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ประเด็นที่ 1 
Primary Care 



การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ(พชอ.)ทีม่คีณุภาพ 

         1.  ค าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอตามระเบยีบ

ส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัพืน้ที ่พ.ศ.2561 

         2.  การก าหนดประเด็น/วางแผน การพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภออยา่งนอ้ย

อ าเภอละ 2 ประเด็น 



ประเด็นปญัหาพืน้ทีร่ายจงัหวดั 

อบุตัเิหต ุLTC 

อบุตัเิหต ุ
DM/HT 

LTC  ขยะ 

อบุตัเิหต ุ
 ยาเสพตดิ 

ขยะ  LTC 

อบุตัเิหตขุยะ 

 ขยะ  
อบุตัเิหต ุ

อบุตัเิหตขุยะ 



การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภ์
ในวยัรุน่ อ าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ ์     
จ.สมทุรปราการ 

โครงการวถิพีทุธ หยดุย ัง้
โรคภยั  “ เขา้วดั ท าบญุ 

ไลย่งุ วถิพีทุธ  ”            
จ.ระยอง 

เกาะกดูสะอาด ปราศจากขยะ 
ลดแหล่ง เพาะพ ันธ์ลู กน ้า
ยงุลาย” ของจงัหวดัตราด 

• คนกบนิทร ์ไมท่ ิง้กนั” เพือ่ดแูลผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาส 

อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี

• การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุของอ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดั

จนัทบรุ ี

• คนสตัหบีอยูด่มีสีขุ ไมท่อดทิง้กนั ของอ าเภอสตัหบี จงัหวดั

ชลบรุ ี

• เรารกัตาพระยา คนตาพระยาไมท่อดทิง้กนั อ าเภออรญั

ประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

 

การแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหต ุ
ของอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 

นวตักรรมทีส่ามารถเป็นแบบอยา่ง  



     การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

สถานการณ์  ปี 2559-2561 เขตสขุภาพที ่6  เปิดด าเนนิการคลนิกิหมอครอบครวั จ านวน 85 ทมี  
คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 

ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ทีเ่ป้าหมายเขตสขุภาพที ่6 

0

100

200

300

400

500

600

จนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา  ชลบรีุ  ตราด ปราจีนบรีุ  ระยอง สมทุรปราการ  สระแก้ว รวมเขต
สขุภาพท่ี 6 

จ านวนทีมทัง้หมด 49 69 144 23 45 69 132 53 584

เปิดด าเนินการ59-62 12 14 20 7 15 15 16 4 103

ผา่นเกณฑ์3s 4 14 20 5 13 14 11 4 85

ชื่อ
แก
น 



ปญัหา ความเสีย่ง ทีท่ าใหก้ารด าเนนิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค ์

1.  ขาดแพทยป์ระจ าทีจ่ะเรยีนตอ่/การผลติแพทยด์า้นเวชศาสตรค์รอบครวัไมไ่ด้
ตามแผน 

2.   แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัปฏบิตังิานไดไ้มต่อ่เนือ่ง เนือ่งจากยา้ย หรอืไปเรยีน
ตอ่เฉพาะทางสาขาอืน่ 

3.  โรงพยาบาลแมข่า่ยมแีพทยป์ฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ ท าใหแ้พทยเ์วชศาสตร์
ครอบครวัไมส่ามารถออกปฏบิตังิานในคลนิกิหมอครอบครวัไดต้ามเกณฑ ์

4.  ระบบบรกิารทีเ่ชือ่มตอ่จากแมข่า่ย สู ่PCC ยงัไมเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนั 

5.  อตัราก าลงัและการพฒันาศกัยภาพทมีสหวชิาชพี 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมรีะบบ สนบัสนุน สรา้งแรงจงูใจแกแ่พทยท์ีจ่ะไปเรยีนตอ่ เฉพาะทางดา้น
เวชศาสตรค์รอบครวั 

 

2. การพฒันาโปรแกรมการสง่ตอ่ผูป่้วยสูชุ่มชนและการเชือ่โยงขอ้มลูจากแมข่า่ย
สู ่PCC 

 

3. จดัสรรอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอ และสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพทมีสหวชิาชพี   
ส าหรบัปฏบิตังิาน ใน PCC 
 

4.  ควรปรบัเกณฑก์ารตอ่อายรุาชการของแพทยท์ีจ่ะไป PCC ใหต้อ่ไดท้กุระดบั 
  



รอ้ยละของ รพ.สต.ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ  
รพ.สต.ตดิดาว ระดบั 5 ดาวรอ้ยละ 60, ระดบั 3 ดาว รอ้ยละ 100 

สถานการณแ์ละเป้าหมายการด าเนนิงานปี2562 

เขตสขุภาพที ่6 ม ีรพ.สต. จ านวน 761 แหง่ 
ผลงานปี 2561 =53.87  
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รอ้ยละของ รพ.สต.ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ  
รพ.สต.ตดิดาว ระดบั 5 ดาวรอ้ยละ 60, ระดบั 3 ดาว รอ้ยละ 100 

ปญัหาอปุสรรค 

โอกาสพฒันา 

 1.  บทบาทการสนบัสนุนจาก 
ทมีพีเ่ล ีย้งเครอืขา่ยบรกิาร 
(CUP) ยงัไมช่ดัเจนท าใหก้าร
สนบัสนุนยงัไมค่รอบคลมุ 
ทกุเกณฑ ์ 
2.  การปรบัปรงุดา้นอาคาร
และสถานทีร่วมท ัง้อปุกรณ์ที่
จ าเป็นตามเกณฑ ์ตอ้งใช้

งบประมาณและระยะเวลาใน
การจดัหา 

- เสรมิและพฒันาทมีพีเ่ล ีย้งระดบัอ าเภอใหม้ ี
  ความเขม้แข็ง 
- เนน้การท างานและสรา้งเครอืขา่ยใหเ้ขา้มา 
  มสีว่นรว่มในการพฒันา  

ขอ้เสนอแนะ 

1.  การก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องแมข่า่ยในเรือ่ง
การสนบัสนุนรพ.สต.ตดิดาว เพือ่ใหเ้กดิการ
พฒันาคณุภาพรว่มกนัอยา่งชดัเจนเป็น
ภาพรวมCUP 

2. ควรมทีมีผูน้เิทศจาก เขต หรอื กระทรวง มารว่ม
ตรวจเยีย่ม เพือ่ใหม้องเห็นภาพของการบรหิาร
จดัการระดบัเขตหรอื ระดบัประเทศ 

3. พฒันาทมีเยีย่มเสรมิพลงัระดบัเขต (หรอืทมีพี ่          
     เลีย้ง) ใหม้สีมรรถนะเพิม่ข ึน้  



รอ้ยละของ รพ.สต.ผา่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ  
รพ.สต.ตดิดาว ระดบั 5 ดาวรอ้ยละ 60, ระดบั 3 ดาว รอ้ยละ 100 

นวตักรรม 
คน้พบ 

   เสรมิเตยีง เสรมิพลงั 
         จ.จนัทบรุ ี 

   ธนาคารกายอปุกรณ ์  
          จ. ตราด 

       หยดน า้ ลดลกูน า้  
              จ.ระยอง 

  กระดานบอกเลา่เกา้สบิ   
จ.ชลบรุ ี 

การประเมนิรพ.สต. 
ตดิดาวเครอืขา่ยบรกิาร 
คปสอ.ตดิดาว  
จ. สระแกว้ 

    เบาะรองน ัง่กนัแผล
กดทบั จ. ฉะเชงิเทรา 

   การจดัการเพือ่เพิม่
ความรูก้ารควบคมุระดบั
น า้ตาลและความดนัโลหติ
ในผูป่้วยเบาหวานความดนั
โลหติสงูจ.สมทุรปราการ  

ผูป่้วยรว่มใจ คนืยาเดมิ 
ใชย้าถกูสูร่ะบบการ
บรหิารจดัการทีด่ ี
จ.ปราจนีบรุ ี 



ประเด็นที่ 2 
TB 
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ประเทศ 

จบ ฉช ชบ ตร ปจ รย สก สป เขต6 ประเทศ 

ส าเร็จ 0.0 0.0 4.8 1.9 3.7 1.1 1.5 0.0 2.0 1.9

เสยีชวีติ 10.0 8.0 3.3 1.9 5.2 5.3 3.0 9.2 5.4 5.4

โอนออก 12.5 6.7 5.4 7.5 8.9 6.9 6.0 5.0 6.9 5.4

ขาดยา 1.7 2.0 0.6 0.0 0.0 2.1 0.5 1.4 1.1 0.5

ลม้เหลว 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

ก าลงัรักษา 75.8 83.3 85.7 88.7 82.2 84.6 89.1 84.4 84.5 86.8

อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่ ≥  รอ้ยละ85 

การรกัษาวณัโรครายใหมใ่นปอด (PA) ภาพเขต 6 
 ปี 2561 

การเสยีชวีติ (PA) ปี 2562 (จ านวน 72 คน) 
o เพศ ชาย  70.8 % 
o เสยีชวีติเดอืนแรกของการรักษา =70.83%   
      - กลุม่ทีต่ายภายในเดอืนแรก เป็นกลุม่วยัแรงงาน  49.02%  
      - สาเหตโุรค HIV รว่ม 26.5% 

 

การขาดยา (PA) ปี 2562 (14 ราย) 
o การขาดยา พบสงูในกลุม่อาย ุ35-54 ปี 54.47% 

อาชพีรับจา้ง 57.6% ขาดยาในเดอืนที ่3-4 = 30.4% 

การรกัษาวณัโรครายใหมใ่นปอด (PA) ปี 2562 
  ผูป่้วยประเทศ  13,541 ราย   เขต 6 = 1,323 
  ความส าเร็จในการรักษา ประเทศ 1.9 %   
      เขต 6 =2.0% (ต า่กวา่ ปี 2561(มคี) 9.0% 
 เสยีชวีติ  ประเทศ 5.4%    
      เขต 6 =5.4% (ต า่กวา่ ปี 2561(มคี) เล็กนอ้ย = 5.9%) 
                จ.จันทบรุ ียังเสยีชวีติสงูทัง้ 2 ปี ในชว่งเวลาเดยีวกัน  

                  จ.สมทุรปราการ เสยีชวีติมากกวา่ปีทีผ่า่นมา  

  การขาดยา  ประเทศ 0.5%  
       เขต 6=1.1% (ใกลเ้คยีง ปี 2561(มคี) = 1.2 %) 
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ส าเร็จ 1.5 2.3 10.6 3.3 13.5 5.3 3 28.4 9.6

เสยีชวีติ 10 5.4 4.6 3.3 6.7 7.2 7.1 3.6 5.9
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การรกัษาวณัโรครายใหมใ่นปอด (PA) ภาพเขต 6 

 ปี 2562 
เป้าหมาย :      ความส าเร็จในการรักษา ≥85% 

100 % 
100 % 



จบ ฉช ชบ ตร ปจ รย สก สป เขต6 
ประเท
ศ 

2561 36.8 31.0 45.5 41.0 48.9 37.1 42.5 39.0 40.5 32.0

2562 33.8 36.6 38.5 32.9 41.0 41.3 37.9 38.9 38.2 32.0
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ความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ ≥  รอ้ยละ82.5 

 
รอ้ยละการขึน้ทะเบยีนรักษาวัณโรค  
เทยีบกับเป้าหมาย รายเขต  ปี 2562 

รอ้ยละการขึน้ทะเบยีนรักษาวัณโรค  
เทยีบกับเป้าหมายรายจังหวดั ไตรมาส 1-2 ปี 2561และ 2562 

 ปี 2562 เขต 6 เป้าหมายการขึน้ทะเบยีนรกัษา 9446 ราย ขึน้ทะเบยีนไปแลว้ 3609 ราย (38.2%) เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ รองจากเขต 13  แตย่ังขึน้ทะเบยีนนอ้ยกวา่ปี 2561 ในชว่งเวลาเดยีวกนั (40.5%) 

   พบวา่ จ.ระยอง  จ.ฉะเชงิเทรา มกีารคน้หาเพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาในชว่งเวลาเดยีวกนั  
 ปี 2562 มกีารคดักรองเชงิรกุ 309,474 ราย พบ TB 1,294 ราย (0.4 %) เมือ่เทยีบกบัปี 2561 พบวา่ มกีารคน้พบ TB จาก
การคดักรองเชงิรกุเพยีง 0.27%  (มกีารคน้หาเฉพาะเจาะจงกลุม่สงสยัมากขึน้)  

 รอ้ยละของผูป่้วยแบง่ตามประเภทกลุม่เสีย่ง พบวา่ 
 ใน 7 กลุม่เสีย่ง  62.2% พบสงูสดุในผูส้มัผัสวณัโรค  24.4%  
 กลุม่เสีย่งอืน่ๆ   (37.8%)  กลุม่ทีพ่บสงู ไดแ้ก ่ในชมุชนแออัด  9.6% 

ที่มา: TBCM ณ 20 มี.ค. 2562 

รอ้ยละ รอ้ยละ 



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 
 

 
 

 
 

การคน้หาและขึน้ทะเบยีนรกัษา 
 

o ความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนรักษา 
ไตรมาส 2  ยังต า่ (38.2%) เมือ่เทยีบกบั
ปีทีผ่า่นมาในชว่งเวลาเดยีวกนั (40.5%) 
 

o รพ.เอกชน มกีารขึน้ทะเบยีนรายงาน
ขอ้มลูผูป่้วยไมค่รบถว้น 

การคน้หาและขึน้ทะเบยีนรกัษา  วเิคราะหก์ลุม่เสีย่ง ทีข่ ึน้ทะเบยีนรักษาทัง้เชงิรับและเชงิรกุ   รวมทัง้ 
กลุม่เสีย่งอืน่ๆ ตามปัญหาพืน้ที ่เชน่ กลุม่ Silicosis  (ปราจนีบรุ)ี หรอื
ชมุชนแออดั ในกลุม่แรงงานขา้มชาต ิฯ  เพือ่ก าหนดแผนป้องกนัในกลุม่
เสีย่งตามปัญหาพืน้ที ่

 บรูณาการการคน้หาในคลนิกิผูส้งูอายทุีม่โีรครว่มอืน่ๆ  

 กรณีพบวัณโรคในเด็ก ควรสอบสวนหา index case ในชมุชน 

 สนับสนุนศกัยภาพจนท.รพ.เอกชน ในการลงขอ้มลู และมกีารก ากบั 
แยกผลงานภาคเอกชน ใหเ้ห็นผลการพัฒนาชดัเจน 

ความส าเร็จการรกัษา 
 

o พบการเสยีชวีติสงู ในเดอืนแรกของการ
รักษา  พบในกลุม่วยัแรงงานเกอืบ 50% 

o การขาดยา พบในกลุม่อาย ุ35-54 ปี 
54.47% อาชพีรับจา้ง 57.6% ขาดยาใน
เดอืนที ่ 3-4 = 30.4% 

ความส าเร็จการรกัษา 

 
การก ากบัตดิตามการกนิยา โดย
เจา้หนา้ที/่ญาต ิ33.7% เทยีบกบัปีทีผ่า่น
มา (2561) 34.1% ทีเ่หลอืไมท่ราบ 

การก ากบัตดิตามผลการรกัษา 

 มกีารพัฒนาทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญระดบัจังหวดั 8 มคี. โดยกรมการ
แพทย)์ จงึควรพัฒนาระบบการใหค้ าปรกึษา ระดบัจังหวัด โดยทมีแพทย์
ฯ /พัฒนา case management  team ทบทวนมาตรฐานการดแูลผูป่้วย
วัณโรค  ทียุ่ง่ยากซบัซอ้นพัฒนา  

 วเิคราะหห์าสาเหตกุารเสยีชวีติ /การขาดยา หาปัจจัยดา้นระบบบรกิาร 
และปัจจัยสว่นบคุคล ชมุชน ทีส่ง่ผลการรักษาไมไ่ดผ้ล  และก าหนด
แผนการดแูลในทกุมติ ิ

 จัดท าฐานขอ้มลู RR/ MDR,  Pre-XDR  เพือ่การเฝ้าระวังผูป่้วยดือ้ยาใน
พืน้ที ่ และวางแผนการคน้หาในกลุม่ทีม่แีนวโนม้ดือ้ยา ใหเ้ขา้สูร่ะบบการ
รักษา 

พัฒนาระบบการตดิตาม สง่ตอ่ผูป่้วย นอกพืน้ที ่ ใหม้ารับยาอยา่งตอ่เนือ่ง                                   
เพือ่ป้องกนัการขาดยา  รวมทัง้ระบบการตดิตาม รายงานผลการรักษา 

กรณีแรงงานตา่งขาต ิประสานความรว่มมอื NGO/ อสต. เพือ่ประสานสง่ตอ่ 
ดแูลก ากบัการกนิยา  มกีารสือ่สารขอ้มลูการดแูลรักษาอยา่งตอ่เนือ่ง  

  รว่มหามาตรการสงัคม ชมุชน  สรา้งการยอมรับการอยูร่ว่มกนัในชมุชน 



-รพ.เอกชน  เขา้มสีว่นรว่มทกุแหง่ ใน
การก ากบั ตดิตาม  และรายงานขอ้มลู 
-รพ.บา้นบงึ ใช ้Application line  ให ้
ค าปรกึษา ดแูลผูป่้วยตอ่เนือ่ง 

- มมีลูนธิรัิกษ์ไทย (NGO) เป็นเครอืขา่ย
ประสาน สง่ตอ่ผูป่้วยวณัโรคตา่งดา้ว ก ากับ
กนิยา เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการรักษา
วณัโรคในกลุม่ตา่งดา้ว 

- การดแูลผูป่้วยวณัโรคแบบ Holistic รายครอบครัว ใหไ้ดรั้บ
การดแูลทัง้ทางกาย จติ สงัคม เศรษฐกจิ  โดยเนน้ผูป่้วยเป็น
ศนูยก์ลาง 
 

- มกีารพัฒนาตน้แบบ Model 4 วนัเอาอยู ่ 
อ.วงัน ้าเย็น  ลดระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลจาก 7 วนั เหลอื 4 วนั   มกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในจังหวดั  
- ปี 2562 มกีารขยายผลการพัฒนาที ่              
อ. คลองหาด 

-มกีารขยายเครอืขา่ย รพ.เอกชน 18  
แหง่  
- รพ.บางพล ีและ รพสต.เสาธงกลาง 
มกีารพัฒนาตน้แบบ VDO DOT ในการ
ก ากบัการกนิยาในผูป่้วยวณัโรค XDR-
TB และ MDR-TB  

- มรีะบบการตดิตามการก ากับการกนิยาและการเยีย่มบา้น 
ตอ่เนือ่ง ท าใหท้ราบถงึลักษณะผูป่้วย และดแูลใหรั้กษา
จนครบระยะเวลารักษาไดด้ ี

- รพ.เอกชนในพืน้ที ่ใหค้วามรว่มมอื รายงานผูป่้วยวณัโรค
ในระบบ TBCM  

ผลงานเดน่ 

-มกีารสุม่ประเมนิ ผลการด าเนนิงานTBของ
รพ./ รพ.สต. ท าใหท้กุอ าเภอมกีารตืน่ตัว 
-ทมีสหวชิาชพี รว่มวเิคราะหปั์ญหาการกนิ
ยาในแตล่ะราย  รว่มจัดยาใหก้ับ รพ.สต. ใน
ผูส้งูอาย ุรายทีอ่า่นหนังสอืไมอ่อก 

-มนีโยบาย universal DST ท าใหต้รวจพบ  
Pre-XDR-TB รายแรกของเขต  
-ใชก้ลไก พชอ.ดแูลผูป่้วย XDR-TB 

ตราด  

จันทบรุ ี 
ระยอง  

สระแกว้ 
ปราจนีบรุ ี 

ฉะเชงิเทรา   

ชลบรุ ี 

สมทุร   
ปราการ  



ประเด็นที่ 3 

RDU 



สถานการณ์ RDU ไตรมาส 1 ปี 2562 
เขตสุขภาพที ่6 โรงพยาบาล 73 แห่ง ผ่าน RDU  จ านวน 72 แห่ง  
 RDU ขั้น1 = 72 แห่ง (98.63%) 
 RDU ขั้น2 = 15 แห่ง (20.55%)                         
 RDU ขั้น3 = 5 แห่ง (6.85%)                         ข้อมูล ณ วนัที ่20 มนีาคม 2562 

จากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
 

ตัวช้ีวดัตรวจราชการ ปี 2562  
RDU ขั้นที ่1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   
RDU ขั้นที ่2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปรากา

ร 
สระแกว้ เขต6 ประเทศ 

ขั้นท่ี 3 0 27.27 16.67 0 0 0 0 0 6.85 8.92

ขั้นท่ี 2 25 27.27 33.33 42.86 14.29 0 0 11.11 20.55 34

ขั้นท่ี 1 100 100 100 85.71 100 100 100 100 98.63 98.66
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เกณฑ ์RDU ขั้นท่ี 1 ≥ ร้อยละ 95 

เกณฑ ์RDU ขั้นท่ี 2 ≥ ร้อย
ละ 20 

ขอ้มูลระดบัประเทศ ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

คณะ 2 ประเดน็ 3 ตวัช้ีวดั 5 ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใชย้าสมเหตุผล 



โรงพยาบาลทีผ่า่น RDU ข ัน้ที ่2 และข ัน้ที ่3 

จงัหวดั โรงพยาบาลทีผ่า่น RDU ข ัน้ที ่2/(3) Best practice 

จันทบรุ ี นายายอาม,โป่งน ้ารอ้น และสองพีน่อ้ง มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนือ่ง (PDCA) 

ตราด แหลมงอบ ,บอ่ไร ่และเขาสมงิ มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนือ่ง (PDCA) 

ปราจนีบรุ ี ศรมีโหสถ มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนือ่ง (PDCA) 

ฉะเชงิเทรา คลองเขือ่น, บางคลา้ และราชสาสน์ ผูบ้รหิารมกีารตดิตามอยา่งตอ่เนือ่ง 

ชลบรุ ี
(Best 
practice) 

ชลบรุ,ี พานทอง, หนองใหญ ่และเกาะสชีงั มกีารเชือ่มโยงกบัระบบโรงพยาบาลเอกชน รา้นยา และชมุชน 
การควบคุมการจ่ายยาตรง Indication ด้วยระบบ 
Computerized physician order entry (CPOE) 
มกีารตดิขวดน ้ารณรงคเ์กีย่วกบัการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  
โรงพยาบาลชลบรุ ีชว่ยเป็นพีเ่ลีย้งดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

สระแกว้ โคกสงู มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนือ่ง (PDCA) 

ขอ้มลู ณ วนัที ่20 มนีาคม 2562 จากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

คณะ 2 ประเด็น 3 ตวัชีว้ดั 5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าสมเหตผุล 



ขอ้เสนอเพือ่การพฒันาภาพรวม 

• การตดิตามและสนับสนุนการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นรายเดอืน/ราย
ไตรมาสของผูบ้รหิารทัง้ระดบัผูอ้ านวยการ นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดั 
และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การรายงานแบบสะสมทาง รายงานของกบรส.ทกุไตรมาส 

• การวเิคราะห ์GAP และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการด าเนนิงานการพัฒนา
ระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) ของหน่วยงานในระดบั
จังหวดั และระดบัเขต 

• ระบบ IT/CPOE และความรว่มมอืของทมีงานสหสาขาวชิาชพี  

• ควรเริม่สรา้งการรว่มมอืระหวา่งโรงพยาบาลเอกชน รา้นยา ชมุชน เพือ่เริม่ 
RDU COUNTRY 

• ตวัชีว้ดัทีน่่าจะแกไ้ขไดง้า่ย คอื การใหย้าปฏชิวีนะในแผลฝีเย็บ แตย่ังม ีรพ.
ทีย่ังมกีารใชเ้กนิ 15%  

คณะ 2 ประเด็น 3 ตวัชีว้ดั 5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าสมเหตผุล 



ประเด็นที่ 3 

AMR 



แผนภมูแิสดง รอ้ยละโรงพยาบาลทีม่รีะบบจดัการ AMR ระดบั Intermediate เขตสขุภาพที ่6 
(ขอ้มลูต ัง้แตเ่ดอืน กนัยายน2561 ถงึ กมุภาพนัธ ์2562) 

คณะที ่ 2  : 2.12 RDU-AMR     หวัขอ้.....AMR....... 
ตวัชีว้ดั....รอ้ยละโรงพยาบาลทีม่รีะบบจดัการ AMR ระดบั Intermediate....(เป้าหมาย....20%....) 

• รพ. ทีไ่มผ่า่นเกณฑ์
ขอ้บงัคบั หอ้งปฏบิตักิาร
เรือ่งการสง่ขอ้มลูเขา้ 
NARST  

• รพ.เจา้พระยาอภยั
ภเูบศร ์

• รพ.สมทุรปราการ  

• รพ. ทีค่ะแนนรวมไมถ่งึ 
250 และ/หรอืไมผ่า่น
เกณฑข์อ้บงัคบั
basic/intermediate  

• รพ.ตราด 

• รพร.สระแกว้ 

• รพ.อรญัประเทศ 

• รพ.บางพล ี

• รพ.เฉลมิพระเกยีรตฯิ 

100.00 100.00 100.00 

0.00 

50.00 
66.67 

0.00 0.00 

50.00 

0.00
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80.00

100.00
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เป้าหมาย 20% 

ค่าเฉลี่ยประเทศ  80% 



ขอ้เสนอแนะตอ่นโยบาย/ตอ่สว่นกลาง/ผูบ้รหิาร 

• กลไกการจัดการAMR และการวเิคราะหข์อ้มลูแบบบรูณาการ  

• รพ.ควรจดัสรรใหม้แีพทยโ์รคตดิเชือ้/แพทยท์ีม่คีวามรูใ้นเรือ่ง AMR ใน
โรงพยาบาล เพือ่เป็นผูน้ าในการพัฒนาการควมคมุ AMR ทัง้ใน รพ. และระดบัจังหวัด  

• ผูป้ฏบิตังิานอืน่ๆ เชน่ พยาบาล(ICN, ICWN), เภสชักร และ นักเทคนคิการแพทย ์ควร
ไดร้บัการอบรม 1 คร ัง้/ปี 

• ทมี AMR ระดบัเขตใหก้ารสนบัสนุนการด าเนนิงาน แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีาร
ปฏบิตังิาน 

• รพ.อรัญประเทศ และ รพ.เฉลมิพระเกยีรตฯิ ควรมกีารจัดโครงสรา้งของคณะกรรมการ
AMRใหช้ดัเจน 

• การเฝ้าระวังทางหอ้งปฏบิตักิาร 

• สว่นกลางควรจัดหาโปรแกรมเพือ่เชือ่มตอ่ระบบขอ้มลูจากหอ้งปฏบิตักิาร และระบบ
การดแูลผูป่้วยของ รพ. 

• การก ากบัดแูลการใชย้าใน รพ. 

• ทกุ รพ. ตอ้งมกีระบวนการประเมนิความเหมาะสมการใชย้าปฏชิวีนะใหเ้ป็นรปูธรรม 
และมกีารพัฒนากระบวนการดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง 

• การเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

• ผูป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยาตอ้งไดรั้บการ strict contact precaution โดยเฉพาะตอ้งแยกเตยีงหา่ง
อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

 

 



• ระบบการเฝ้าระวงัการระบาด รพ.พระปกเกลา้ จ.จนัทบรุ ี   

         -  พัฒนาการเฝ้าระวงัการระบาด โดยใช ้spot map รายงานสถานการณ์
การแพรก่ระจายเชือ้ดือ้ยา   

• ระบบรายงานผลทางหอ้งปฏบิตักิาร รพ.พระปกเกลา้ จ.จนัทบรุ ี

         -  รายงานแบบแผนความไวตอ่ยาตา้นจลุชพีแบบ cascade reporting  
ซึง่ไมพ่บจังหวดัอืน่ และเป็นวธิกีารกระทรวงฯ แนะน า 

• พฒันาการใชข้อ้มลูเฝ้าระวงัทางหอ้งปฏบิตักิาร รพ.ชลบรุ ี 

 -  มกีารใชข้อ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารไปใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพทัง้ดา้น
คลนิกิ IC เภสชักรรม และเชือ่มโยงกบั Service Plan ดา้นอืน่ เชน่ Sepsis 

นวตักรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งได ้



ประเด็นที่ 6 
SP สาขาสุขภาพจิต 

และจิตเวช 
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จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. 

59 60 61 

ปี 61 34 28 38 19 22 29 10 16 

ปี 60 58 38 64 26 28 41 33 41 

ปี 59 76 48 65 29 33 52 27 44 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559-2561 

ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน 

6.33 6.61 3.3 

59 60 61 (9 เดือน) 

ระดับเขต 

ท่ีมาข้อมูล : รายงานการตรวจราชการ และ Suicidethai 



อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของเขตสุขภาพที่ 6 (ต.ค.2561-มี.ค. 2562)  

3.4 
2.69 

1.71 1.84 1.64 

4.08 

0.56 

2.9 2.61 

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี ( ต.ค.2561-มี.ค. 2562)  

ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน 

100 100 

96 

100 

86.96 

99 
97.67 96.5 97.01 

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 

ร้อยละ 90 

ที่มาข้อมูล : รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด(ตก.1) รอบที่ 1 ปี  2562 

ที่มาข้อมูล : รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด(ตก.1) รอบที่ 1 ปี  2562 



36.94 

71.78 

41.81 
51.07 53.38 

37.71 42.35 

77.36 

49.14 

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 65 

0.85 
0.72 

0.33 

2.2 

1.1 

0.27 0.34 

0.85 
0.6 

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 

2.1 

1.15 

0.52 

2.9 

2.26 

0.37 

3.24 

0.37 

1.42 

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 

ที่มาข้อมูล : รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 62 

ที่มาข้อมูล : รพ.สวนปรุง  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 62 

ที่มาข้อมูล : HDC ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 62 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 



ปญัหา / ความเสีย่งตอ่การ 
ไมบ่รรลเุป้าหมาย 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย / ขอ้เสนอแนะ 
เพือ่ปรบัปรงุ / พฒันา 

ดา้นบคุลากรในพืน้ทีม่จี านานนอ้ย 
(จติแพทย/์จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่/ PG 
สขุภาพจติเด็กและวยัรุน่/นกัจติวทิยา
คลนิกิ/นกัสงัคมสงเคราะหจ์ติเวช)  

• สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่บคุลากร
เฉพาะทาง 

• การเพิม่กรอบอตัราก าลงั (นกัจติวทิยาคลนิกิ) 
• ประสานความรว่มมอืกบัแหลง่ผลติบคุลากร 

ดา้นฐานขอ้มลู (การวนิจิฉยัโรค/ 
การลงขอ้มลู/การเชือ่มโยงขอ้มลู) 

• การทบทวนการวนิจิฉยัโรค โดยแพทย ์/
จติแพทย ์

• ท าความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งผูล้งขอ้มลูและ
ผูร้บัผดิชอบงาน IT 

การใชพ้รบ.สขุภาพจติ  ท าความเขา้ใจและสรา้งความรว่มมอืกบั
เครอืขา่ย 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการใชพ้รบ.สขุภาพจติ 
โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง 

กลุม่ผูท้มีปีญัหาดา้นความขดัแยง้หรอื
ทะเลาะกนัในครอบครวั เป็นสาเหตสุ าคญัที่
สง่เสรมิในการฆา่ตวัตายส าเร็จ 

 อบรมการใช ้หลกั 3ส (สอดสอ่ง ใสใ่จรบัฟงั 
สง่ตอ่ 
เชือ่มโยง) ในการประเมนิ ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 
สง่ตอ่ ส าหรบั 
กลุม่อสม. 

 สนบัสนนุใหเ้กดิการใหบ้รกิาร Psycho social 
ในรปูแบบตา่งๆ ในชุมชน  สถานศกึษาและ
สถานประกอบการ เชน่ คลนิกิใหค้ าปรกึษา 
กลุม่ เครอืขา่ยชมรม group line ฯลฯ 



นวตกรรม 
โปรแกรมใกลบ้า้นสมานใจ หา่งไกลสรุา มกีารขยายสูร่ะดบัต าบล 
ในจงัหวดัปราจนีบรุ ี
นวตกรรม “ขดลวดอารมณ”์  “เทศนต์ามส ัง่” ของอสมจนัทบรุ ี 
(อสม.ดเีดน่สาขาสขุภาพจติชุมชน ระดบัภาค ปี 2561) 
 นวตกรรม*พวงกญุแจพาสขุใจ” ของอสม.ชลบรุ ีเพือ่เป็นการ
ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถงึหมายเลขสายดว่นสขุภาพจติ 
1323 และการเขา้มารบัค าปรกึษาไดด้ว้ยการ SCAN QR CODE 
พดูคยุทางทาง line กบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุและอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น 



สาขาแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ผสมผสาน 



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (ร้อยละ 18.5)  

 Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

ขอ้มูลจาก HDC  จากไตรมาส 1 ถงึ วนัที ่20 ม.ีค.2562  (คดิรวม 

U77 สง่เสรมิสุขภาพ) 

● ระด้บความส าเร็จของงาน (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันท่ี 20 มี.ค.62) 
1.ภาพรวมตัวช้ีวัดของเขตจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม แบบไม่รวมส่งเสริมและการป้องกัน  (non-U 77) ได้ร้อยละ 18.25 ใกล้เคียงเป้าหมายมาก (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 18.5) แต่เมื่อพิจารณาแบบรวม U 
77 พบว่าแนวโน้มดีขึ้นกว่า 2 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2562 ได้ร้อยละ 21.65, ปี 2561 ได้ร้อยละ 21.05 และปี 2560 ได้ร้อยละ 18.27)  
2. มีแนวโน้มร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่สูง โดยมีการสั่งใช้ยาสมุนไพร  823,868 รายการ เมื่อเทียบกับการสั่งใช้ยาแผนปัจจุบัน (drugOPD) 17,679,193 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.66 (ในขณะที่
ภาพรวมประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5.43) 
3.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่ มีร้อยละ(แบบไม่รวมส่งเสริมและป้องกัน) 22.57 ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเขตสุขภาพท่ี 6  
4. มี รพ.ผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP 2 แห่ง ได้แก่ รพ.วังน้้าเย็น,รพ.คิชกูฎ และ GMP PICs 1 แห่ง ได้แก่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
5.มี รพท. , รพช. เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทย (Hospital Accreditation : TTM HA) 
6. มีการจัดท้าคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) ในระดับ รพศ. รพท. และ รพช.(A-F3)  
7. มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค ได้แก่ ไมเกรน, ข้อเข่าเสื่อม,อัมพฤกษ/์อัมพาต และภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น) ในระดับ รพศ. รพท. 
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เขต ประเทศ 

ปี 60 ปี 61 20-มี.ค.-62 

18.5% 

ขอ้มูลจาก HDC  จากไตรมาส 1 ถงึ วนัที ่20 ม.ีค.2562 (ไม่คดิรวม U77 

สง่เสรมิสุขภาพ (เร ิม่ใชปี้ 62)) 

ผลการด าเนินงานภายในเขต 

20.0% 



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (ร้อยละ 18.5)  

 Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และแพทย์แผนไทย
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นยอด การให้บริการสุขภาพแผนไทยที่มี
มาตรฐาน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
 
 
 
-ค้นหาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและใกล้สูญพันธุ์ เช่น สมุนไพรแร้ง
คอค้าเพ่ือใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต 
-ก้าลังด้าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทั้งระบบ 
-มีโรงงานGMP PICs เพ่ือแปรรูป/ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ 
การให้บริการด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
 
 
-บริการทางการแพทย์แผนไทยท่ีขึ้นชื่อ เช่น อภัยภูเบศรเดย์สปา  
-ก้าลังด้าเนินการเรื่องโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยมาตรฐานอาเซียน
และเครือข่าย  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
-บ้านเล่าเรื่องเมืองปราจีนบุรี 
-พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
-ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพรที่ขึ้นชื่อ 
-ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองสมุนไพรจันทบุรี  เป็น เมืองสมุนไพรส่ วนขยาย  
(ช่วงเริ่มต้นของการด้าเนินการ) 
-มีการพัฒนาสมุนไพรไทยท่ีมีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต้าบลคลองพลู ต้าบลชากไทย และต้าบลจันทเข
ลม ) มีกลุ่มจันทร์พันไพร  
-มีโรงงานแปรรูปผลิตยาสมุนไพรของทางรพ .เขาคิชฌกูฏท่ีได้
มาตรฐาน WHO GMP 
-มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นหลายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด แชมพูสมุนไพร 
อโลห้า 
-มีการส่งเสริมการจัดท้าผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพรวัดพลวง 
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการใน รพ./รพ.สต. 
จัดบริการแพทย์แผนไทยในทีมหมอครอบครัว  
 
 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (ร้อยละ 18.5)  

 Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

● ม ีBest practice ทีเ่ป็นนวตักรรม ไดแ้ก ่ 
 

1. ต ารับยาพอกเขา่แบบทีใ่ช ้Gelatin base เพือ่ง่ายและสะดวกต่อการใช ้ที ่รพ.สต.เมอืง
ใหมบ่างพล/ีจ.สมทุรปราการ ดังรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ขอ้มลูต ารับยาพอกเขา้ 
 
2. “ไมค้ ้ายัน ค ้าใจ ใชซ้อ่มขา” เป็นนวตกรรมใชท้ ากายภาพ บ าบัดผูป่้วยตดิเตยีงทีม่อีาการ
กลา้มเนือ้ขาออ่นแรง ขอ้สะโพกและขอ้เขา่ตดิแข็ง รพ.สต.หว้ยใหญ/่ จ.ชลบรุ ีดังรปูที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 บรรยากาศการน าเสนอ “ไมค้ ้ายัน ค ้าใจ ใชซ้อ่มขา” ในงานสมัมนายทุธศาสตรร์ะบบ

สขุภาพระดับปฐมภมู ิ4.0 กา้วตอ่ไปเพือ่ระบบสขุภาพปฐมภมูทิีม่ัน่คง)  
 
3. การใชน้ ้ามนัมหาจักรผสมขมิน้ชัน แปะกันตดิแผลและสมานแผล ทดแทนการใชว้ัสดุของ
แผนปัจจุบัน โดยจัดท าใน รพ.สต. ราชันย/์ จ.สระแกว้ ซึง่ตอนนี้อยู่ในช่วง Clinical trial 
กอ่นจะขยายผล ดังรปูที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3 แผน่แปะสมานแผลจากน ้ามันมหาจักรประยุกต ์

 
 
 

4. สรา้งเครอืข่ายในการบรหิารจัดการ และการดูแลผูป่้วย IMC Stroke ดว้ยการแพทย์
ผสมผสาน โดยใช ้“วัฒนานคร โมเดล” ซึง่ตอนนี้มกีารขยายไป รพ. ทุกแหง่ โดยก าหนด
เป้าหมายใหม้ ีรพ. 3  แหง่ เป็น node (ไดแ้ก ่วัฒนานคร, วังน ้าเย็น, อรัญประเทศ)/ จ.
สระแกว้ ดังรปูที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูที ่4 บรรยากาศการดแูลผูป่้วย IMC Stroke ดว้ยการแพทยผ์สมผสาน 
 
5.จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนแพทย์แผนไทยของสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาล
เขาคชิฌกูฏไดร้ับการรับรองเป็นสถานที่ผลติยาสมุนไพรที่ไดม้าตรฐาน GMP ดังรูปที่ 5 
และ 6 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 สัญลักษณ์โรงเรยีนแพทยแ์ผนไทย       รูปที ่6 ภายในโรงงานผลติยาสมนุไพรที่
   ไดร้ับมาตรฐาน GMP 
 
6. โครงการวจิัยประสทิธผิลของการนวดไทยแบบราชสานักในผูป้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ระยะกึง่เฉียบพลัน ซึง่จังหวัดปราจีนบุรีไดถู้กคัดเลือกเป็นจังหวัดนาร่องของการวจิัยนี ้ 
จังหวดัปราจนีบรุ ี
 
 

 
 
 
 



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (ร้อยละ 18.5)  

 Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

 

ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
 
1. การเขา้รว่มโครงการพฒันาคณุภาพงานแพทยแ์ผนไทย (Hospital Accreditation : TTM HA) ยงั
ไมไ่ดร้บัระบบประเมนิตนเอง (Self-assessment) และยงัไมไ่ดร้บัขอ้มลูชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน
จากกรมฯ โดยตอนนีไ้ดป้ระสานกบัทางกรมใหส้ง่ขอ้มลูแลว้ 
 
2. บคุลากรวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยขาดแคลน ทางกรมเสนอใหจ้ดัท า FTE แลว้จะผลกัดนั สป. และ 
ก.พ. ใหเ้พิม่อตัราก าลงั และแรงจงูใจอืน่ๆ เชน่ พ.ต.ส. 
 
3.นยิาม KPI ประเด็นการตดิตามงานยงัไมช่ดัเจน จงัหวดัเสนอใหก้รมเรง่รดัชีแ้จงนโยบายสูพ่ ืน้ท ี ่เพือ่
จะน าเขา้สูก่ระบวนการทบทวนแผนการด าเนนิงานของจงัหวดั 
 
4. ในตวัชีว้ดัรอ้ยละของผูป่้วยนอกท ัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิาร น ัน้ ควรมกีารก าหนดคา่เป้าหมายการบรกิาร
แพทยแ์ผนไทยในเชงิคุณภาพ  โดยไมเ่ทยีบกบัการรกัษากบัจ านวนผูป่้วยท ัง้หมดของแพทยแ์ผน
ปจัจบุนัซึง่มจี านวนและเวลาทีใ่ชแ้ตล่ะรายแตกตา่งกนัมาก  
 
5. เร ือ่งการใชย้าสมนุไพร อยากใหเ้ทยีบการใชจ้รงิตามหลกัการใหย้า (regimen) ของโรคน ัน้ๆ เชน่ 
การใชย้าฟ้าทะลายโจรในผูป่้วย common cold ซึง่ตรงตอ่เนือ้งานจรงิและตอบโจทยไ์ดด้กีวา่ตวัชีว้ดั
ปจัจบุนั ทีเ่ป็น รอ้ยละทีเ่พ ิม่ข ึน้ของการใชย้าสมนุไพร (รอ้ยละ6) เพราะแบบปจัจุบนัคดิสดัสว่นการใช้

ยาภาพรวม สว่นใหญร่ายการยาทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลเป็นยาแผนปจัจุบนั ซึง่ถา้ท าเป็นพจิารณาการใช้

ยารายโรค แบบ head to head ไดจ้ะตรงจดุ 

 
 
 



สรปุตวัชีว้ดัคณะ 2 เขตสขุภาพที ่6 รอบที ่1  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ล าดบั ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

1 รอ้ยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติทีม่คีณุภาพ (พชอ.) 

รอ้ยละ 60 100 

2 รอ้ยละของคลนิิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที ่
(Primary Care Cluster) 

รอ้ยละ 36 12.5 
(85/103) 

3 รอ้ยละของ รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพรพ.สต. 
ตดิดาว 

- ผา่นเกณฑค์ณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว รอ้ยละ 60 53.87 
(761 แหง่) 

- ผา่นเกณฑค์ณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 3 ดาว รอ้ยละ 100 86.17 

4 อตัราความส าเร็จการรักษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่ ≥ รอ้ยละ 85 84.50 

5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตสุมผล(RDU) 

- ผา่นขัน้ที ่1 ≥ รอ้ยละ 90 98.63 

- ผา่นขัน้ที ่2 ≥ รอ้ยละ 20 20.55 

6 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบจัดการการดือ้ยาตา้นจลุชพี
อยา่งบรูณาการ (AMR) 

≥ รอ้ยละ 20 
 

50 

7 อตัราการฆา่ตัวตายส าเร็จ 6.3 : แสน ปชก. 2.61 

8 รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดรั้บบรกิาร ตรวจ วนิจิฉัย    
รักษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยฯ 

> รอ้ยละ 18.5 
18.25 



ขอบคุณครับ 


