขภาพชCองปาก ของคนพิการ เครือขCายบริการสุขภาพ อําเภอ

บ=านฝาง จังหวัดขอนแกCน โดยการดําเนินงานมี 3 องคEประกอบท่ีสําคัญ ได=แกC 
1. องคEประกอบด=านการดูแลตนเอง (self care) โดยการเสริมพลังอํานาจให=แกCคนพิการและผู=ดูแล 
2. องคEประกอบด=านการสCงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูCบ=าน และทันตาภิบาล 
3. องคEประกอบด=านการให=บริการ (Service) โดยมีการสCงตCอข=อมูลจากทีมหมอครอบครัว นัก

กายภาพบําบัด ให=บริการนอกสถานบริการ 

ประเด็นสําคัญท่ีเปZนความเส่ียงต?อการทําให(การขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไม?ประสบความสําเร็จ :  
การวิเคราะหEปHญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดบริการ เรียงตามลําดับ  

1. ปHญหาการลงบันทึกข=อมูลการตรวจสอบการสCงออก และ ใช=ข=อมูลจาก 43 แฟIม เพ่ือการ
วางแผนและประเมินผล  

2. ปHญหาความไมCก=าวหน=า การเปลี่ยนสายงาน และลาออกของทันตาภิบาลซ่ึงมีปHญหาท้ัง ๑๒ เขต  
3. ขาดแคลนทันตาภิบาลและผู=ชCวยงานทันตกรรมประจํา รพ.สต  
4. ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะหEและวางแผนเพ่ือลดปHญหาโรคในชCองปาก  

 
 



๑๐๔ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

ข(อเสนอแนะต?อผู(บริหารระดับสูงและหน?วยงานส?วนกลาง :  
    1) สถาบันบรมราชชนกควรเพ่ิมผลิตทันตาภิบาลและกระจายให=จังหวัดท่ีมีความขาดสูง 

2) พัฒนา Oral Health manager ทุกระดับ  เชื่อโยงกับ District Health System และ 
Primary careCluster  

3) สนับสนุนงบประมาณอยCางเพียงพอในการดําเนินการและงบลงทุนตามแผน Service Plan 
สาขาสุขภาพชCองปาก  

4) พัฒนาความก=าวหน=าทันตาภิบาลในเข=าสูCตําแหนCงเจ=าพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโสและ
กรณีผู=จบปริญญาตรีให=มีโอกาสเข=าสูCตําแหนCงนักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือลดความขาดแคลนทันตบุคลากรใน
หนCวยบริการปฐมภูมิ 

5) มีการสนับสนุนการจ=างงานผู=งานทันตกรรมใน รพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจํา 
6) การกําหนดกรอบอัตรากําลังคน FTE ของหนCวยบริการในสายงานสนับสนุน ควรแยก

ตําแหนCงผู=ชCวยทันตแพทยEออกจาก พนักงานชCวยเหลือคนไข= พนักงานบริการ เพ่ือกําหนดกรอบสัดสCวนได=
ชัดเจน และ สะท=อนความจําเปKนท่ีแท=จริง 
ข(อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกลไกและกระบวนการตรวจราชการ : เพ่ือให=การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชCองปากมีประสิทธิภาพ เห็นควรดําเนินการใน ๒ สCวนคือ  

๑) พัฒนากลไกการดําเนินการ “คณะกรรมการระดับสCวนกลาง เขต และจังหวัด ให=มีภาคี
เครือขCายท่ีเก่ียวข=องรCวมเปKนกรรมการ มีหน=าท่ีในการกําหนดทิศทางและกํากับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
บริการในหนCวยบริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบทันตกรรมเฉพาะทาง และการพัฒนาศูนยEเชี่ยวชาญในทุกเขต
สุขภาพ และการแก=ปHญหาสุขภาพชCองปากท่ีเปKนเปIาหมายสําคัญของพ้ืนท่ี 

๒) กําหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการป� ๒๕๖๐ พัฒนาบริการสุขภาพชCองปากท่ีมีคุณภาพใน 
รพ.สต./ศสม. การจัดบริการเฉพาะทางในโรงพยาบาลในระดับ M1-A และการแก=ปHญหาสุขภาพชCองปากใน
กลุCมเด็ก๐-๑๒ ป� และการเข=าถึงบริการสุขภาพชCองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี 
นวัตกรรมท่ีสามารถเปZนแบบอย?าง  

จาการประมวลผลข=อมูลเขตท่ีเสนอ Best Practice ในท่ีประชุม Service Plan Sharing  :  
1) Best practice  Service plan  นักสุขภาพฟHนดี เขตสุขภาพท่ี ๑   
2) โครงการแก=ปHญหาฟHนผุในกลุCมเด็กวัยเรียน อําเภอทCาปลา จังหวัดอุตรดิตถE  
3) การแก=ปHญหาฟHนน้ํานมผุในเด็ก 3 ป� โดยใช=มาตรการสCงเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
4) การรักษาฟHนด=วยเหตุผล เยียวยาคนด=วยหัวใจ ผู=ติดเตียงท่ีสูงวัย ได=เข=าใกล=หมอครอบครัว

โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  
5) การคัดกรองมะเร็งชCองปากและการพัฒนาระบบการดูแลผู=ปQวยมะเร็งชCองปากและลําคอใน

จังหวัดจันทบุรี  
6) การพัฒนารูปแบบการเข=าถึงบริการสุขภาพชCองปากคนพิการ เครือขCายบริการสุขภาพอําเภอ

บ=านฝาง จ.ขอนแกCนเข=าถึงบริการสุขภาพชCองปากในหนCวยบริการกระทรวงสาธารณสุข เขตนครชัยบุรินทรE  
7) การพัฒนาศักยภาพของผู=ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กกCอนวัยเรียนในศูนยEพัฒนา

เด็กเล็กอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
8) โครงการทันตกรรมใน รพ.สต. อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
9) ด่ังใจบริการผู=สูงวัยใกล=บ=าน โรงพยาบาลห=วยยอด จังหวัดตรัง 
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8. สาขาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด 
โดย นายแพทย
บุรินทร
  สุรอรุณสมัฤทธ์ิ 

ผู(อํานวยการสํานักบรหิารระบบบริการสุขภาพจิต 
นายแพทย
อังกูร  ภัทรากร 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟู 
ผู(ติดยาเสพติดแห,งชาติบรมราชชนนี กรมการพทย
 

สถานการณG 
ปHญหาของโรคจิตเวชสCวนใหญC คือ การท่ีประชาชนกลุCมเสี่ยงตCอปHญหาสุขภาพจิตและจิตเวชท่ี

สําคัญ ไมCสามารถขาดการเข=าถึงการวินิจฉัยและรักษาตCอเนื่อง สาเหตุคือ การมีทัศนคติด=านลบและขาดการ
ตระหนักถึงอาการเริ่มแรกของชุมชน รวมท้ังการขาดความรู=ในการคัดกรอง เฝIาระวัง วินิจฉัย และบําบัดรักษา
อยCางมีคุณภาพของบุคลากรสาธารณสุข ได=มีความพยายามในการพัฒนากระบวนระบบคัดกรอง เฝIาระวัง 
วินิจฉัยและรักษา ดูแลตCอเนื่อง รวมท้ังสCงตCอการรักษาในกรณีท่ีจําเปKน และพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชในหนCวยบริการตามศักยภาพ  

จุดมุ?งเน(นการพัฒนา  
1) พัฒนาระบบยา (จิตเวช จิตเวชเด็ก ยาเสพติด สุรา บุหรี่) ท่ีจําเปKนในสถานบริการระดับ F3 ข้ึน

ไป ให=การรักษาโรคจิต/ยาเสพติดท่ีสําคัญได=   
2) ต้ังคณะกรรมการและดําเนินการ ศูนยEเพ่ือการคัดกรองผู=เข=ารับการบําบัดฟ¡¢นฟูผู=ติดยาเสพติด           
3) บริการผู=ปQวยจิตเวชและยาเสพติดระยะเรCงดCวน (Acute care 48 ชั่วโมง) ในหนCวยบริการ

สุขภาพ  
4) ดําเนินการพัฒนาฐานข=อมูลผู=ปQวยจิตเวชและสารเสพติด (บําบัดรักษาและติดตาม) ระหวCาง

หนCวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทยE และเขตสุขภาพ  

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละของผู=มีปHญหาสุขภาพจิตเข=าถึงบริการสุขภาพจิต 

                                (เปIาหมาย  : ผู=ปQวยโรคจิตเข=าถึงบริการมากกวCาหรือเทCากับร=อยละ 55  
              : ผู=ปQวยโรคซึมเศร=าเข=าถึงบริการมากกวCาหรือเทCากับร=อยละ 43 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 จากรายงานเขตสุขภาพ พบวCา โรคจิตและโรคซึมเศร=า คCาการเข=าถึงบริการ คิดเปKนร=อยละ 
83.62 และ 49.8 ตามลําดับ ซ่ึงเขตสุขภาพท่ี 1 และ 7 มีผลการดําเนินงานมากกวCา ร=อยละ 100 อาจมาจาก
สาเหตุการให=บริการได=มากกวCาคCาเปIาหมาย หรือ การนับ ID ผู=ปQวยซํ้าซ=อนระหวCางโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และพบวCาทุกเขตสามารถดําเนินการได=ตามคCา
เปIาหมาย แตCจากการรวบรวมฐานข=อมูลสCวนกลาง พบวCา การเข=าถึงบริการโรคจิต (ฐานข=อมูลสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรE และสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต) ร=อยละ 65.9 และ การเข=าถึงบริการโรค
ซึมเศร=า (ฐานข=อมูลศูนยEวิชาการโรคซึมเศร=าแหCงประเทศไทย) ร=อยละ 46.60 ซ่ึงได=ผลการดําเนินการแตกตCาง
จากข=อมูลท่ีเขตสุขภาพรายงาน โดยเฉพาะข=อมูลการเข=าถึงบริการโรคจิต มีความแตกตCางกันหลายจุด ดังนั้น 
จึงจําเปKนต=องจัดทําฐานข=อมูลกลางของโรคจิตระหวCางกรมวิชาการรCวมกับพ้ืนท่ี รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 22 
และ 23 
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แผนภูมิท่ี 22 แสดงร=อยละของผู=ปQวยโรคจิตสามารถเข=าถึงบริการโรคจิต เปรียบเทียบข=อมูลจาก
เขตสุขภาพ และข=อมูลจากสCวนกลาง แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559  

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

เขต 105.3 82.37 79.42 69.29 75.49 59.82 102.3 93.13 90.23 95.28 73.63 77.03 83.62
สCวนกลาง 73.83 59.79 61.16 61.24 52.02 43.48 77.60 80.57 68.94 83.60 72.81 55.71 65.90

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00
ร=อยละ

55%

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 และ 
        ฐานข=อมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตรE และสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงร=อยละของผู=ปQวยโรคซึมเศร=าเข=าถึงบริการโรคซึมเศร=า เปรียบเทียบข=อมูลจาก
เขตสุขภาพ และข=อมูลจากกรมวิชาการ แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

เขต 48.0 52.6 52.0 56.7 44.4 46.6 46.3 54.3 45.5 42.9 49.9 59.0 49.8
สCวนกลาง 45.8 45.5 50.7 51.0 41.4 35.7 46.4 53.4 45.3 42.9 43.2 57.4 46.6
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ที่มา : ข=อมูลจากเขต และ จากกรมวิชาการ (www.thaidepression.com) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร=อยละของผู=ปQวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพตCอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนCายจากการ
บําบัดรักษา ตามเกณฑEท่ีกําหนด (เปIาหมาย ร=อยละ 92) 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 พบวCา สามารถดําเนินการได=เฉลี่ยร=อยละ 96.33 ซ่ึงเขตสุขภาพท่ี 1 ยังไมCสามารถ
ดําเนินการได=ตามคCาเปIาหมาย เนื่องจากเขตสุขภาพท่ี 1 มีอุปสรรคในการเดินทางทําให=การติดตามหลังการ
รักษาไมCสามารถทําได=ท่ัวถึง รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 24 
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แผนภูมิท่ี 24 แสดงร=อยละของผู=ปQวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพตCอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนCายจาก
การบําบัดรักษา ตามเกณฑEท่ีกําหนด แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

 

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

ร=อยละ 90.76 97.75 97.60 96.67 94.87 98.32 95.08 95.66 98.25 98.19 97.86 94.93 96.33
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559

  

ในเปIาหมายการดําเนินงานตามมาตรการเรCงดCวน  พบวCา  
1) โรงพยาบาลภาครัฐ (ระดับ M2 ข้ึนไป) สามารถจัดให=มีรายการยาจิตเวชท่ีจําเปKนได= ร=อยละ 

100 ตามบริบทและการให=บริการในพ้ืนท่ี  
2) โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 พบวCา ทุกเขตสุขภาพสามารถมีเตียง (เตียงห=องฉุกเฉิน/เตียงรวม/

unit/ward) ท่ีสามารถดูแลผู=ปQวยจิตเวช/ยาเสพติด ภาวะเรCงดCวน (Acute care) อยCางน=อย 48 ชม. ยกเว=น เขต
สุขภาพท่ี 8 ยังไมCสามารถให=บริการได=ครบร=อยละ 100 เนื่องจากโรงพยาบาลเลย ไมCสามารถให=บริการได=  

3) ฐานข=อมูลผู=ปQวยจิตเวช/ยาเสพติด พบวCา สCวนใหญCมีการรวบรวมข=อมูลการวินิจฉัยโรคจิตเวช 
และยาเสพติด ตาม ICD - 10 จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัด       

4) สถานพยาบาลยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข ผCานการรับรองคุณภาพงานบําบัดรักษายาเสพติด 
ปHจจุบันสามารถดําเนินการได= ประมาณร=อยละ 71 

5) โรงพยาบาลระดับ F3 ข้ึนไปมีทะเบียนผู=ปQวยจิตเวช ได=แกC วินิจฉัย, รักษา, สCงออกนอกเขต มีผล
การดําเนินงานเฉลี่ย ร=อยละ 95.15 และบางเขตสุขภาพอยูCระหวCางการดําเนินงานจัดทําทะเบียนผู=ปQวยจิตเวช 

Best Practice 
เขต 1 การสCงเสริมสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน วัยรุCน อําเภอทุCงหัวช=าง จังหวัดลําพูน  
เขต 2 การสCงเสริมสุขภาพผู=สูงอายุ ความสุข 5 มิติ ชมรมผู=สูงอายุ โรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพ

ตําบลห=วยไคร=  อําเภอน้ําปาด*  
เขต 3 นวัตกรรมการเข=าถึงบริการ สมองไหล อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  
เขต 4 ยาใจ ระบบยาในเครือขCายบริการสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพท่ี 4  
เขต 5 การพัฒนารูปแบบการปIองกันแก=ไขปHญหาการต้ังครรภE จังหวัดสุพรรณบุรี 
เขต 6 ผลการใช=โปรแกรมบําบัดผสมผสานแบบสั้นตCอพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลE โรงพยาบาล

อภัยภูเบศรE จังหวัดปราจีนบุรี 
เขต 7 การพัฒนาเครือขCายบริการดําเนินงานปIองกันแก=ไขปHญหายาเสพติด จังหวัด มหาสารคาม  



๑๐๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

เขต 8 การพัฒนาระบบการเข=าถึงบริการดูแลผู=ปQวยโรคจิต อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
เขต 9 การบําบัดภาวะถอนพิษสุราระดับรุนแรงด=วย BZP อยCางเดียว โรงพยาบาลสุรินทรE 

/COCR9*  
เขต 10 ผู=ปQวยโรคจิตก็มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได= ถ=าใช=ใจดูแล อําเภอกันทรลักษณE จังหวัดศรีสะเกษ 

**KM sharing award  
เขต 11 การพัฒนาเครือขCายบริการผู=ปQวยโรคจิตจากโรงพยาบาลสูCชุมชน อําเภอเชียรใหญC           

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็นท(าทาย :  
1) งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานสาขาสุขภาพจิต จิตเวช และ ยาเสพติด ไมCเพียงพอในหลาย

เขตสุขภาพ  
2) ระบบข=อมูลสารสนเทศ ไมCสอดคล=องกันระหวCางข=อมูลพ้ืนท่ี และสCวนกลาง  
3) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด=านจิตเวชและยาเสพติด  
4) การบูรณาการรCวมกับหนCวยงานอ่ืนๆให=มีการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานตามคําสั่ง 

คสช. 108/2557 เพ่ือให=มีการคัดกรองตามสภาพความรุนแรงของผู=ปQวยยาเสพติดอยCางเหมาะสมตCอไป 

ข(อเสนอแนะ :  
1) พัฒนามาตรฐานระบบบริการ : การดูแลผู=ปQวย, การสCงตCอ, ผู=ปQวยจิตเวช, ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
2) พัฒนาระบบฐานข=อมูลกลางของโรคจิต   
3) การพัฒนาบุคลากร : เพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข=อง และระบบ Coaching  

(ทุกสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข=อง โดยเฉพาะด=านจิตเวชเด็กและวัยรุCน และแพทยEท่ีปฏิบัติงานด=าน
ยาเสพติด) 

4) พิจารณาความสําคัญของการปIองกันการฆCาตัวตายสําเร็จในระดับนโยบาย 
5) กําหนดเกณฑEการประเมิน monitor small success ให=ชัดเจน เพ่ือเกิดมาตรฐานเดียวกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

9. สาขา 5 สาขาหลัก 
นายแพทย
ฐิติ แสวงธรรม  

รองผู(อํานวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

สถานการณG 
สภาพปHญหาและเปIาหมาย : เนื่องจากในปHจจุบัน โรงพยาบาลศูนยE และ โรงพยาบาลท่ัวไป มีความ

แออัดด=านบริการเปKนจํานวนมาก จึงมีความจําเปKนท่ีจะต=องพัฒนาศักยภาพให=โรงพยาบาลแมCขCายระดับรองลงไป 
เชCน ระดับ M2 ให=มีศักยภาพมากข้ึนเพ่ือรองรับการดูแลผู=ปQวยในระดับปฐมภูมิมากข้ึน และลดการสCงตCอผู=ปQวยท่ี
ไมCมีความจําเปKนมาท่ี รพศ./รพท. โดยเหตุผลนี้ทางคณะกรรมการ service plan 5 สาขาหลัก จึงได=กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานพร=อมเปIาหมาย  
สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ทุกแหCง สามารถทําผCาตัดคลอด Elective 10% และ 
Appendectomy ได= 25% ของจํานวนท้ังหมดในจังหวัด  

การผ?าตัด Appendectomy : จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของป�งบประมาณ 2559 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป สามารถทําผCาตัด 
Appendectomy ได=เพ่ิมข้ึนแตCยังไมCถึงตามเปIาหมาย โดยภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 24.36 
และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขต พบวCา เขตสุขภาพท่ี 1, 4, 6, 7 และ 8 สามารถทําได=สูงกวCาเปIาหมาย และเขต
สุขภาพท่ี 9 และ 12 ไมCได=รายงานข=อมูล รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 25 

แผนภูมิท่ี 25 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ท่ีสามารถทําผCาตัด  
Appendectomy ได= แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 28.30 14.47 7.40 29.50 9.75 64.28 31.61 31.04 0.00 19.57 7.68 0.00 24.36
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                 ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

การผ?าตัดคลอด Elective : จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน 
(ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของป�งบประมาณ 2559 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปสามารถทําผCาตัด คลอด Elective 
ได=เพ่ิมข้ึนและผCานเกณฑEตามเปIาหมาย โดยภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 25.4 และเม่ือ
พิจารณาเปKนรายเขต พบวCา เขตสุขภาพท่ี 4, 6 และ 8 สามารถทําได=สูงกวCาเปIาหมาย และเขตสุขภาพท่ี 9 และ 
12 ไมCได=รายงานข=อมูล รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 26 



๑๑๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

แผนภูมิท่ี 26 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ท่ีสามารถทําผCาตัดคลอด Elective 
ได= แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 18.3 1.66 11.5 44.4 18.6 74.4 19.2 31.6 0.00 16.7 17.2 0.00 25.4
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                      ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ให=การดูแลรักษาผู=ปQวย Non displace fracture ได= 
และมีการสCงตCอลดลง 25% 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ให=การดูแลรักษาผู=ปQวย Non displace fracture ได= และมี
การสCงตCอลดลง โดยภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 50.7 และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขต พบวCา 
โรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพสCวนใหญCสามารถดําเนินการได=ผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด มีเพียงเขต
สุขภาพท่ี 11 ท่ีสามารถดําเนินการได= ร=อยละ 24.8 และเขตสุขภาพท่ี 9 และ 12 ไมCได=รายงานข=อมูล 
รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 27 

แผนภูมิท่ี 27 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ท่ีสามารถทําผCาตัดคลอด Elective 
ได= แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 30.5 79.4 41.2 65.0 70.4 60.4 57.4 40.7 0.00 36.9 24.8 0.00 50.7
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                       ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 



๑๑๑ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป สามารถให=การดูแลผู=ปQวยเด็กท่ี on respirator ได= และ
มีการสCงตCอลดลง 30% 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ให=การดูแลผู=ปQวย Sepsis ได= และมีการสCงตCอลดลง โดย
ภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 23.5 ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEเปIาหมาย และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขต 
พบวCา โรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพท่ี 1, 6 และ 11 สามารถดําเนินการได=ผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด 
และเขตสุขภาพท่ี 3, 9 และ 12 ไมCได=รายงานข=อมูล รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 28 

แผนภูมิท่ี 28 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ท่ีสามารถทําผCาตัดคลอด Elective 
ได= แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 53.0 21.4 0.00 10.0 3.42 50.5 10.0 17.5 0.00 15.1 30.8 0.00 23.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0 ร(อยละ

N/A N/A N/A

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไปให=การดูแลผู=ปQวย Sepsis ได=และมีการสCงตCอลดลง 30% 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ให=การดูแลผู=ปQวย Sepsis ได= และมีการสCงตCอลดลง โดย
ภาพรวมประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 34.3 ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณาเปKนรายเขต 
พบวCา โรงพยาบาลระดับ M2 ในเขตสุขภาพท่ี 1, 3, 5, 6, 7, 8 และ 11 สามารถดําเนินการได=ผCานเกณฑE
เปIาหมายท่ีกําหนด และเขตสุขภาพท่ี 9 และ 12 ไมCได=รายงานข=อมูล รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 29 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

แผนภูมิท่ี 29 แสดงร=อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ท่ีสามารถให=การดูแลผู=ปQวย Sepsis 
ได= และมีการสCงตCอลดลง แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 69.2 3.91 28.5 18.5 32.0 37.2 40.7 36.7 0.00 24.8 51.8 0.00 34.3
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

Best Practice 
1) การใช=เกณฑEวินิจฉัย sepsis 3 และ sepnet 1 และการพัฒนางาน sepsis เขต 1 
2) การดูแลรักษาปอดอักเสบในเด็กแบบไร=รอยตCอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4  
3) การพัฒนารูปแบบการดูแลผู=ปQวยแผนกอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระปกเกล=า จังหวัดจันทบุรี

เขต 6 

วิเคราะหGป@ญหาและข(อเสนอแนะ แนวทางแก(ไข 
 ปHญหาสCวนมากมาจาก เรื่องการขาดแคลนบุคลากรผู=เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลแมCขCายระดับรอง 

ท่ีจะทําการรักษาเพ่ือลดการสCงตCอเข=ามา ใน รพศ./รพท. ควรมีการเพ่ิมการหมุนเวียนผู=เชี่ยวชาญจาก รพศ./รพท. 
ไปท่ีโรงพยาบาลแมCขCายระดับรอง และมีระบบการรับปรึกษาท่ีดี และมีข=อเสนอในป� 2560 ในการเพ่ิมบุคลากร
และศักยภาพใน โรงพยาบาลระดับ M2 ให=ได=ตามมาตรฐานอยCางน=อย 50 % ของจํานวน โรงพยาบาลระดับ M2 
ท้ังหมดและในแงCการรวบรวมข=อมูล ควรต=องมีการมอบหมายผู=รับผิดชอบในการดูแลท่ีชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
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10. สาขาโรคไม?ติดต?อ (NCD) 

10.1 โรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง 

แพทย
หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ 
รองผู(อํานวยการสํานักโรคไม,ติดต,อ กรมควบคุมโรค 

สถานการณG 
จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป โดยการตรวจรCางกาย ครั้งท่ี 4 (พ.ศ.

2551) พบวCา มีความชุกของโรคเบาหวาน เทCากับร=อยละ 6.9 ประมาณการวCามีประชากรไทย ปQวยเปKน
โรคเบาหวาน 3.2 ล=านคน โดยเพศหญิงมีความชุกมากกวCาเพศชาย (ร=อยละ 7.7 และร=อยละ 6.0) ไมCรู=ตัววCา
เปKนโรคเบาหวานร=อยละ 31.3 รู=ตัววCาปQวยแตCไมCได=รับการรักษา ร=อยละ 3.3 สําหรับผู=ปQวยท่ีมารับการรักษา
พบวCาควบคุมระดับน้ําตาลได=เพียงร=อยละ 30.6 เทCานั้น สCวน โรคความดันโลหิตสูง พบวCา ผู=ปQวยความดัน
โลหิตสูง มีความชุกของภาวะแทรกซ=อนของโรคหลอดเลือดสมองร=อยละ 3.9 ภาวะแทรกซ=อนของหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจร=อยละ 7.0 ภาวะแทรกซ=อนทางไต ได=แกC ภาวะไตเสื่อมสมรรถภาพ ร=อยละ 13.1 
(MedResNet, 2558) สาเหตุหลักสCวนหนึ่งมาจากกการท่ีไมCสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได=อยCาง
เหมาะสม ขาดการเข=าถึงบริการอยCางตCอเนื่อง  

การท่ีผู=ปQวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู ไมCสามารถควบคุมน้ําตาล/ความดันโลหิตได=ดียCอม
สCงผลให=เกิดภาวะแทรกซ=อนตา ไต เท=า หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เพ่ิมข้ึน คลินิกบริการผู=ปQวย DM 
HT สามารถควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตได=อยCางเหมาะสม และควบคุมระดับน้ําตาลและความดัน
โลหิตได=เพียงร=อยละ 20 - 30 เทCานั้น  

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผู=ปQวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได=ดี (เปIาหมาย : > 40%) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ทุกเขตสุขภาพยังไมCสามารถดําเนินการได=ตามเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และในภาพรวม
ประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 27.5 ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEตามเปIาหมายท่ีกําหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ
ท่ี 30 

แผนภูมิท่ี 30 แสดงร=อยละผู=ปQวยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได=ดี แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 28.4 32.0 33.0 29.0 28.7 28.0 20.7 23.0 28.2 27.5 27.0 25.1 27.5
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 และข=อมูล HDC ของเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559    
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จากการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ของหนCวยบริการ ต้ังแตCป�งบประมาณ 2557 – 
2559 พบวCา สCวนใหญCผCานการรับรองคุณภาพ มีเพียงเขตสุขภาพท่ี 8 ท่ียังไมCผCานการรับรองครบทุกแหCง 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโรงพยาบาลท่ีผCานการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ รวม 3 ป� 
ต้ังแตCป�งบประมาณ 2557 - 2559 แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

จํานวน 
รพ. 

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

ท้ังหมด 99 47 52 70 67 68 66 87 84 72 75 78 865 
ผCานการ
ประเมิน
รับรอง 

99 47 52 70 67 68 66 86 84 72 75 78 864 

ร=อยละ 100 100 100 100 100 100 100 98.8 100 100 100 100 99.88 

ที่มา : รายงานจาก สํานักงานปIองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ข=อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ผู=ปQวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได=ดี (เปIาหมาย : > 50%) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ทุกเขตสุขภาพยังไมCสามารถดําเนินการได=ตามเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และในภาพรวม
ประเทศสามารถดําเนินการได=ร=อยละ 28.3 ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEตามเปIาหมายท่ีกําหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ
ท่ี 31 

แผนภูมิท่ี 31 แสดงร=อยละผู=ปQวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได=ดี แยกรายเขต
สุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 25.4 31.9 31.0 24.0 23.1 23.7 30.0 36.7 34.5 38.7 23.5 17.9 28.3
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 และข=อมูล HDC ของเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559    
การประเมินการพัฒนาระบบตาม 6 Building blocks ภาพรวมโดยสรุป พบดังนี้ 
1) อภิบาลระบบสุขภาพ มีแผนพัฒนา service plan สาขาโรคไมCติดตCอระดับเขต และจังหวัด 

มีการขับเคลื่อนงานผCานคณะกรรมการระดับตCาง ๆ มีคณะกรรมการ service plan และมีกลไกการติดตาม
ประเมินผล  
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2) กําลังคนด(านสุขภาพ มีผู=รับผิดชอบงาน NCD, SM, CM, mini CM และมีสหสาขาวิชาชีพมี
การดําเนินงานท่ีชัดเจน และยังมีการพัฒนาศักยภาพ พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข  

3) ระบบสารสนเทศ มี Data registry Data center ทุกจังหวัดและเชื่อมโยงเปKนระดับเขตตาม
ศักยภาพหลายเขตใช=โปรแกรม Chronic link ในการ report ข=อมูล NCD 

4) การจัดบริการสุขภาพ มีการจัดบริการ คลินิก DM HTชัดเจน โดยการดําเนินงานคลินิก 
NCD คุณภาพ และมีการดําเนินงานเชิงรุกด=านการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีการบูรณาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ประเด็นสําคัญท่ีเปZนความเส่ียงต?อการทําให(การขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไม?ประสบความสําเร็จ  
การไมCเข=าถึงบริการ ทําให=ขาดการรักษาอยCางตCอเนื่อง การดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุCม

เสี่ยง/กลุCมปQวย ยังไมCครอบคลุม การบูรณาการงานหลายภาคสCวนไมCสอดคล=อง การบันทึกข=อมูลไมCครบถ=วน ไมC
ถูกต=อง ไมCทัน รายละเอียดด=านข=อมูลในระบบ มีมากทําให=ระบบข=อมูลไมCเอ้ือตCอผู=ปฏิบัติงานเทCาท่ีควร และสCงตCอ
ข=อมูลเข=าระบบ HDC เพ่ือติดตาม/รายงานผลการดําเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงานโดดเด?น (Best Practice) 
การพัฒนาระบบการดูแลผู=ปQวยเบาหวานใกล=บ=านใกล=ใจ เน=นการให=บริการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

บริการในชุมชน มีการสCงคืนผู=ปQวยไปยังโรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพตําบล และสCงเจ=าหน=าท่ีจากโรงพยาบาลไป
ให=การรักษาผู=ปQวยในชุมชน มีการพัฒนากระบวนการดูแลผู=ปQวยในคลินิกเบาหวานใน รพ.สต.และการดูแล
ตCอเนื่องในชุมชนของชุมชน (โรงพยาบาลเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี) 

 
นวัตกรรมท่ีสามารถเปZนแบบอย?าง 
 การจัดต้ังศูนยEเฝIาระวังภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีผCานการอบรมการเจาะเลือดปลายนิ้ว เข=ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด=านการ
เฝIาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให=มาประจําศูนยEเฝIาระวังภัยฯ ในหมูCบ=าน (โรงพยาบาลสCงเสริม
สุขภาพทCาแลง อําเภอทCายาง จังหวัดเพชรบุรี) 
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ป@ญหา อุปสรรคระบบข(อมูล   
ข=อมูลไมCครบถ=วน ไมCถูกต=อง ไมCทัน รายละเอียดด=านข=อมูลในระบบมีมากทําให=ระบบข=อมูลไมCเอ้ือ

ตCอผู=ปฏิบัติงานเทCาท่ีควร ความเข=าใจนิยามและการบันทึกข=อมูลในระบบ 43 แฟIม ไมCมีโปรแกรมการออก
รายงานระดับความรุนแรงของผลการคัดกรองภาวะแทรกซ=อน ตา ไต เท=า จาก 43 แฟIม การวิเคราะหEข=อมูล 
NCD ตามหลักระบาดวิทยาอยCางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ข(อเสนอแนะ 
 ต?อผู(ปฏิบัติงาน การนําข=อมูลมาวิเคราะหEใช=ในการดําเนินงาน/กิจกรรมเพ่ือให=บรรลุ

เปIาหมาย การดําเนินงานเชิงรุกในกลุCมผู=ปQวยท่ีควบคุมระดับน้ําตาลและ BP ไมCได=รวมท้ังการติดตามผู=ปQวย 
DMHTท่ีขาดนัด การประยุกตE/ปรับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให=สอดคล=องกับปริมาณงาน กลุCมผู=ปQวย 
และบริบท 

 ต?อนโยบาย/ต?อส?วนกลาง การพัฒนาระบบข=อมูล (43 แฟIม,HDC,Thai CVD Risk) การ
จัดทํา minimum data set ของ NCDs ให=ครอบคลุมตัวแปร ท่ีใช=ประโยชนEในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดบริการ การจัดทําคูCมือการบันทึกข=อมูล การพัฒนาระบบการจัดการ data center ระดับเขต การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีโดยสCวนกลางและระดับเขต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

10.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

นายแพทย
สุชาติ  หาญไชยพิบูลย
 
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย
 

สถานการณG 
จากข=อมูลการให=บริการผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในโรงพยาบาลระดับ A และ ระดับ 

S ต้ังแตCป�งบประมาณ 2556 – 2559 พบวCามีการพัฒนาและมีความก=าวหน=าในการจัดบริการเพ่ือชCวยเหลือ
ผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได=มากข้ึนเรื่อยๆ โดยโรงพยาบาลระดับ A  มีการจัดบริการ Stroke Fast 
Track ได=ครบทุกแหCงต้ังแตCป�งบประมาณ 2557 จนถึงปHจจุบัน และมีการจัดต้ัง Stroke Unit ได=ครอบคลุม
มากข้ึนเรื่อยๆ โดยปHจจุบันมีความครอบคลุมร=อยละ 78.8 สCวนโรงพยาบาลระดับ S มีการจัดบริการ Stroke 
Fast Track ได=ครอบคลุมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยปHจจุบันมีความครอบคลุมร=อยละ 97.9 และมีการจัดต้ัง Stroke 
Unit ได=ครอบคลุมมากข้ึน โดยปHจจุบันมีความครอบคลุมร=อยละ 50.0 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน และร=อยละของ Stroke Fast Track และ Stroke Unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A และระดับ S ในเขตสุขภาพท่ี 1 – 12 ป�งบประมาณ 2556 - 2559 

ระดับ 
รพ. 

จํานวน 
Stroke Fast Track 
(จํานวน และร=อยละ) 

Stroke Unit 
(จํานวน และร=อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

A 33 
25 

(75.8) 
33 

(100) 
33 

(100) 
33 

(100) 
19 

(57.6) 
22 

(66.7) 
23 

(69.7) 
26 

(78.8) 

S 48 
15 

(31.3) 
43 

(89.6) 
44 

(91.6) 
47 

(97.9) 
6 

(12.5) 
16 

(33.3) 
21 

(43.8) 
24 

(50.0) 
       ที่มา : PNI Report, Aug 2016 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
การดําเนินงานพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

โดยการตรวจราชการประจําป� ตามประเด็นการตรวจราชการในแตCละประเด็น พบดังนี้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละอัตราตายของผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง (เปIาหมาย < ร=อยละ 7)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีอัตราตายของผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง ร=อยละ 8.14 ซ่ึงยังไมC
ผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณารายเขต พบวCา มีเขตสุขภาพ 6, 7, 10 และ 12 ท่ีมีอัตราตาย
ของผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมองอยูCในเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด คือ ร=อยละ 6.63, 4.55, 2.98 และ 5.61 
ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 32 
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แผนภูมิท่ี 32 แสดงร=อยละอัตราตายของผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง แยกรายเขตสุขภาพ และ
ภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 9.12 14.2 11.6 8.06 8.52 6.63 4.55 7.29 11.8 2.98 7.17 5.61 8.14
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4.0
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18.0

20.0
ร(อยละ

 
ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

ในป�งบประมาณ 2559 ได=กําหนดให= โรงพยาบาล ระดับ A มี Stroke Unit ครบทุกแหCง (ร=อย
ละ 100) และ โรงพยาบาล ระดับ S มี Stroke Unit ร=อยละ 50 และจากข=อมูลการตรวจราชการ พบวCา 

โรงพยาบาล ระดับ A ในภาพรวมของประเทศ มี Stroke Unit ร=อยละ 78.79 โดยเขต
สุขภาพท่ี 4, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 สามารถจัดให=มี Stroke Unit ได= ร=อยละ 100 ตามเปIาหมายท่ี
กําหนด สCวนเขตสุขภาพท่ี 1, 2, 5 และ 11 สามารถจัดให=มี Stroke Unitได=ในบางสCวน ท้ังนี้พบวCาเขต
สุขภาพท่ี 3 ยังไมCสามารถจัดให=มี Stroke Unit  

โรงพยาบาล ระดับ S ในภาพรวมของประเทศ มี Stroke Unit ร=อยละ 39.58 โดยเขต
สุขภาพท่ี 2, 4, 6, 7, 8, 9 และ 12 สามารถจัดให=มี Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ S ได=มากกวCาหรือ
เทCากับ ร=อยละ 50 ตามเปIาหมายท่ีกําหนดไว= ซ่ึงเขตสุขภาพท่ี 7 และ 9 สามารถจัดให=มี Stroke Unit ได=ถึง 
ร=อยละ 100 สCวนเขตสุขภาพท่ี 1, 3, 5, 10 และ 11 สามารถจัดให=มี Stroke Unitได=บางสCวน  

Best Practice 
การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลมุกดาหาร เขตสุขภาพท่ี 10 

เพ่ือลดระยะเวลาในการให=ยาละลายลิ่มเลือดแกCผู=ปQวยโรคหลอดเลือดสมอง (door to needle) โดยได=เริ่ม
พัฒนาระบบบริการ Stroke fast track ข้ึน ในป�งบประมาณ 2555 และจัดต้ัง Stroke Unit ใน
ป�งบประมาณ 2557 มีการจัดให=มี Case manager ในการติดตามดูแลผู=ปQวยและจัดเก็บตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข=อง 
รวมท้ังได=จัดให=มีรังสีแพทยEเพ่ือดําเนินการตรวจวินิจฉัยด=วย CT-Scan ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังนี้การพัฒนา
ดังกลCาวเปKนความรCวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ท่ีมีการทํางานรCวมกันอยCางเปKนระบบ ซ่ึงมีผลทําให=อัตรา
ความพิการและอัตราตายของผู=ปQวยลดลง 
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ข(อเสนอเชิงนโยบาย 
1. ประสานความรCวมมือกับสาขา NCD โดยเฉพาะอยCางยิ่งในสCวนของโรคความดันโลหิตสูง 

เพ่ือสร=างระบบคัดกรอง ปIองกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรกลุCมเสี่ยง 
2. ควรมุCงเน=นในการสร=างความตระหนักรู=ถึงความสําคัญและอาการสัญญาณอันตราย ของโรค

หลอดเลือดสมอง ในระดับประชาชน เพ่ือให=ผู=ปQวยมาถึงโรงพยาบาลได=อยCางรวดเร็ว ท้ังนี้โดยสร=างความ
รCวมมือในการประชาสัมพันธEข=อมูลดังกลCาวกับหนCวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขตCาง ๆ ท่ี
เก่ียวข=อง 

3. ควรมีมาตรการเชิงรุกและการพัฒนาระบบการสCงตCอ เพ่ือให=ผู=ปQวยสามารถมาถึง 
โรงพยาบาล ได=อยCางทันทีท่ีมีอาการ 

4. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข=อมูลผู=ปQวยระหวCางหนCวยบริการแตCละระดับ 
5. จัดให=มี Sub-acute care ในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือรองรับผู=ปQวยกลับไปดูแลในกรณีท่ี

โรงพยาบาลระดับ A หรือ S ได=ดําเนินการรักษาผู=ปQวยจนมีอาการดีข้ึนและมีความปลอดภัยแล=ว 
6. พัฒนาระบบรายงานสถิติโรคหลอดเลือดสมองและอัตราตายท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได= 

และสามารถนําไปใช=ประโยชนEได=ทันตCอเวลา ในสถานพยาบาลทุกระดับท่ัวท้ังประเทศ 

ข(อเสนอเชิงการปรับปรุง 
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข=อมูล เพ่ือสามารถวางแผนดูแลผู=ปQวย Stroke ได=อยCางตCอเนื่อง  
2. เพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรทางการแพทยEท่ีเก่ียวข=อง เชCน ประสาทอายุรแพทยE พยาบาลเฉพาะ 

เปKนต=น 
3. สนับสนุนการพัฒนาความรู= ทักษะและความสามารถในการดูแลผู=ปQวย Stroke แกCบุคลากร

ผู=ปฏิบัติงาน 
4. สร=างความตระหนักรู=ถึงความสําคัญและอาการสัญญาณอันตรายของโรค Stroke วิธีปฏิบัติ

ตัวแกCประชาชน 
5. สนับสนุนและสCงเสริมให=โรงพยาบาลระดับ A, S ทุกเขต มีการจัดต้ัง Stroke Unit ตาม

เปIาหมายท่ีกําหนด 
6. สนับสนุนให=แตCละระดับเข=ารCวมเปKนเครือขCายวิชาการและเข=าสูCระบบการตรวจรับรอง

คุณภาพการดูแลรักษาผู=ปQวย Stroke 
7. พัฒนาระบบ Pre-Hospital care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

10.3 โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

แพทย
หญิงเป89ยมลาภ  แสงสายณัห
 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
 

สถานการณG 
จากการพัฒนาระบบริการสุขภาพในสาขาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD) นั้นมีมาตรฐานการ

รักษาพยาบาล คือ  
1) มีการวินิจฉัยผู=ปQวย ท่ีถูกต=องได=มาตรฐาน ด=วย pulmonary function test  
2) ควรมีคลินิก COPD ท่ีครบวงจร โดย มีการทํางานรCวมแบบสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด=วย 

แพทยE พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และเจ=าหน=าท่ีบันทึกข=อมูล มีการให=ความรู=เรื่องการอดบุหรี่ มีการ
ออกกําลังกายรวมท้ัง pulmonary rehabilitation ท่ีเหมาะสม มีการให=ความรู=เรื่องโภชนาการในผู=ปQวยท่ีมี 
BMI < 21 มีการกํากับดูแลการใช=ยาสูดพCนท่ีเหมาะสม มีการให=วัคซีนไข=หวัดใหญCทุกป� และ มีการประเมิน
ติดตามผลการรักษาอยCางเหมาะสม  

3) มีการใช=ยาพCนกลุCมควบคุม ได=แกC LABA/ LAMA ท่ีเหมาะสม 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตราการรับไว=รักษาในโรงพยาบาลผู=ปQวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

     (เปIาหมาย ไมCเกิน ๑๓๐ ตCอแสนประชากร)         
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีอัตราการรับผู=ปQวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังไว=รักษาในโรงพยาบาล 
157.0 ตCอแสนประชากร ซ่ึงยังไมCผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือพิจารณารายเขต พบวCา มีเขต
สุขภาพ 6, 7 และ 10 ท่ีมีอัตราการรับผู=ปQวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังไว=รักษาในโรงพยาบาล อยูCในเกณฑEเปIาหมาย
ท่ีกําหนด คือ 107.7, 60.83 และ 119.6 ตCอแสนประชากร ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 33 

แผนภูมิท่ี 33 แสดงอัตราการรับไว=รักษาในโรงพยาบาลของผู=ปQวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง แยกราย
เขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 302.4 166.6 144.3 152.1 185.3 107.7 60.83 158.3 157.5 119.6 153.3 176.7 157.0
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 
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ผลการติดตามการดําเนินงานตามแนวทางท่ีกําหนด เพ่ือลดอัตราการรับไว=รักษาในโรงพยาบาล
ผู=ปQวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

1. การจัดบริการคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (COPD Clinic) มีการกําหนดให=มีการจัดบริการ 
COPD Clinic ใน รพศ./รพท./รพช.ทุกแหCงภายในเขตสุขภาพ (ร=อยละ 100) ซ่ึงจากข=อมูลการตรวจราชการ 
พบรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการดําเนินงานการจัดต้ังคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ใน รพศ./รพท./รพช. 
แยกรายเขตสุขภาพ ป�งบประมาณ 2559 

เขต 
รพศ./รพท./รพช. จัดบริการ  

COPD Clinic ทุกแห?ง (เปhา 100%) 
หมายเหตุ 

1 94.11 % เฉพาะ จังหวัดเชียงใหมC 
2 95.55 %  
3 100% ทุกจังหวัด 
4 100% ทุกจังหวัด 
5 100% เฉพาะสุพรรณบุรี, กาญจนบุรี 
6 100% ทุกจังหวัด 
7 100% เฉพาะขอนแกCน, กาฬสินธุE 
8 100% หนองบัวลําภู, นครพนม ไมCมีข=อมูล 
9 100% ทุกจังหวัด 

10 100% ทุกจังหวัด 
11 100% เฉพาะ จังหวัดชุมพร, นครศรธรรมราช, ภูเก็ต, สรุาษฎรE 
12 100% เฉพาะสตูล, ยะลา, ตรัง และปHตตานี 

ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก. 2 รอบที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 1 - 12 

2. การจัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ มีการกําหนดให=มีการจัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ใน รพศ. 
และ รพท.ทุกแหCงภายในเขตสุขภาพ (100%) และใน รพช.กําหนดให=มีการจัดบริการ ร=อยละ 60 ของ รพช.
ท้ังหมดภายในเขตสุขภาพ ซ่ึงจากข=อมูลการตรวจราชการ พบรายละเอียดดังตารางท่ี 20 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการจัดบริการเลิกบุหรี่ ใน รพศ./รพท./รพช. แยกรายเขตสุขภาพ
ป�งบประมาณ 2559  

เขต 
รพศ./รพท./รพช. มีบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ 
(รพศ./รพท. เปhา 100%, รพช. เปhา 60%) 

หมายเหตุ 

1 94.11 % เฉพาะ จ.เชียงราย 
2 100% ทุกจังหวัด 
3 100% ทุกจังหวัด 
4 100% ทุกจังหวัด 
5 100% เฉพาะสุพรรณบุรี 
6 96.10 %  
7 100% เฉพาะกาฬสินธุE 



๑๒๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

เขต 
รพศ./รพท./รพช. มีบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ 
(รพศ./รพท. เปhา 100%, รพช. เปhา 60%) 

หมายเหตุ 

8 100% เฉพาะหนองคาย, อุดรธานี, บึงกาฬ, สกลนคร 
9 100% เฉพาะ จ.บุรีรัมยE และ สุรินทรE 

10 100% ทุกจังหวัด 
11 100% เฉพาะภูเก็ต 
12 100% เฉพาะปHตตานี ยะลา และตรัง 

ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก. 2 รอบที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 1 - 12 

ป@ญหา/อุปสรรค 
1. การวินิจฉัยท่ีไมCถูกต=องและคลินิกท่ียังไมCสมบูรณEในเชิงคุณภาพ 
2. ขาดแคลนบุคลากร 
3. ขาดอุปกรณEคว 
4. ามสับสนในท่ีมาและวิธีการคิดวิเคราะหEตัวชี้วัด และความไมCครอบคลุมของตัวชี้วัด 
5. ขาดการจัดรายการยาท่ีจําเปKนในการรักษา COPD 
6. การบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ไมCครบตามเปIาหมาย 

ข(อเสนอแนะ 
1. พัฒนาโปรแกรมการวินิจฉัยและการติดตาม COPD care model  และการพัฒนาให=ความรู=

ในเครือขCายมากข้ึนในรูปแบบแผCนพับและเผยแพรCโดยวิธีตCางๆ 
2. ให=ความสําคัญกับแพทยEและพยาบาลมากข้ึนในโรคถุงลมโปQงพอง พัฒนาหลักสูตร chest 

nurse ระยะเวลา 4 เดือน เน=น COPD 
3. ผลักดันให=เห็นความสําคัญของ spirometry และอยCางน=อยระดับ M1 
4. กําหนดเกณฑE มาตรฐานการวินิจฉัยโรค และคําอธิบายตัวชี้วัดให=ชัดเจนปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพมากข้ึน 
5. ผลักดันให=ราคายาลดลงและให=เห็นความสําคัญของยาพCนคุมอาการ 
6. จัดบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ใน รพศ. และโรงพยาบาลทุกระดับ โดยบริหารจัดการเต็มรูปแบบ 

และนําการสูบบุหรี่เปKนตัวชี้วัดหนึ่งของผู=ปQวยถุงลมโปQงพอง 

ข(อเสนอแนะสําหรับหน?วยงานส?วนกลาง 
1. สนับสนุนยาให=ครบและเพียงพอในโรงพยาบาลชุมชนท่ียังไมCมียา โดยแตCละเครือขCายพิจารณา

สนับสนุนในเครือขCายให=ครอบคลุม 
2. จัดหาเครื่องมือ  Spirometry ในโรงพยาบาลท่ียังไมCมีเครื่องมือ และพัฒนาทักษะบุคลากรใน

การแปลผล Spirometry 
3. จัดเพ่ิมคุณภาพการจัดบริการคลินิกให=ได=มาตรฐาน เพ่ือลดอัตราการเข=ารักษาในโรงพยาบาล

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู=ปQวย 
4. สร=างเครือขCายการดูแล และให=ผู=ปQวยสามารถดูแลตนเอง เชCน ระบบการรับ – สCงตCอผู=ปQวย 

การดูแลผู=ปQวยในชุมชน จัดระบบคลังให=ยืมอุปกรณEไปใช=ท่ีบ=าน  
 
 



๑๒๓ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

11. สาขาปฐมภูมิและสุขภาพองคGรวม 

11.1 ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 

นางสาวสุธาทิพย
 จันทรักษ
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

นายนภดล  ครุฑน(อย 
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สถานการณG 
การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพเริ่มดําเนินการมาต้ังแตC ป� พ.ศ. 2555 เรื่อยมา จนถึงปHจจุบัน 

ซ่ึงเม่ือป� พ.ศ. 2558 พบวCา มีตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ท่ีสามารถจัดการด=านสุขภาพตามเกณฑE
มาตรฐานท่ีกําหนดได= (ระดับดีข้ึนไป) จํานวน 3,769 ตําบล และจากผลการประเมินสCวนขาดในแตCละระดับ 
เปKนดังนี้  

1) ระดับพ้ืนฐาน พบวCา ไมCมีสCวนขาด  
2) ระดับพัฒนา พบวCา ขาดการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปHญญาท=องถ่ิน จากชุมชนมาใช=

สนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว=  
3) ระดับดี (การขับเคลื่อนแผนฯ) พบวCา ขาดมาตรการทางสังคมในการแก=ปHญหาสุขภาพชุมชน  
4) ระดับดีมาก (ตําบลมีระบบการบริหารจัดการอยCางตCอเนื่อง) พบวCา ขาดกระบวนการติดตาม 

ควบคุม กํากับ และสรุปผลการประเมิน ขวดวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน ขาดการวัดความรอบรู=และพฤติกรรม
สุขภาพ  

5) ระดับดีเยี่ยม (ตําบลจัดการสุขภาพต=นแบบ) พบวCา ขาดวิทยากรชุมชนต=นแบบในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และศูนยEเรียนรู=สุขภาพชุมชน ขาดการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการ
ความรู= และนวัตกรรมสุขภาพ สภาวะสุขภาพ เชCน NCD ผู=สูงอายุ อุบัติเหตุ ลดลง และไมCมีมีวิสาหกิจชุมชน
ก=าวหน=า 

จากการประเมินประเด็นปHญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีรายเขตสุขภาพ และภาพรวม
ประเทศ ปรากฏดังตารางท่ี 7   

ตารางท่ี 7 แสดงประเด็นปHญหาสุขภาพของพ้ืนท่ี แยกรายเขต และภาพรวมประเทศ 

 



๑๒๔ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 

(เปIาหมาย มีตําบลจัดการด=านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑEมาตรฐาน ร=อยละ 70) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ทุกเขตสุขภาพมีการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ได=มากกวCาเกณฑEท่ี
กําหนด โดยภาพรวมประเทศมีตําบลจัดการสุขภาพ มีเปIาหมายร=อยละ 70 คิดเปKนจํานวน 5,079 ตําบล ซ่ึง
มีการดําเนินการท่ีผCานเกณฑEระดับดีข้ึนไป 6,428 ตําบล คิดเปKนร=อยละ 88.53 ของเปIาหมาย รายละเอียด
ดังแผนภูมิท่ี 34 

แผนภูมิท่ี 34 แสดงตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวม
ประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 73.8 88.9 79.5 86.2 77.6 92.8 98.0 95.9 91.2 94.2 91.1 93.2 88.5
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

ผลลัพธGท่ีเกิดกับประชาชน  
1. โรคเรื้อรังลดลง 
2. ผู=ปQวยรายใหมCไมCเพ่ิมข้ึน 
3. ลดคCาใช=จCายด=านสุขภาพ 
4. มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
5. ลดปHจจัยเสี่ยงตCอการเกิดโรคด=านสุขภาพและสิ่งแวดล=อม 
6. เกิดนวัตกรรมท้ังด=านกระบวนการ และนวัตกรรมผลผลิค 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการตําบลจัดการสุขภาพ 
1. ระดับนโยบาย : เกิดตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เกิดการทํางานรCวมกันหลาย

หนCวยงาน / ภาคีเครือขCาย เกิดการยกระดับเปKนตัวชี้วัดกระทรวง ภายใต=ยุทธศาสตรEท่ี 2 “พัฒนาและ
จัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถเข=าถึงบริการได=”  

2. ระดับพ้ืนท่ี : กระบ่ีโมเดล  ร=อยเอ็ดโมเดล  ตรังโมเดล  กาญจนบุรีโมเดล ฯลฯ พ้ืนท่ีอ่ืนท่ีนํา
แนวคิด กระบวนการไปดําเนินงานแบบบูรณาการ การจัดการความรู= และพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม ตําบล
จัดการสุขภาพ เพ่ือการพ่ึงตนเองอยCางยั่งยืน 

 
 



๑๒๕ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

ป@ญหาอุปสรรค  
1. ประชาชนยังไมCให=ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) พ่ึงพิงระบบ

หลักประกันสุขภาพถ=วนหน=าและสวัสดิการอ่ืนๆ ตลอดจนการมีสCวนรCวมในการจัดการสุขภาพชุมชนยังให=ความ
รCวมมือน=อย 

2. หนCวยงาน ภาคีเครือขCาย ตCางคนตCางทํา ขาดกลไกและการบริหารจัดการบูรณาการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ 

3. การบูรณาการกลไกศูนยEวิชาการเขต กลุCมงานใน สสจ. อําเภอ เครือขCายในตําบล ยังไมC
เพียงพอ 

4. การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ กับ DHS ในบางพ้ืนท่ียังไมCเชื่อมโยงกัน ต=องอาศัย
แรงผลักดันท่ีเพียงพอ 

5. การสื่อสารนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสูCการปฏิบัติยังไมCเปKนระบบและขาด
เอกภาพ ทําให=ผู=ปฏิบัติไมCเข=าใจและไมCม่ันใจในการดําเนินงาน 

6. บางพ้ืนท่ียังขาดความพร=อมด=านบุคลากร งบประมาณบริหารจัดการระบบข=อมูลสนับสนุน
การพัฒนาและการบูรณาการระหวCางหนCวยงานท่ีรับผิดชอบ  

7. รูปแบบการสื่อสารระหวCางเจ=าหน=าท่ีกับ อสม. เพ่ือสื่อสารกิจกรรมและนําเสนอผลงาน มี
ความหลากหลาย แตCการสะท=อนข=อมูลด=านสุขภาพให=กับชุมชนยังไมCเกิดเปKนรูปธรรม  

8. การเชื่อมโยงกระบวนการมีสCวนรCวมตามแนวทางการดําเนินงาน ของภาคีเครือขCายทุกระดับ
ยังไมCเปKนระบบ  

9. กระบวนการเสริมสร=างแรงจูงใจการดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ของพ้ืนท่ีไมC
ตCอเนื่อง  

ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1. จัดให=มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพให=ครอบคลุมท้ังตําบล 
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู= และการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร=างแรงจูงใจและตCอยอด

การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ 
3. ควรมีการประเมินในระดับพ้ืนท่ี โดยใช=เกณฑEการประเมินผลการดําเนินงานตําบลจัดการ

สุขภาพแบบบูรณาการ 
4. ควรมีการเชื่อมโยงแผนงานระดับปฐมภูมิ กับ service plan  
5.  ควรมีการพัฒนา/เพ่ิมชCองทางการสื่อสารความเสี่ยงด=านสุขภาพแบบมีสCวนรCวม  

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559  คณะท่ี 1-5  

11.2 ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System) 

นายแพทย
ประสิทธิชัย  มั่งจิตร 
สํานักบริหารการสาธารณสุข 

สถานการณG 
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด=วยการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

อําเภอ (District Health System : DHS) โดยมีเปIาหมายเพ่ือให=ประชาชนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได=และ
ไมCทอดท้ิงกัน มีเครือขCายบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและได=รับความไว=วางใจจากประชาชน  การดําเนินการ
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) เปKนการบูรณาการความรCวมมือของทุกภาคสCวนรCวมกันสร=างสุขภาวะ ท้ัง
หนCวยงานสาธารณสุข ภาคราชการ องคEกรปกครองสCวนท=องถ่ิน ชุมชนและประชาชน ซ่ึงตรงกับนโยบาย 
“ประชารัฐ” ในป�งบประมาณ 2559 ได=กําหนดกรอบนโยบายและทิศทางแผนการพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอําเภอ โดยกําหนดการจัดการปHญหาสุขภาพตามบริบทของ
พ้ืนท่ี ด=วยแนวทาง DHS –PCA (องคEประกอบ UCCARE) และตามนโยบายการแก=ปHญหาอุบัติเหตุ (มีการ
กําหนดจุดเสี่ยง ๑ จุด ตCอ ๑ อําเภอเพ่ือแก=ไขปHญหาอุบัติเหตุ) ปHญหาภาวะโรคไตเสื่อม (มี CKD คลินิก เพ่ือคัด
กรองและดูแลผู=ปQวยท่ีมีภาวะโรคไตเสื่อม) กลุCมผู=ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (ผู=สูงอายุติดบ=าน-ติดเตียง,ผู=พิการ,Palliative 
care,เด็กท่ีมีพัฒนาการลCาช=า) ได=รับการดูแลโดยทีมหมอครอบครัว  

 การดําเนินงาน District Health System : DHS มีการดําเนินการ District Health Board 
(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ) “ใช=พ้ืนท่ีเปKนฐาน ประชาชนเปKนศูนยEกลาง ตาม
แนวทางประชารัฐ” โดยนํารCอง ๗๓ อําเภอ และกรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน=อย) มีการดําเนินการ 
Primary Care Cluster (กลุCมบริการสุขภาพปฐมภูมิ) ตCอยอดจากนโยบายทีมหมอครอบครัว โดยมุCงเน=น 
"บริการทุกคน  ทุกท่ี ทุกอยCาง ตCอเนื่อง ทุกเวลาโดยใช=เทคโนโลยี"  โดยกําหนดให=ในเขตเมือง 1 Cluster : 
รับผิดชอบประชากร 30,000 คน  ในเขตชนบท 1 Cluster : รับผิดชอบประชากร 10,000 คน (ทีมแพทยE
และสหสาขา 1 ทีม รับผิดชอบประชากร 10,000 คน)  มีโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอ District Health System Management Learning : DHML ภายใต=แนวคิด หลักการ และ
พัฒนาการของ CBL: Context Based Learning  เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนเสริมความเข=มแข็ง 
DHS มีการบูรณาการการนิเทศติดตามของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมเยี่ยมสํารวจด=วย
กระบวนการดูแล (Caring) และการให=คุณคCา (Appreciation) ในสิ่งท่ีเครือขCายบริการปฐมภูมินั้นๆเปKนอยูC 

กระทรวงสาธารณสุขได=กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ
อําเภอ โดยการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System : DHS) เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) โดยการทํางานรCวมกันของทุกภาคสCวนด=วยการบูรณาการภายใต=บริบทของพ้ืนท่ี 
ซ่ึงมีมาตรการท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังท่ีเน=นการตรวจเยี่ยมแบบชื่นชมและเยี่ยมแบบบูรณา
การ การจัดการระบบการดูแลปHญหาสุขภาพของพ้ืนท่ีโดยใช=บริบทของพ้ืนท่ีมีการพัฒนาระบบการจัดการดูแล
ปHญหาสุขภาพรCวมกัน และการดูแลกลุCมท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีเปKนเปIาหมายสําคัญต=องดูแลคือ ผู=สูงอายุ ผู=พิการ ผู=ท่ี
ต=องได=รับการดูแลแบบประคับประคองและกลุCมเด็ก ๐ – ๕ ป�มีพัฒนาการลCาช=า) และเขตสุขภาพได=ดําเนินการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอครอบคลุมทุกอําเภอ การจัดโครงสร=างทีมหมอครอบครัวตามนโยบาย (ระดับ
อําเภอ ระดับตําบลและระดับชุมชน) รวมถึงการบูรณาการพัฒนาการดําเนินงาน ๕ กลุCมวัย ด=วยกระบวนเสริม
สนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (DHB) การเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHML) และการพัฒนาของ Context Based Learning รวมถึงการ
พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังท่ีเน=นการตรวจเยี่ยมแบบชื่นชม 
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สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร=อยละอําเภอท่ีมี District Health System (DHS) ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ

กับชุมชนและท=องถ่ินอยCางมีคุณภาพ (ไมCน=อยกวCาร=อยละ 85) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ คิดเปKนร=อยละ ๙๙.๕ จํานวน ๘๕๒ อําเภอ (๘๕๖ แหCง) ซ่ึงผCาน
เกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และผลการดําเนินงานการแก=ไขปHญหาสุขภาพของพ้ืนท่ีอําเภอละ ๓ เรื่องของเขต
สุขภาพ ซ่ึงสCวนใหญCดําเนินการใน ๓ ประเด็น ๑.การดูแลผู=ปQวยโรคเรื้อรัง ๒.การดูแลผู=สูงอายุ/ผู=ท่ีต=องพ่ึงพา
ได=รับการดูในชุมชนและท่ีบ=านและ ๓.การควบคุมโรคในท=องถ่ินและการจัดบริการดูแลสุขภาพของ
กลุCมเปIาหมายโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ๖๑,๑๓๗ ทีม ระดับตําบล ๒๓,๘๒๖ ทีมระดับอําเภอ ๘,๐๓๕ 
ทีมในการดูแลกลุCมผู=สูงอายุติดเตียงร=อยละ๙๖ ผู=พิการท่ีต=องได=รับการดูแลร=อยละ ๖๕ ผู=ปQวย Palliative Care 
ร=อยละ ๗๗ และเด็กแรกเกิด – ๕ ป�ท่ีมีพัฒนาการลCาช=าร=อยละ ๘๕ และผลการพัฒนาการแก=ปHญหาสุขภาพตาม
องคEประกอบ UCCARE และยกระดับข้ึนหนึ่งระดับทุกข=อ หรือระดับ ๓ ข้ึนไปทุกข=อตามแนวทาง DHS-PCA  

ข(อเสนอเชิงนโยบาย   
๑. เน=นนโยบายการทํางานในชุมชนอยCางชัดเจนและตCอเนื่องและกําหนดให=ผู=บริหาร เชCน

นายแพทยEเชี่ยวชาญ, นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด=านสCงเสริมพัฒนา เปKนผู=นําในการขับเคลื่อนระดับ
จังหวัดและให=การสนับสนุนอยCางตCอเนื่อง 

๒. การวางกรอบการดําเนินงานระบบปฐมภูมิและสุขภาพอําเภอ ด=วยการบรูณาการด=าน
นโยบาย วิชาการ และการปฏิบัติในทุกระดับ (ระดับกระทรวง กรม เขต จังหวัด อําเภอ ท=องถ่ินและชุมชน) 
รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยง Service Plan กับ DHS ให=ไปในทิศทางเดียวกัน และเน=นการดําเนินงานตาม
บริบทของแตCละพ้ืนท่ี  

๓. การสร=างขวัญกําลังใจในการทํางาน  การจัดสรรบุคลากรให=สอดคล=องกับภาระงานในพ้ืนท่ี 
เพ่ือการดําเนินงานสCงเสริมสุขภาพปIองกันโรคของ รพ.สต. และการสนับสนุนความก=าวหน=าในการทํางาน 
รวมถึงคCาตอบแทนท่ีเหมาะสมและสร=างแรงจูงใจในการทํางาน 

๔. การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของปฐมภูมิอยCางชัดเจน 
๕. การพัฒนาสมรรถนะทีมเครือขCายสุขภาพอําเภอ ตําบลโดยกระบวนการ DHML ให=เปKนนโยบาย

ด=านพัฒนากําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการสนับสนุน Specific Primary prevention (เชCน อสม.)  
๖. ระบบข=อมูลควรมีฐานข=อมูลท่ีถูกต=องชัดเจน และมีการคืนข=อมูลให=ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือการมีสCวน

รCวมและมีความเปKนเจ=าของรCวมกัน  
๗. กําหนดผู=รับผิดชอบระดับเขต/จังหวัดท่ีชัดเจน รวมถึงการพัฒนาให=ผู=ประสานระดับเขต/จังหวัด

มีศักยภาพความสามารถในการสื่อสาร ถCายทอด นโยบายท่ีจะสCงตCอไปพ้ืนท่ีเพ่ือให=เกิดการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ 
๘. การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร รวมถึงศูนยEเรียนรู=ในระดับเขต/จังหวัด เพ่ือรองรับนโยบาย

โดยสอดคล=องกับบริบทของพ้ืนท่ี มีการพัฒนาเสริมทักษะให=ทีมหมอครอบครัว และการเสริมสร=างขวัญกําลังใจ
ให=แกCผู=ปฏิบัติงาน (พ้ืนท่ีดีเดCนหรือเปKนต=นแบบท่ีดีควรมีการเสริมคุณคCาให=รางวัลท่ีแตกตCางจากพ้ืนท่ีอ่ืนอยCาง
ชัดเจน) 

๙. การกํากับ ติดตาม ด=วยกลไกการพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังจากเครือขCายภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนการนโยบายด=านการบริหารจัดการ และพัฒนาผู=นิเทศทุกระดับ  ให=มีความเข=าใจแนวคิดและ
วิธีการในการนิเทศเยี่ยมชื่นชมเสริมพลังอยCางเปKนระบบต้ังแตCระดับเขต/จังหวัด 
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12. สาขาแพทยGแผนไทย 
นายวัฒนศักดิ์  ศรรุ,ง 

สํานักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  
กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยฯ 

สถานการณG 
การแพทยEแผนไทยและการแพทยEผสมผสานได=เข=ามาเปKนสCวนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุขเปKนสาขาท่ี 12 โดยระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทยEแผนไทย
และการแพทยEผสมผสานเปKนการนําองคEความรู= ภูมิปHญญาด=านการแพทยEแผนไทย สมุนไพร และการแพทยE
ทางเลือกมาประยุกตEใช=เพ่ือเสริมสร=างความเข=มแข็งให=แกCระบบบริการด=านการแพทยEและการสาธารณสุข โดย
เน=นการกระจายและประชาชนสามารถเข=าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ ในการสCงเสริมสุขภาพ การปIองกัน การรักษา 
และฟ¡¢นฟูสภาพ รวมถึงพัฒนาสCงเสริมภูมิปHญญาไทยและสมุนไพรไทยให=มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีตCอ
เศรษฐกิจไทย 

การขับเคลื่อนนโยบายการบริการงานสาธารณสุขของรัฐมนตรีวCาการกระทรวง และ
รัฐมนตรีวCาการกระทรวงสาธารณสุข โดยวางรากฐานการพัฒนาและเสริมสร=างความเข=มแข็งให=แกCการ
ให=บริการ ด=านการแพทยE การสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยเน=นความท่ัวถึง คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ในการสCงเสริมสุขภาพ การปIองกัน และการรักษา และมีนโยบายในการศึกษาวิจัย พัฒนาเพ่ือ
สCงเสริม ภูมิปHญญาไทยและสมุนไพรไทยให=มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีตCอเศรษฐกิจไทย กรมพัฒนา
การแพทยEแผนไทยแลการแพทยEทางเลือก ได=จัดทํามาตรฐานงานบริการแพทยEแผนไทยในสถานบริการ
สาธารณสุข ของรัฐ เพ่ือให=สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใช=เปKนแนวทางในการจัดบริการแพทยEแผนไทยท่ีได=
มาตรฐาน ซ่ึงจะทําให=ประชาชนได=รับบริการแพทยEแผนไทยท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพ่ือประโยชนEตCอการ
พัฒนางานการแพทยEแผนไทยและการแพทยEผสมผสาน ในการแก=ปHญหาสุขภาพประชาชนโดยรวมตCอไป 

การให=บริการด=านการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกในป� 2558 มีผู =ร ับบริการ
การแพทยE แผนไทยและการแพทยEทางเลือกที่แผนกผู=ปQวยนอก จํานวน 26,468,661 ครั้ง จากผู=มารับ
บริการทั้งหมด 151,147,752 ครั้ง คิดเปKนร=อยละ 17.51 และในป�งบประมาณ 2559 ได=มีกําหนด
ตัวชี้วัดร=อยละบริการผู=ปQวยนอกที่ได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกคCาเปIาหมาย ร=อย
ละ 18 โดยรวบรวมข=อมูลจากผู =ร ับบริการสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได=แกC โรงพยาบาลศูนยE โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพตําบล 
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผลการดําเนินงานรอบไตรมาสที่ 2 (6 เดือน) มีผู =รับบริการ
การแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกท่ีแผนกผู=ปQวยนอก จํานวน 14,645,868 ครั้ง จากผู=มารับ 
บริการท้ังหมด 85,756,594 ครั้ง คิดเปKนร=อยละ 17.08 ซ่ึงผลการดําเนินการยังไมCผCานเกณฑE ป� 2559 

สรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
Outcome  :  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผู=ปQวยนอกได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก 
                 (คCาเปIาหมาย ร=อยละ 18) 
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีผู=ปQวยนอกได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก 
คิดเปKน ร=อยละ 16.79 ซ่ึงยังไมCถึงเกณฑEท่ีกําหนด และเม่ือแยกรายเขตสุขภาพ มีเพียง 2 เขตสุขภาพท่ีมีผู=ปQวย
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นอกได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกผCานเกณฑEท่ีกําหนด คือ เขตสุขภาพท่ี 8 และ 7 
โดยเขตสุขภาพท่ี 8 มีผู=ปQวยนอกได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกมากท่ีสุด คิดเปKนร=อย
ละ 28.91 สCวนเขตสุขภาพท่ี 7 คิดเปKนร=อยละ 23.20 รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 35 

แผนภูมิท่ี 35 แสดงผู=ปQวยนอกได=รับบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก แยกราย
เขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 11.25 17.63 14.50 12.56 14.52 14.77 23.20 28.91 17.41 17.48 13.90 15.39 16.79
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 
Service delivery 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 บริการคลินิกการแพทยEแผนไทยท่ีแผนกผู=ปQวยนอกใน รพศ. รพท.และ รพช.       

(A-F3) คูCขนานกับแพทยEแผนปHจจุบัน (เปIาหมาย ร=อยละ 70)  
จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ

ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีการจัดบริการคลินิกการแพทยEแผนไทยท่ีแผนกผู=ปQวยนอกใน    
รพศ. รพท.และ รพช. คูCขนานกับแพทยEแผนปHจจุบัน คิดเปKนร=อยละ 72.32 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด
และมี 3 เขตสุขภาพท่ีมีการดําเนินการยังไมCถึงเกณฑEท่ีกําหนด ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 1, 5 และ 7 โดยมีผลการ
ดําเนินงานได=ร=อยละ 50, 59 และ 68.8 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 36 

แผนภูมิท่ี 36 แสดงการจัดบริการคลินิกการแพทยEแผนไทยท่ีแผนกผู=ปQวยนอกใน รพศ. รพท.
และ รพช.(A-F3) คูCขนานแพทยEแผนปHจจุบัน แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 50.0 70.2 75.9 73.2 59.0 89.0 68.8 87.5 77.5 74.6 70.0 71.7 72.3
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 
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2. คลินิกบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกแบบครบวงจรท่ีมีการรักษาโรค
ท่ัวไปและเฉพาะโรค เชCน ไมเกรน, ข=อเขCาเสื่อ, อัมพฤกษE, อัมพาต, ภูมิแพ=อยCางน=อย 1 คลินิกใน รพศ./รพท.  
(A-M1) (ร=อยละ 80) 

จากการตรวจราชการ พบวCา ผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม ถึง มิถุนายน) ของ
ป�งบประมาณ 2559 ในภาพรวมประเทศ มีคลินิกบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกแบบครบ
วงจรท่ีมีการรักษาโรคท่ัวไปและเฉพาะโรค เฉลี่ยร=อยละ 80.02 ซ่ึงผCานเกณฑEเปIาหมายท่ีกําหนด และเม่ือ
แยกเปKนรายเขต พบวCา มี 4 เขตสุขภาพท่ีมีคลินิกบริการฯยังไมCครบตามเกณฑEท่ีกําหนด ได=แกC เขตสุขภาพท่ี 
2, 3, 7 และ 8 โดยมีผลการดําเนินงานได=ร=อยละ 42.82, 59 และ 68.8 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ
ท่ี 37 

แผนภูมิท่ี 37 แสดงคลินิกบริการการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกแบบครบวงจรท่ีมี
การรักษาโรคท่ัวไปและเฉพาะโรค แยกรายเขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ ป�งบประมาณ 2559 

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

ร=อยละ 81.82 42.86 40.00 91.67 100.0 92.86 100.0 66.67 75.00 87.50 81.82 100.0 80.02
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ที่มา : รายงาน ตก.1 และ ตก.2 รอบ 2 ป� 2559 

นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการจัดต้ังกลุCมงานการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีดําเนินการแล=ว จํานวน 43 จังหวัด อยูCระหวCางดําเนินการ 2 จังหวัด และยังไมC
ดําเนินการ 31 จังหวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 แสดงการจัดต้ังกลุCมงานการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด แยกรายเขต และภาพรวมประเทศ ประจําป�งบประมาณ 2559 

เขต ดําเนินการแล(ว อยู?ระหว?างดําเนินการ ยังไม?ดําเนินการ 
1 เชียงราย, ลําปาง  เชียงใหมC, นCาน, พะเยา, แพรC, 

แมCฮCองสอน, ลําพูน 
2 เพชรบูรณE, สุโขทัย  ตาก, พิษณุโลก, อุตรดิตถE 
3 ชัยนาท, นครสวรรคE, อุทัยธานี  กําแพงเพชร, พิจิตร 
4 ลพบุรี, สิงหEบุรี, อCางทอง, 

พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, 
ปทุมธานี, สระบุรี 

 นครนายก 

5 กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, 
สุพรรณบุรี, นครปฐม 

ประจวบคีรีขันธE เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม 
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เขต ดําเนินการแล(ว อยู?ระหว?างดําเนินการ ยังไม?ดําเนินการ 
6 ชลบุรี,ตราด, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, 

สระแก=ว, ฉะเชิงเทรา 
ระยอง สมุทรปราการ 

7 ขอนแกCน, มหาสารคาม, 
กาฬสินธุE 

 ร=อยเอ็ด 

8 นครพนม, สกลนคร, หนองคาย, 
อุดรธานี, บึงกาฬ, เลย 

 หนองบัวลําภู 

9 นครราชสีมา  ชัยภูมิ, บุรีรัมยE, สุรินทรE 
10 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร  อํานาจเจริญ, มุกดาหาร 
11 กระบ่ี, สุราษฎรEธานี  ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, 

พังงา, ระนอง 
12 นราธิวาส, ยะลา, พัทลุง, สตูล  ตรัง, ปHตตานี, สงขลา 
รวม 43 จังหวัด 2 จังหวัด 31 จังหวัด 
 

เปรียบเทียบจํานวนครั้งของการให=บริการผู=ปQวยท่ีมารับบริการแผนไทยและแพทยEทางเลือก และ
ผู=ปQวยนอกท้ังหมดท่ีให=บริการ ในไตรมาสท่ี 2 และท่ี 3  
 

เขต 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

จํานวนผู=ปQวย
นอกท้ังหมด 

(ครั้ง) 

จํานวนผู=ปQวยท่ีมา
รับบริการแพทยE
แผนไทยและ

แพทยEทางเลือก 
(ครั้ง) 

ร=อยละ 
จํานวนผู=ปQวยนอก

ท้ังหมด (ครั้ง) 

จํานวนผู=ปQวย
ท่ีมารับบริการ
แพทยEแผนไทย

และแพทยE
ทางเลือก (ครั้ง) 

ร=อยละ 

1   6,402,951   783,812  12.24  14,706,666  1,653,868  11.25  
2 3,215,088  522,572  16.25  7,073,698  1,247,362  17.63  
3 3,190,861  396,273  12.42  7,598,830  1,102,030  14.50  
4 2,308,762  290,538  12.58  10,542,591  1,323,837  12.56  
5 5,297,956   783,127  14.78  13,169,589  1,912,561  14.52  
6  6,599,672  1,176,567  17.83  11,426,371  1,687,174  14.77  
7 3,513,800  952,274  27.10  11,938,173  2,769,225  23.20  
8 6,464,559  1,889,043   9.22  12,505,688  3,614,931  28.91  
9  5,890,988     1,027,659  17.44  13,737,646  2,392,167  17.41  

10 5,128,307   880,555  17.17  10,158,087  1,776,057  17.48  
11 5,234,129  723,318  13.82  9,385,445  1,304,197  13.90  
12 3,677,035  592,230  16.11  10,311,730  1,586,522  15.39  
รวม 56,924,108  10,017,968  17.60  132,554,514  22,369,931  16.88  
             ที่มา : ฐานข(อมูลโปรแกรม Health Data Center (HDC)  
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Best practice  
มีการดําเนินการคัดเลือก Best Practice จากการประกวดพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีต=นแบบดีเดCน

แหCงชาติด=านการแพทยEแผนไทย การแพทยEพ้ืนบ=าน และการแพทยEทางเลือก ระดับประเทศ ประจําป� 2559 
โดยมีวัตถุประสงคE ดังนี้ 

๑. คัดเลือกและเชิดชูเกียรติหนCวยบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีมีความโดดเดCนในการให=บริการ 
การขับเคลื่อนและพัฒนางานด=านการแพทยEแผนไทยฯ  

๒. เกิดการพัฒนา และยกระดับการดําเนินงานด=านการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก
ในหนCวยบริการสCวนภูมิภาคท้ัง 76 จังหวัด 

๓. เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู=ของบุคลากรด=านการแพทยEแผนไทย หนCวยงานท่ีเก่ียวข=อง 
และผู=สนใจงานด=านการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกท้ังสCวนกลางและสCวนภูมิภาค 

๔. เพ่ือสร=างเครือขCายงานด=านการแพทยEแผนไทย และนําองคEความรู=มาตCอยอดในการ
จัดบริการการแพทยEแผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ 

ผลการประกวดพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีต=นแบบดีเดCนแหCงชาติด=านการแพทยEแผนไทย 
การแพทยEพ้ืนบ=าน และการแพทยEทางเลือก ระดับประเทศ ประจําป� 2559 จํานวน 4 ประเภท ได=แกC 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ : มีการบริหารการจัดบริการอยCางเปKนระบบ และ
มีการเชื่อมโยงเครือขCายงานท้ังในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิภายในจังหวัด 

2) โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี : มีการสร=างเครือขCายงานด=านการแพทยEแผนไทยและ
การแพทยEทางเลือกรCวมกับสหวิชาชีพสาธารณสุขอยCางเข็มแข็ง และมีการจัดทําโครงการในการดูแลผู=ปQวย 
Palliative care ท้ังภายในหนCวยบริการและในชุมชนอยCางตCอเนื่อง 

3) โรงพยาบาลทCาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช : มีการเชื่อมโยงงานด=านการแพทยEแผนไทย
และการแพทยEทางเลือกรCวมกับการแพทยEแผนปHจจุบันและการสCงตCอผู=ปQวยเปKนระบบในการให=บริการรCวมกัน 
เพ่ือให=ผู=ปQวยได=รับการบริการท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด 

4) โรงพยาบาลสCงเสริมสุขภาพตําบลทCาสะท=อน จังหวัดสุราษฎรEธานี : หนCวยบริการเปKนผู=นํา
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรภายในชุมอยCางเข=มแข็งและตCอเนื่อง เพ่ือให=ประชาชน
ภายในชุมชนสามารถดูแลตนเอง และประชากรในชุมชนได=อยCางยั่งยืน อีกท้ังยังสามารถนําทรัพยากรใน
ท=องถ่ินมาใช=อยCางมีคุณคCา 

ป@ญหาอุปสรรค 
1. ขาดบุคลากรด=านการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก ทําให=แพทยEแผนไทยในหนCวย

บริการมีไมCเพียงพอ 
2. ขาดความเชื่อม่ันในการใช=ยาสมุนไพร และการบริการด=านการแพทยEแผนไทยและ

การแพทยEผสมผสาน 
 3. ความเชื่อมโยงงานจากสCวนกลางสCงตCอถึงพ้ืนท่ียังต=องมีการพัฒนากลไกการสื่อสารอยCาง

เปKนระบบ 

ข(อเสนอแนะ/ป@จจัยสําคัญท่ีทําให(การดําเนินงานสําเร็จ 
1. ได=รับการสนับสนุนเชิงนโยบายอยCางดียิ่งจากผู=ตรวจราชการ นายแพทยEสาธารณสุขจังหวัด 

ผู=อํานวยการโรงพยาบาล ในการผลักดันให=เกิดบริการด=านการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก 



๑๓๓ 
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2. มีการแตCงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยE
แผนไทยและการแพทยEผสมผสาน และคณะกรรมการพัฒนาการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือก 
ระดับจังหวัด 

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยEแผนไทยและ
การแพทยEผสมผสาน และแผนยุทธศาสตรEด=านการแพทยEแผนไทยไว=อยCางครอบคลุม และมีกระบวนการนํา
แผนสูCการปฏิบัติ รวมไปถึงการกํากับ ติดตามการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ีให=เปKนไปตามแผนอยCางชัดเจน 

4. มีการจัดต้ังกลุCมงานการแพทยEแผนไทยและการแพทยEทางเลือกเปKนโครงสร=างภายใน ซ่ึง
เปKนกลไกสําคัญทําให=เกิดการขับเคลื่อนงานอยCางเปKนระบบมีความเชื่อมโยงเครือขCายแพทยEแผนไทยท่ี
ปฏิบัติงานอยูCในพ้ืนท่ี 

 

………………………………………………. 
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