
2.1 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมิู
2.1.1 Primary Care Cluster

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครวัท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี(PCC)
เป้าหมาย 10 ปี 44 PCC 139 FCT

90%

ท่ี อ าเภอ รพศ/รพท/รพช/รพสต. ช่ือPCC จ านวนทีม
1 เมือง รพศ. ราชา 3
2 เมือง รพศ. เทพารกัษ์ 3
3 บางพลี รพท. บางแก้ว 3
4 บางบอ่ รพช. รพ.บางบอ่ 1
5 บางเสาธง รพช. รพ.บางเสาธง 1
6 พระประแดง รพ.สต. รพสต.บางพ่ึง 1
7 พระสมทุรเจดีย์ รพ.สต. รพสต.ในคลองบางปลากด 1
8 พระสมทุรเจดีย์ รพ.สต. รพสต.แหลมฟ้าผา่ 1

รวม     3   PCC  5 FCT  (14 ทีม) 3



2.1.1 Primary Care Cluster

สถานการณ์

          บริบทจงัหวดัสมุทรปราการ  ลกัษณะเป็นเขตเมือง มีพืน้ท่ีเขตชนบทเลก็น้อยแนวโน้มขยายเป็น
เขตเมืองมากขึน้  ประชากรแฝง จ านวนใกล้เคียงกบัประชาชนท่ีอาศยัอยู่จริง
(ทะเบียนราษฎร ์ณ.เดือน กค.2559 จ านวน 1.28 ล้านคน)
         ในปี 2560 จงัหวดัสมุทรปราการ  มีแพทยว์ฒิุบตัรเวชศาสตรค์รอบครวัจ านวน  3  คน   ผา่นการ
อบรมระยะสัน้  จ านวน  11  คน รวมทัง้ส้ิน  14   คน  จึงเปิดบริการ PCC  ตามเกณฑคื์อ
1.โรงพยาบาลทัว่ไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิด 2 PCC คือ PCC ราชา และ PCC 
   เทพารกัษ์ ส่วนโรงพยาบาลบางพลี เปิด 1 PCC คือ PCC บางแก้ว  รวม 3  PCC
2.โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง คือ บางบ่อ/บางจาก/พระสมทุรเจดียแ์ละโรงพยาบาลบางเสาธง มี FCT 
   โรงพยาบาลละ 1 แห่ง โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์มี ๒ FCT  รวม   5  ทีม
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2.1.1 Primary Care Cluster
ข้อค้นพบการด าเนินงาน

 .1. Staff  :   ผ่านเกณฑต์าม  Major  criteria  อตัราก าลงัท่ีขาดมากท่ีสดุ คือ พยาบาล/รองลงมา ได้แก่  สาขาแพทย์
แผนไทย/เภสชั /ทนัตแพทย์
2. System  :   จดับริการครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายกลุ่มประชากร ระบบบญัชียงัไมส่ามารถด าเนินการได้ชดัเจน 
(ส่วนกลางยงัไม่มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน)
3. Structure:  มีความพร้อมสวยงาม ได้รบัการสนับสนุนอย่างดีจากท้องถ่ิน/กองทุนรอบโรงไฟฟ้า/และภาคี
เครือข่าย    ถึงแมพื้น้ท่ีของ เขตเมืองจะมีข้อจ ากดัเร่ืองสถานท่ี แต่สามารถใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
4. Service: มีการวางแผนการดแูลประชากรตาม Service Primary care package   5 กลุ่มวยั
5   มิติ  Before Womb To Tomb
         การด าเนินงานตาม  4  step  ของ PCC จงัหวดัสมุทรปราการ   มีการด าเนินงานตาม    4  step   ของ  PCC   
ได้ครบถ้วน  ครอบคลมุ      (1 PCC/ 3 FCT) ได้  3   แห่ง คือ เทพารกัษ์/ราชา/บางแก้วในอ าเภอเมือง/บางพลี และ
FCT  5  ทีม  ใน  4  อ าเภอท่ีเหลือ (ครบทุกอ าเภอ) ส่วนท่ีเหลืออยู่ใน Step 3 ( Extended OPD ) 5



2.1.1 Primary Care Cluster
ข้อเสนอแนะ
1.การพฒันาแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัให้เป็นแพทย ์FM เตม็ตวั (อว/วว)
2.ความซ า้ซ้อนพ้ืนท่ีทบัซ้อนของภาคเอกชน ในการจดัท าPCC   ควร ควบคมุก ากบัให้ได้ตามมาตรฐาน ของ กสธ.
3. ควรเพ่ิมเครื่องมือ starter kit การดแูลสขุภาพ 5 กลุ่มวยัตามหลกัเวชศาสตรค์รอบครวัเพ่ือให้หมอครอบครวั
    ทุกทีมน าไปใช้ในการดแูลและติดตามประเมินผลในแต่ละกลุ่มวยั อย่างต่อเน่ือง
4.การประเมินผลการด าเนินงาน PCC   
          -ประเมินการเข้าถึงการใช้บริการของทุกกลุ่มวยั ด้าน PP/OP และ ผลลพัธข์องแต่ละกลุ่มเพ่ิมข้ึนเท่าไร 
เปรียบเทียบก่อนและหลงัเปิดบริการ PCC และความคุ้มทุน ตาม6 Building block Plus
             -ประเมินสภาวะสขุภาพของแต่ละกลุ่มวยั  ตามตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีเป็นปัญหาของพื้นท่ี   โดยพื้นท่ีและ
ประชาชนต้องตระหนักว่าเป็นปัญหาของตนเอง  ตามแนวทาง PIRAB
5.ผู้จดัการ PCC/FCT มีคณุภาพ ในการท างาน หลายแห่ง     ควรจดัท าหลกัสตูรการพฒันาผูจ้ดัการPCC/FCT ให้มี
สมรรถนะและศกัยภาพในการบริหาร/พฒันา PCC ให้บรรลเุป้าหมาย 6



2.1 การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมิู
2.1.2 District Health Care

ช่ือตวัช้ีวดั ผลลพัธ์

ร้อยละของอ าเภอท่ีมี DHS ท่ีเช่ือมโยงระบบบริการ
ปฐมภมิูกบัชมุชนและท้องถ่ินอย่างมีคณุภาพ

มีการด าเนินการระบบ DHS 
ครอบคลมุทัง้ 6 อ าเภอ
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2.1.2 District Health Care

สถานการณ์

          ปี 2560 จงัหวดัสมทุรปราการ   ได้ด าเนินการพฒันาระบบสขุภาพ DHS  อย่างต่อเน่ือง
ครอบคลุม 6  อ าเภอ  มีการก าหนดยทุธศาสตรข์องจงัหวดัโดยใช้ UCARE  ท าให้เกิด ODOP 
อ าเภอละ  3  เร่ือง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1.ระดบัจงัหวดั มีนโยบายและสนับสนุนให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนระบบสขุภาพชมุชนครอบคลมุทัง้จงัหวดัโดยใช้
งบประมาณจงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 5.5 ล้านบาท

ท าให้เกิดโครงสร้างและการขบัเคล่ือน
คณะกรรมการระบบสขุภาพอ าเภอ(DHB) ภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย จดัท าแผน
สนับสนุน ขบัเคล่ือนให้เกิดการปฏิบติั ติดตามก ากบั
พฒันาท่ีชดัเจนเป็นรปูธรรม  เพ่ือรองรบั PCC 

2.มีการขบัเคล่ือน ระบบสขุภาพด้วยกลไกหมู่บา้นจดัการ
สขุภาพร่วมกบัชมุชนและภาคีเครือข่ายตัง้แต่ระดบัอ าเภอ 
ต าบล และชมุชน 8



2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (NCD)
2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย 6เดือน ปี 2560

1 ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน
ท่ีควบคมุได้

≥ ร้อยละ 40 13.93

ร้อยละของผูป่้วยโรคความดนั
โลหิตสงูท่ีควบคมุได้

≥ ร้อยละ 50 19.13
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2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)
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2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย 6เดือน ปี 2560

2 ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหิตสงูท่ีขึน้
ทะเบียน ได้รบัการประเมินโอกาส
เส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk )

≥ ร้อยละ 80 59.12
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2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)
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ตวัช้ีวดั :สถานบริการผ่านเกณฑ ์NCD clinic plus มากกว่า 60%

2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)

สถานบริการ
ส่วนท่ี 1กระบวนการ ส่วนท่ี 2 ผลลพัธ์ รวมคะแนน

เตม็ 100คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้

รพ.สมุทรปราการ(ระดบั A) 50 34.69 50 25.4 60

รพ.บางพลี  (ระดบั M) 50 38.27 50 21.2 59.47

รพ.พระสมุทรเจดีย์ (ระดบั F2) 50 38.06 50 27.4 65.24

รพ.บางบ่อ (ระดบั F2)
อยู่ระหว่างประเมินตนเอง 

รอบ 2
อยู่ระหว่างประเมินตนเอง 

รอบ 2
รพ.พระประแดง(ระดบั F2)

รพ.บางเสาธง (ระดบั F2)
13



2.2.1 โรคเบาหวาน /ความดนั (DM/HT)

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
• ผลการด าเนินงานผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู          
ท่ีควบคมุได้ ค่อนข้างต า่กว่าค่าเป้าหมาย

• ผู้ป่วยเบาหวานควบคมุได้ ร้อยละ 20.57 (> ร้อยละ 40)
• ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูท่ีควบคมุได้ 25.42 เป้าหมาย 
(> ร้อยละ 50)

ควรมีการวิเคราะหข้์อมูลผูป่้วย DM HT ท่ีควบคมุ
ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย รายกลุ่ม รายบุคคล  และท า
แผนกิจกรรมด าเนินงานปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ลด
ปัจจยัเส่ียง และการจดัการตนเอง (อาจก าหนดเป็น
ระยะๆอย่างต่อเน่ือง)

• การดึงข้อมลูเพ่ือมาวิเคราะหใ์นพื้นท่ี เพ่ือปรบัปรงุข้อมูล
ท่ียงัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากต้องรอผู้รบัผิดชอบ IT กบั
สถานบริการ ด าเนินการร่วมกบัฐานข้อมลูอ่ืนๆด้วย

• ควรมีการตรวจสอบข้อมูลรว่มกนัระหว่าง
ผู้รบัผิดชอบกบังาน IT เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้ข้อมูลถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

• แนะน าท า KM ร่วมกนั ในหลายภาคส่วนเพ่ือการ
เรียนรู้ร่วมกนั
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2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั (NCD)
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

ร้อยละของอตัราตายของผูป่้วย
หลอดเลือดสมองตีบ หรืออดุตนั 

 < 7 % 6.93 19.80
(140/548)
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2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

สถานการณ์

1. รพ.จงัหวดั (A) มี STROKE UNIT 4 เตียง มีแผนเพ่ิมเป็น 8 เตียงในปี 2561               
        รบั Case Cerebral Ischemic, ศลัยกรรมรบั Case Cerebral  Hemorrhage
2.     รพ. กสธ. ในจงัหวดั ให้ rt-PA ได้ เพียง 1 รพ. (A)
3. มี Neuro Med 2 คน และ Neuro Surg. 2 คน มี stroke nurse 1 คน 
        (อบรม 4 เดือน และอบรม 10 วนั อีก 1 คน)
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2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ

- Door to Needle time >1 hr.
  การยินยอมให้rt-PAของผู้ป่วย
  และญาติ
- ผู้ป่วยได้รบัการส่งต่อจากท่ีอ่ืน

- กระตุ้นการรบัรู้ + การตระหนักรู้ ถ้าผูมี้อาการ STROKE รีบมารกัษาและ
  ทราบประโยชน์ ของการรกัษาทนัเวลาภายใน 1 ชัว่โมง และให้ rt-PA 
  ภายใน  4-5 ชัว่โมง
- พฒันาระบบ REFER ให้คนไข้มาทนัเวลา

การค้นหาคนไข้ในกลุ่มเส่ียง คดักรอง NIDDM และ HT ใน NCD CLINIC

อตัราตายสงู พฒันาระบบ REFER ให้คนไข้มาทนัเวลาเพ่ือลดอตัราการตาย

การดแูลผูป่้วยหลงัได้รบัการ
รกัษา

- ท า CVA CARE MAP หลงัรกัษาใน รพ.จงัหวดั หลงัรกัษาใน รพ.จงัหวดั(A) 
   กลบัสู่ชุมชน
- ให้ rt-PA ในโรงพยาบาลระดบั M1 บางพลีได้

การให้ rt-PA ท่ีรพ.บางพลี รพ.บางพลี ท า CT scan แล้วส่ง case  ให้ rt-PA ท่ี รพ.จฬุารตัน์ 3 17



2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั(NCD)
2.2.3 โรคปอดอดุกัน้

ล าดบั ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปีงปม.2559 6เดือน ปี 2560

1 อตัราการรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล
ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั

< 130 ต่อ           
แสนประชากร

54.64 55.75
(571/911,091)

2 จ านวนผูป่้วยท่ี รพศ. รพท. รพช. 
จดับริการ COPD CLINIC ครบ

ร้อยละ 100 100 รอรวบรวม
ข้อมลู

3 อตัราผูป่้วย COPD ท่ีสบูบหุร่ี และ
เลิกสบูบหุร่ีแล้ว ไม่เกิน  12 เดือน

ร้อยละ 100 100 รอรวบรวม
ข้อมลู
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2.2.3 โรคปอดอดุกัน้
สถานการณ์

1. อายรุแพทยโ์รคปอด 1 ท่าน มีแผนเพ่ิมปี 2561 อีก 1 ท่าน 
2. COPD Clinic เดือนละ 2 ครัง้ และ Asthma Clinic เดือนละ 2 ครัง้
3. พืน้ท่ีในการให้บริการมีจ ากดัและขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี COPD 

clinic อยู่ท่ีห้องตรวจ อายรุกรรม   ตรวจและติดตามผูป่้วย COPD 
อาทิตยล์ะ  15 คน ขณะน้ีมี Chest nurse 1 คน 

    และพยาบาลทัว่ไป  1 คน ประจ าการอยู่

ปัญหา / อปุสรรค ข้อเสนอแนะ
ขาดแคลน Chest nurse ส่งพยาบาลเรียน Chest nurse หลกัสตูร 4 เดือน เพ่ิมอีก 1 คน

มีอายรุแพทยโ์รคปอดน้อย ส่งอายรุแพทยเ์รียน Chest Med. หลกัสตูร 2 ปี (ในปี 2561)

พืน้ท่ี COPD clinic มีจ ากดั ขยายพืน้ท่ีบริการของ COPD clinic โดยสหวิชาชีพ
ส่งนักกายภาพบ าบดั อบรมหลกัสตูร Chest Rehab 19



2.3 สาขา RDU 

ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย 6เดือน ปี 2560

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่าง สมเหตผุล
(โรงพยาบาลแม่ข่ายผา่นเกณฑ ์RDU1 และหน่วย
บริการลกูข่ายในเครือข่ายปฐมภมิู ผา่นเกณฑ ์
RDU2) 

≥ ร้อยละ80 ยงัไม่มีอ าเภอใด        
ผา่นการประเมิน 
RDU1+RDU2

20



1) RDU1 ทุกรพ. ในจงัหวดัสมุทรปราการ ผา่นการประเมิน
      กระบวนการด าเนินการ (process) แต่ยงัไม่สมบรูณ์การจดัการ  
       เช้ือดือ้ยาในโรงพยาบาล (A S M1)
2) RDU1 ในด้านประเมินผลการด าเนินงาน(output) ไม่ผา่นการ  

ประเมิน  ในประเดน็ของหน่วยบริการท่ีผา่นเกณฑใ์ช้ยา
ปฏิชีวนะ ใน 2 โรค RI และ AD 

2.3 สาขา RDU 

21



2.3 สาขา RDU 
การพฒันาระบบบริการให้มีการใช้ยา
อย่างสมเหตผุล (Service Plan:RDU)

  ประเดน็ปัญหาส าคญัท่ีพบ ท่ีท าให้ยงัไม่บรรลเุป้าหมาย

    การด าเนินงาน RDU ขัน้ 1

1) การมีแผนปฏิบติัการจดัการเช้ือดือ้ยาของโรงพยาบาล                  

       ระดบั A S และ M1

2)    ร้อยละของรพ.สต./หน่วยบริการปฐมภมิูเครือข่ายระดบัอ าเภอ           

        ท่ีผา่นเกณฑใ์ช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรค RI และ AD 
22



2.3 สาขา RDU 
การมีแผนปฏิบติัการจดัการเช้ือดือ้ยา
ของโรงพยาบาลระดบั A S และ M1 

  โรงพยาบาลสมุทรปราการ
• มีการท า antibiogram แต่ยงัอยู่ข ัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมให้
สามารถเกบ็ข้อมลูเพ่ือดอูตัราการติดเช้ือดื้อยา

  โรงพยาบาลบางพลี
•ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนด าเนินการตามนโยบายจดัท า antibiogram
ของโรงพยาบาล

23
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2.3 สาขา RDU 
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI (<20%)
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2.3 สาขา RDU 
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค AD (<20%)
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2.3 สาขา RDU 

สถานการณ์
1       จงัหวดัสมุทรปราการมีโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัง้หมด 6 แห่ง 
2 ยงัไม่มีโรงพยาบาลในจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นการประเมินเป็น RDU hospital ขัน้ท่ี1 
        โดยยงัไม่ผา่นตวัช้ีวดัในเร่ืองประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการPTC ในการ
        ช้ีน าส่ือสารและส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล
        และ การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซ้ือยาและส่งเสริมการขายยา
3 ยงัไม่มี รพ.สต. ใดในจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัทัง้ 2 กลุ่มโรคได้แก่ 
        อตัราการใช้ยาปฏิชีวนะโรคติดเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบ 
        เฉียบพลนั และโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั
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