
สรปุตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกติ

เขตสขุภาพที ่6 คณะ 2 รอบ 2/2562

จงัหวดัจนัทบรุ ีวนัที ่6 – 8 สงิหาคม 2562

โดย 
นายแพทยว์นิยั  บรรจงการ รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลพระปกเกลา้  จ.จนัทบรุ ี



ทมีผูน้เิทศคณะ  2

➢ ประเด็นที ่ 1 Primary  care  (สสป./กบรส./สสว.)

➢ ประเด็นที ่ 2 TB (กรมควบคมุโรค)

➢ ประเด็นที ่ 3 RDU-AMR (อย./กบรส./กรมวทิยาศาสตร)์

➢ ประเด็นที ่ 6 อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ (กรมสขุภาพจติ)

➢ ตวัชีว้ดัเพิม่เตมิ รอ้ยละผูป่้วยท ัง้หมดรบับรกิารดว้ย
ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย (กรมแพทยแ์ผนไทย)



ประเด็นที ่1

Primary Care

1. รอ้ยละของอ าเภอมกีารพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)ทีม่คีณุภาพ
2. รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที ่(Primary Cluster) 

คา่เป้าหมายสะสม
3.  รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว

- รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิาว ระดบั 3 ดาว
- รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพ รพ.สต.ตดิาว ระดบั 5 ดาว



ผลการด าเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ

ประเดน็คณุภาพชีวิต จ านวนอ าเภอท่ีเลือก ร้อยละของอ าเภอ
จ านวนจงัหวดัท่ี
ด าเนินการ

อบุตัเิหตุ 40 57.97 8

ขยะ 34 49.28 8

พษิสนุขับา้ 20 28.99 6

ผูส้งูอายผุูพ้กิารดอ้ยโอกาส 20 28.99 6

ยาเสพตดิ 19 27.54 7

ผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง 15 21.74 5

เบาหวานความดนั 8 11.59 2

ไขเ้ลอืดออก 8 11.59 4

อาหารปลอดภยั 5 7.25 4

อืน่ ๆ 32 46.38 8

อืน่ ๆ : ไดแ้ก ่วณัโรค โภชนาการเด็ก กลุม่วยัรุน่วยัเรยีน จติอาสา ต ัง้ครรภก์อ่นวยั บหุร ี ่สรุา ผูด้ว้ยโอกาส สง่เสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั  
อบุตัเิหตทุางน า้ RDU  ควบคมุโรค คุม้ครองผูบ้รโิภค ชมรมสรา้งสขุภาพ ดอ้ยโอกาส ดแูลสขุภาพพระสงฆ ์ผูป่้วยดอ้ยโอกาส
ฝากครรภค์ณุภาพ พษิสขุนขับา้ มาลาเรยี รกัษาพนัธุพ์ชื สารเคมตีกคา้งในกระแสเลอืด ออกก าลงักาย

ใชก้ลไกคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)  ในการแกไ้ขปญัหาระดบัพืน้ที ่อยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง
ใชเ้กณฑ ์ ประเมนิการด าเนนิงาน โดยใชเ้กณฑ ์UCCARE โดยผา่นเกณฑม์ากกวา่ระดบั 3 (เกณฑร์อ้ยละ 60)



ผลการด าเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ

จงัหวดั
จ านวน
อ าเภอ

มคีณะ
กรรม
การ 
พชอ.

ท าแผน 
พชอ.อ าเภอ
ละ 2 เร ือ่ง

ผลการประเมนิ 
เกณฑค์ณุภาพ

มากกวา่ 
ระดบั 3

จนัทบรุ ี 10 10 10 10

ฉะเชงิเทรา 11 11 11 11

ชลบรุ ี 11 11 11 11

ตราด 7 7 7 7

ปราจนีบรุ ี 7 7 7 7

ระยอง 8 8 8 8

สมทุรปราก
าร

6 6 6 6

สระแกว้ 9 9 9 9

69 69 69 69

เขตฯ 6 ม ี8 จงัหวดั  69 อ าเภอ
- มคีณะกรรมการ พชอ.ครบทกุ

อ าเภอ 69 อ าเภอ
- ทกุอ าเภอ ก าหนดประเด็นคณุภาพ

ชวีติ อยา่งนอ้ย 2 ประเด็นจดัท าแผนได้
ครบทกุอ าเภอ จ านวน 69  อ าเภอ

- ผลการประเมนิ เกณฑค์ณุภาพ
มากกวา่ ระดบั 3 หรอืมากขึน้ 1 ระดบั
ครบทกุอ าเภอ จ านวน  69 อ าเภออ าเภอ 
คดิเป็นรอ้ยละ 100
ปญัหาและขอ้เสนอแนะ
- การต ัง้ประเด็นฯ ไมบ่อกไมส่ือ่ถงึ

ปญัหาและประเด็นด าเนนิงาน ท าให้
ไมส่ามารถ จดัท าแผนทีช่ดัเจนและ
ตดิตามผลได้

- การจดัสรรงบประมาณ ควรมกีาร
จดัสรรผา่นกระทรวงอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง



นวตักรรม/best Practice ทีส่ามารถเป็นแบบอยา่ง 

1. การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ อ าเภออนามยัการ
เจรญิพนัธุ ์อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์  จ.สมทุรปราการ

2. การบรูณาการการดแูลกลุม่ตดิบา้นตดิเตยีง ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส
ภายใตก้ารพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ ของอ าเภอปลวกแดง  
จงัหวดัระยอง

3.“คนกบนิทร ์ไมท่ ิง้กนั” เพือ่เพือ่ดแูลผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาส โดยใช ้
กระบวนการพชอ.ด าเนนิการ อ าเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี

4. การบรูณาการการแกไ้ขปญัหาอบุตัเิหตขุองอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

5. เกาะกดูสะอาด ปราศจากขยะ ลดแหลง่เพาะพนัธล์กูน า้ยงุลาย” ของ
จงัหวดัตราด

6. การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุของอ าเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรุี
7. “คนสตัหบีอยูด่มีสีขุ ไมท่อดทิง้กนั ดแูลผูด้ว้ยโอกาสและผูป่้วยตดิบา้น 
ตดิเตยีง ของอ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุี

8 . เรารกัตาพระยา คนตาพระยาไมท่อดทิง้กนั ดแูลผูย้ากไร ้และผูป่้วยตดิ  
บา้นตดิเตยีง
อ าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้

9. การจดัการขยะ อ าเภออรญัประเทศ  จงัหวดัสระแกว้



การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ

สถานการณ์

ปี 2559-2562 เขตสขุภาพที ่6  เปิดด าเนนิการคลนิกิหมอครอบครวั จ านวน 85 ทมี คดิเป็นรอ้ยละ 14.5

ตวัชีว้ดั : 2. รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครวัทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ทีเ่ป้าหมายเขตสขุภาพที ่6 ( เป้าหมาย  18% )

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปรา

การ
สระแก้ว

รวมเขต
สุขภาพที่ 

6
จ านวนทีมทั้งหมด 49 69 144 23 45 71 132 53 586
เปิดด าเนินการและผ่าน 3S   (ปี 59-62) 4 14 20 5 13 14 11 4 85
ร้อยละ 8.16 20.28 13.88 21.73 28.88 19.71 8.32 7.54 14.5
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จ านวนทีมทั้งหมด เปิดด าเนินการและผ่าน 3S   (ปี 59-62) ร้อยละ



ปญัหาอปุสรรค

1.ขาดแพทยป์ระจ าทีจ่ะเรยีนตอ่ดา้นเวชศาสตรค์รอบครัว

2.แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวปฏบิตังิานไดไ้มต่อ่เนือ่ง เนือ่งจากยา้ย หรอืไปเรยีน
ตอ่เฉพาะทางสาขาอืน่

3.โรงพยาบาลแมข่า่ยมแีพทยป์ฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ ท าใหแ้พทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวไมส่ามารถออกปฏบิตังิาน

ในคลนิกิหมอครอบครัวไดต้ามเกณฑ์

4.ระบบบรกิารทีเ่ชือ่มตอ่จากแมข่า่ย สู ่PCC ยงัไมเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนั

5.อตัราก าลงัและการพัฒนาศกัยภาพทมีสหวชิาชพี

ขอ้เสนอแนะ

1 ควรมรีะบบ สนบัสนุน สรา้งแรงจงูใจแกแ่พทยท์ีจ่ะไปเรยีนตอ่เฉพาะทางดา้นเวช
ศาสตรค์รอบครวั
2 ควรจดัสรรอตัราก าลงับคุลากรเพือ่จดับรกิารใน PCC เฉพาะ  (  กายภาพ  แพทย์
แผนไทย )
3 ควรมทีมีผูน้เิทศจาก เขต หรอื กระทรวง เนือ่งจากเขตสขุภาพไมม่เีจา้หนา้ทีป่ระจ า 
ตอ้งใชท้มีจงัหวดัไปชว่ยท าใหม้องไมเ่ห็นภาพของการบรหิารจดัการระดบัเขต หรอื 
ระดบัประเทศ



สรปุผลการประเมนิภาพรวมเขต ผา่นระดบั 3 ดาว ทกุแหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 100
และ ผา่นระดบั 5 ดาว แลว้รอ้ยละ 78.55 (สะสม) 

ตวัชีว้ดั : 3. รอ้ยละของผลการประเมนิคณุภาพโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล
(รพ.สต.ตดิดาว) เขตสขุภาพที ่6 ระดบั 3 ดาว รอ้ยละ 100

ระดบั 5 ดาว รอ้ยละ 60 (สะสม)
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รอ้ยละของ รพ.สต. ผา่นเกณฑค์ณุภาพ(ปี 60-62)

5 ดาว 3 ดาว

สรปุผลการด าเนนิงาน



ปญัหา อปุสรรค

➢ การปรบัเกณฑป์ระเมนิ รพ.สต.ตดิดาว ท าใหม้ปีญัหาในการประเมนิ
รบัรองและการวางแผนซึง่ตอ้งใชเ้วลาในการบรหิารจดัการทรพัยากร

➢ เกณฑก์ารประเมนิ รพ.สต. ตดิดาว เป็นระบบงาน ทีต่อ้งไดร้บัการ
สนบัสนนุ จากเครอืขา่ยและประเมนิตนเอง ผา่นระบบพีเ่ล ีย้ง ซึง่ระบบพี่
เลีย้งทีเ่ขม้แข็งจะสง่ผลใหผ้า่นเกณฑค์ณุภาพ จากการนเิทศตดิตาม 
พบวา่ พีเ่ล ีย้งเครอืขา่ยบางแหง่ยงัไมเ่ขา้ใจเกณฑ ์และสนบัสนนุ
เครอืขา่ย รพ.สต. ไมเ่พยีงพอ

1. ควรมทีมีผูน้เิทศจากสว่นกลาง เนือ่งจากเขตสขุภาพไมม่เีจา้หนา้ที่
ประจ า ตอ้งใชท้มีจงัหวดัไปชว่ย 
ท าใหม้องไมเ่ห็นภาพของการบรหิารจดัการระดบัเขต หรอื ระดบัประเทศ 
2. สว่นกลางควรจดัสรรงบประมาณดา้นโครงสรา้งเพือ่สนบัสนนุตาม
เกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว (ตามบรบิทของพืน้ที)่



ประเด็นที่ 2
TB

1. อตัราความส าเร็จของการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหม ่≥ 85 %
2. ความครอบคลมุการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัซ า้ ≥ 82.5 %
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จ.สก.

จ.สป.

จ.รย.

จ.ปจ.

จ.ตร.

จ.ชบ.

จ.ฉช.

จ.จบ.

เขต 6

ประเทศ 

จ.สก. จ.สป. จ.รย. จ.ปจ. จ.ตร. จ.ชบ. จ.ฉช. จ.จบ. เขต 6 ประเทศ 

ส าเร็จ 62.8 77.1 58.9 81.8 75 74.9 74.3 66.1 71.5 70.9

ก าลังรักษา 17.9 10.9 28.6 10.6 17.3 15.3 9 16.5 15.8 16.7

โอนออก 1.4 4 3.2 2.3 5.8 2.7 1.4 2.5 2.7 2.7

เสยีชวีติ 13.8 5.5 7 5.3 1.9 4.8 10.4 10.7 7.3 7.2

ขาดยา 4.1 2 2.2 0 0 2.1 4.9 3.3 2.4 2.4

ลม้เหลว 0 0.5 0 0 0 0.3 0 0.8 0.2 0.2

อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม ่ ≥  รอ้ยละ85

เป้าหมาย : ความส าเร็จในการรักษา ≥85%

ผลการรกัษาวณัโรครายใหมใ่นปอด (PA) เขต 6 ปี 2562
❑ รกัษาส าเร็จ 71.5%
แนวโนม้ผลส าเร็จการรักษา 90% (ส าเร็จ+ก าลงัรกัษา+โอนออก)

❑ การขยายการรกัษา 15.8% สว่นใหญ ่เนือ่งจากแพย้า ตบัอกัเสบ 
เปลีย่นสตูรยา เป็นตน้ 

❑ การโอนออก 2.7% (36 ราย) 
- โอนออกในเขต 39%โอนออกนอกเขต 52.1%
- โอนออกนอกประเทศ 8.3% (3 ราย, ชลบรุ ี=>พมา่/ ตราด=กัมพชูา,    
ระยอง =>กัมพชูา)

ที่มา: NTIP ณ 31 ก.ค. 2562

ส าเร็จ, 71.5

ก าลงัรกัษา, 
15.8

โอนออก, 
2.7

เสยีชวีติ, 
7.3

ขาดยา, 2.4 ลม้เหลว, 0.2

วณัโรคปอดรายใหม ่ (PA) ปี 2562 
ขยายเวลาการรักษา ณ 31 ก.ค. 62

จงัหวดั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม %

จ.จันทบรุี 4 10 6 20 16.5
จ.ฉะเชงิเทรา 1 4 8 13 9.0
จ.ชลบรุี 9 22 20 51 15.3
จ.ตราด 3 5 1 9 17.3
จ.ปราจนีบรุี 3 5 6 14 10.6
จ.ระยอง 17 15 21 53 28.6
จ.สมทุรปราการ 6 8 8 22 10.9
จ.สระแกว้ 6 8 12 26 17.9

เขต 6 49 77 82 208 15.8

ผลการรกัษาวณัโรครายใหมใ่นปอด (PA) 
ภาพเขต 6 ปี 2562



ความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ ≥  รอ้ยละ82.5

รอ้ยละการขึน้ทะเบยีนรกัษาวณัโรค 
เทยีบกบัเป้าหมาย รายเขต  ปี 2562

รอ้ยละผูป่้วยทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ และรอการขึน้ทะเบยีน ราย
จังหวัด เขตสขุภาพที ่ปี  2562

❑ ความครอบคลมุการขึน้ทะเบยีนรกัษาวณัโรคเขต 6
เป้าหมายการขึน้ทะเบยีนรักษา 9,446 ราย 

❖ ขึน้ทะเบยีนไปแลว้ 7,105 ราย (75.2%) เป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ รองจากสปคม.

❖ รอขึน้ทะเบยีน 364 ราย (3.9%) รพ.รัฐ 297 ราย                          
รพ.เอกชน 67 ราย
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ประเทศ

การคดักรองเชงิรกุในกลุม่เสีย่ง ปี 2562

❑ การคดักรองเชงิรกุในกลุม่เสีย่ง (AFC)
❖ เขต 6 พบวณัโรคในกลุม่เสีย่ง 1%
❖ วณัโรคใน 7 กลุม่เสีย่ง พบสงูสดุ ในกลุม่ผูส้มัผัส 3.3% รองลงมา
สงูอาย ุ1.0%

❖ วณัโรคในกลุม่เสีย่งอืน่ๆ  พบสงูสดุ ในกลุม่ทพุโภชนาการ 14.3% 
รองลงมาเป็นปอดอักเสบจากฝุ่ นทราย 12.9%

ที่มา: NTIP ณ 31 ก.ค. 2562

ราย %

ผูส้มัผสัใกลช้ดิวณัโรค 15092 495 3.3

ผูสู้งอายุ 32940 337 1.0

HIV 30248 276 0.9

ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 46932 428 0.9

โรคเบาหวาน 50293 204 0.4

ประชากรขา้มชาติ 41521 123 0.3

บคุลากรสาธารณสุข 28335 26 0.1

รวม 7 กลุม่เส ีย่ง 245361 1889 0.8

ทพุโภชนาการ 21 3 14.3

โรคปอดอกัเสบจากฝุ่ นทราย 194 25 12.9

ผูม้ปีระวตัเิป็นวณัโรค 1034 92 8.9

ชุมชนแออดั/คา่ยอพยพ 2611 179 6.9

อืน่ๆ 13127 344 2.6

รวมกลุม่เส ีย่งอืน่ๆ 16987 643 3.8

รวมเขต 6 262348 2532 1.0

กลุม่เสีย่ง CXR (ราย)
พบ TB

รพ.ภาครัฐ

  (ราย)

รพ.

เอกชน 

(ราย)

รวม 

(ราย)
 รวม

%

จ.จันทบรุี 61.2 37 37 4.4

จ.ฉะเชงิเทรา 61.9 13 4 17 1.5

จ.ชลบรุี 78.5 111 8 119 5.1

จ.ตราด 60.3 25 25 7.0

จ.ปราจนีบรุี 76.9 11 1 12 1.6

จ.ระยอง 81.4 19 19 1.7

จ.สมุทรปราการ 84.3 34 54 88 4.3

จ.สระแกว้ 72.3 47 47 5.4

เขต 6 75.2 297 67 364 3.9

รอขึน้ทะเบยีน (ราย)

จังหวัด

ขึน้ทะเบยีนแลว้

 (ราย)



มีความร่วมมือของ

-อบรมหลกัสตูรการใหค้ าปรกึษาและการ
จัดการรายกรณีผูป่้วยวณัโรค 
- ร.พ.บางละมงุมกีารทดลองใช ้AI เขา้มาใช ้

X-ray ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า
-มกีารบรหิารงบประมาณ สปสช.ในภาพเขต 
เพือ่วางแผนการคน้หารว่มกัน 

- การดแูลผูป่้วยวณัโรคแบบ Holistic โดยเนน้
ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง

- รพ.บางพล ีและ รพสต.เสาธงกลาง มี
การพัฒนาตน้แบบ VDO DOT ในการ
ก ากับการกนิยาในผูป่้วยวณัโรค XDR-
TB และ MDR-TB 

- รพ.ทา่ตะเกยีบ ผลติปฏทินิ ถงุผา้ มชีอ่งยา ก ากับการกนิยา (งบ อปท.)
- รพ.ราชสาสน์ ประดษิฐก์ลอ่งยาวณัโรค (มชีอ่งยารายวนั) 
- ประสานความรว่มมอืรา้นขายยา คัดกรองเมือ่พบผูป่้วยมอีาการ และสง่ตอ่เขา้
มาตรวจรักษาในโรงพยาบาล

- รพ.พระปกเกลา้ มนีวัตกรรม “ตดิตามใกลช้ดิ 
พชิติวณัโรค” ตดิตามการขาดยา
- รพ.ขลงุ ตดิตามผป.TB ทีใ่ชส้ารเสพตดิ 
โดยใชพ้ลงัเครอืขา่ย อปท. ต ารวจ            
อสม. ตดิตามกนิยา

ตราด

19.4%

จันทบรุี

7.6%ระยอง

17.3%

สระแกว้

12%

ปราจนีบรุี

26.34 %

ฉะเชงิเทรา

22.5%

ชลบรุี

18%

สมทุร
ปราการ 24.5%

- มมีลูนธิริกัษไ์ทย (NGO) ก ากับกนิยาวณัโรคในกลุม่ตา่งดา้ว
- ตะพงโมเดล รปูแบบการดแูลผูป่้วยวณัโรค/วณัโรคดือ้ยาในชมุชน
ผา่นความรว่มมอืของภาคจีากทกุภาคสว่น ขบัเคลือ่นโดย
คณะกรรมการวณัโรค

มคีวามรว่มมอืของเทศบาลบอ่ไร ่ จัด
รถรับ-สง่คนไขว้ัณโรค  ไปรักษาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

1. ใชก้ลไกแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญระดบัจงัหวดัเป็นทีป่รกึษา รว่มแกไ้ขปัญหา รว่มกบั case management team

2. ใชก้ลไกความรว่มมอืของเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง (พชอ./คปสอ/อปท./เอกชน/สปสช ฯ)  ในการขบัเคลือ่นงาน 

3.    ใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลู NTIP ในการก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงาน คน้หา และดแูลรักษาผูป่้วยวณัโรค

ผลการพฒันาทีน่า่สนใจ

Success rate ปี 62 (เป้าหมาย85%)

5-9.99%

10.0-19.99%

20-49.99%



▪ กรณีแรงงานตา่งชาต ิ
- การออกใบอนญุาต ควรมผีล CXR กอ่นออกใบอนุญาตกับแรงงานตา่งชาติ
- การสง่กลบัประเทศ  ใหป้ระสานผา่นสคร.=> กองวณัโรค/กองระบาด ซึง่เป็นศนูย์
การสง่ตอ่ขอ้มลูระหวา่งประเทศ เพือ่ด าเนนิการสง่ตอ่ผูป่้วยและตดิตามผลการรักษา 
▪ กรณีคนไทย ควรมทีมี Case Management ดแูลรายกรณีทีเ่สีย่ง ครอบคลมุทกุมติ ิ
ไมใ่หเ้กดิการขาดนัด เชน่ การสนับสนุนเงนิสงเคราะห ์การรับยาแทนฯ

▪ มกีารประชาสมัพันธเ์ชงิรกุคน้หากลุม่เส ีย่งต ัง้แตเ่ร ิม่มอีาการท ัง้ในและนอกพืน้ที ่

▪ มแีผนพฒันาศกัยภาพทมีแพทย ์มกีารแลกเปลีย่นแผนการดแูลรักษาผูป่้วยที่
มโีอกาสเสยีชวีติสงู ในเดอืนแรกของการรักษา 

▪ ควรมทีะเบยีนผูป่้วยทีข่ยายการรกัษา สรปุสาเหต ุและมกีารปรกึษาแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่วางแผนสรปุการรกัษาทุกราย

▪ ควรสอบสวนหา root cause โดยทมีสหสาขา หาสาเหตกุารเสยีชวีติในเดอืน
แรกของการรักษาทกุราย

▪ มผีลกัดนับทบาทอสม. ในการคน้หาและ ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง
หรอืมอีาการน่าสงสยัเขา้สูร่ะบบการคัดกรอง

▪ มกีารตดิตามตรวจสอบขอ้มูลทีค่า้งการขึน้ทะเบยีนเป็นระยะ  และก ากับ
ตดิตามในการบนัทกึขอ้มลูในระบบ NTIPใหท้นัเวลา

▪ สนบัสนุนศกัยภาพจนท.รพ.เอกชน ทัง้ดา้นคณุภาพคน้หาและการรักษา ให ้
ไดม้าตรฐานเดยีวกนักับภาครัฐ

o กลุม่ยา้ยทีอ่ยู ่กลุม่แรงงานตา่งชาต ิ               
ยา้ยกลบัประเทศ ไมม่ทีีอ่ยูท่ีช่ดัเจน
ท าใหข้าดนดั/ ขาดยา

o การขึน้ทะเบยีนรกัษาบางพืน้ทีย่งัต า่กวา่

เป้าหมาย
o พบการขึน้ทะเบยีนลา้ชา้ และ มผีป.คา้ง
รอการขึน้ทะเบยีน 3.8%

o รพ.เอกชนขึน้ทะเบยีนผูป่้วยสงู2 จังหวดั 
จ.สป (48.5%) จ.ชบ. (18.8%) พบการ
ขาดยาในรพเอกชน 5.5% (รพ.รัฐ 1.7%)
รายงานขอ้มลูไมค่รบถว้น /ครอบคลมุ 

o การเสยีชวีติ พบมากในกลุม่ผูส้งูอาย ุ
60 ปีขึน้ไป 48.9% (47/96) ผูส้งูอายทุี่
เสยีชวีติในเดอืนแรกของการรักษาพบ 60
% และมโีรครว่ม70.2%

o ผปวัณโรคปอดรายใหมข่ยายเวลาการ
รกัษาเนือ่งจากแพย้า  เปลีย่นสตูรยาฯ

ขอ้คน้พบ โอกาสพัฒนา

ความส าเร็จการรกัษา

การคน้หา และขึน้ทะเบยีนรกัษา

การก ากบัตดิตามผลการรกัษา



ประเด็นที่ 3

RDU

1. การพฒันาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล RDU ข ัน้ 1 รอ้ยละ ≥ 95 รพ.ท ัง้หมด
2. การพฒันาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล RDU ข ัน้ 2 รอ้ยละ ≥ 20 ของ                              
รพ.ท ัง้หมด



สถานการณ์ RDU ปี 2562
เขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาล 73 แห่ง ผ่าน RDU  จ านวน 73 แห่ง 
 RDU ขั้น1 = 73 แห่ง (100%)
 RDU ขั้น2 = 19 แห่ง (26.03%) 
 RDU ขั้น3 = 7 แห่ง (9.59%) ข้อมูล ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2562

จากโปรแกรมรายงานการพฒันาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

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

จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สมุทรปรากา

ร
สระแกว้ เขต6 ประเทศ

ขั้นท่ี 1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.27

ขั้นท่ี 2 25.00 45.45 33.33 14.29 42.86 0.00 16.67 22.22 26.03 35.84

ขั้นท่ี 3 16.67 27.27 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 9.59 12.94
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เกณฑ ์RDU ขั้นท่ี 1 ≥ ร้อยละ 95

เกณฑ ์RDU ขั้นท่ี 2 ≥ ร้อยละ 20

คณะ 2 ประเด็น 3 ตวัชีว้ดั 5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าสมเหตผุล

หมายเหตุ ข้อมูลระดับประเทศ ณ วนัที ่25 กรกฎาคม 2562 บางเขตสุขภาพยงัรายงานข้อมูลลงระบบรายงานเฉพาะกจิไม่ครบทุกโรงพยาบาล ท าให้ข้อมูลยงัไม่สมบูรณ์ 



โรงพยาบาลทีผ่า่น RDU ข ัน้ที ่2 และข ัน้ที ่3

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 2562 จากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

จงัหวดั
โรงพยาบาล       
ทีผ่า่น RDU        
ข ัน้ที ่2/(3)

Best practice

จนัทบุร ี
โป่งน า้รอ้น ,
นายายอาม 

และสองพีน่อ้ง

• มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนื่อง (PDCA) และด าเนนิการก ากับตดิตาม พรอ้มทัง้บรูณาการรว่มกับทมี 
Service plan อยา่งสม ่าเสมอ

ตราด บอ่ไร ่
• มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนื่อง (PDCA)
• มกีารอบรม RDU สญัจร มกีารสอนภาคปฏบิตัใินพืน้ทีจ่รงิ 

ปราจนีบุร ี

ศรมีโหสถ, 
เจา้พระยาอภยั
ภเูบศร และ
บา้นสรา้ง

• โรงพยาบาลอภยัภเูบศร สง่เสรมิการใชย้าสมนุไพรทดแทนในการรักษาอยา่งเป็นระบบ ประกอบกับ
ผูป่้วยมคีวามเชือ่มั่นในการใชย้าสมนุไพร

• ม ีpop-up โปรแกรมการสัง่จา่ยยา เชน่ การใชย้า NSAIDs ในผูป่้วยไต
• ทางจังหวดัมกีารสรา้งเครอืขา่ย การใชย้าอยา่งสมเหตผุล ในระดบัชมุชน อสม. รพ.สต. และรา้นยา

ฉะเชงิเทรา

บางน า้เปร ีย้ว,
บา้นโพธิ ์,     
คลองเขือ่น,    
บางคลา้ และ   
ราชสาสน์

• ผูบ้รหิารทกุระดับใหค้วามส าคญั และมคีวามรว่มมอืของสหสาขาวชิาชพีทีเ่ขม้แข็ง 
• มกีารก าหนดเกณฑ ์RDU เป็นตวัชีว้ดัของโรงพยาบาล และรพ.สต.ท าใหม้แีรงจงูใจในการ

ด าเนนิงานดา้น RDU
• มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนื่อง (PDCA)

ชลบุร ี
ชลบุร,ี พาน
ทอง, เกาะสชีงั
และหนองใหญ่

• มกีารเชือ่มโยงกบัระบบโรงพยาบาลเอกชน รา้นยา และชมุชน
• การควบคมุการจา่ยยาตรง Indication ดว้ยระบบ Computerized physician order entry (CPOE)
• ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักับงาน RDUและเมือ่เกดิปัญหาก็ด าเนนิการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
• มกีารตดิขวดน ้ารณรงคเ์กีย่วกับการใชย้าอยา่งสมเหตผุล 
• โรงพยาบาลชลบรุ ีชว่ยเป็นพีเ่ลีย้งดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู

สระแกว้
วงัน า้เย็น และ

โคกสงู

• มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนื่อง (PDCA) และด าเนนิการก ากับตดิตาม พรอ้มทัง้บรูณาการรว่มกับทมี 
Service plan อยา่งสม ่าเสมอ

สมทุร
ปราการ

บางพลี
• มกีารวเิคราะหข์อ้มลูตอ่เนื่อง (PDCA) และด าเนนิการก ากับตดิตาม พรอ้มทัง้บรูณาการรว่มกับทมี 

Service plan อยา่งสม ่าเสมอ

คณะ 2 ประเด็น 3 ตวัชีว้ดั 5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าสมเหตผุล



ขอ้เสนอเพือ่การพฒันาภาพรวม

• การตดิตามและสนบัสนนุการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง เป็นราย
เดอืน/รายไตรมาสของผูบ้รหิารท ัง้ระดบัผูอ้ านวยการ นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดั และผูบ้รหิารทีเ่ก ีย่วขอ้ง

• วเิคราะหข์อ้มลูการใชย้าปฏชิวีนะ และขอ้มลูอตัราการตายจากเชือ้
ดือ้ยา เพือ่ใหผู้ส้ ัง่ใชย้าเกดิความตระหนกั และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
เกณฑต์วัชีว้ดั RDU

• ความรว่มมอืของทมีงานสหสาขาวชิาชพี 

คณะ 2 ประเด็น 3 ตวัชีว้ดั 5 รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าสมเหตผุล



ประเด็นที่ 3

AMR

รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณาการ (AMR)
ระดบั Intermediate รอ้ยละ ≥ 20



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

ผลประเมนิตรวจราชการ คร ัง้ที ่2/62
Intermediate 100%   Advance 21%



ขอ้เสนอแนะตอ่นโยบาย/ตอ่สว่นกลาง/ผูบ้รหิาร

• กลไกการจัดการAMR และการวเิคราะหข์อ้มลูแบบบรูณาการ 

• เพิม่ชอ่งทางในการพัฒนาหรอืฝึกอบรมบคุลากรทีท่ างานดา้น AMR 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รพ.ในระดับ M1

• ควรมกีารจัด education program แกบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทกุระดับใน รพ. 
อยา่งครอบคลมุและทั่วถงึ

• การเฝ้าระวังทางหอ้งปฏบิตักิาร

• กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ควรก าหนดแนวทางการในการคัดเลอืก 
โปรแกรมรวบรวม รายงานผลทางหอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยา เพือ่ให ้
สามารถน าใชใ้น รพ. ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถเชือ่มตอ่ระบบ
ขอ้มลูจากหอ้งปฏบิตักิารกบัระบบการดแูลผูป่้วยของ รพ. (HIS)

• การก ากบัดแูลการใชย้าใน รพ.

• พัฒนากระบวนการประเมนิความเหมาะสมการใชย้าปฏชิวีนะใหเ้ป็น
การวัดผลลัพธอ์ยา่งแทจ้รงิ  และมกีารพัฒนากระบวนการดังกลา่วอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

• การเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

• การปรับปรงุเชงิโครงสรา้งเพือ่ใหผู้ป่้วยตดิเชือ้ดือ้ยาไดรั้บการแยกเตยีง
หา่งอยา่งนอ้ย 1 เมตร



ปจัจยัทีท่ าใหป้ระสบความส าเร็จ

•แนวทางการนเิทศทีป่รบัปรงุใหมเ่พือ่ใชใ้นการประเมนิ 
มคีวามครอบคลมุในทกุมติ ิ

•ความมุง่ม ัน่และรว่มมอืกนัในการพฒันาระบบงานตาม
แนวทางของการนเิทศ และทมีปฏบิตังิานดา้นตา่ง ๆ 
ของทมีคณะกรรมการ AMR

• เป็นนโยบายแหง่ชาตทิีผู่บ้รหิารทกุระดบัให้
ความส าคญั รวมถงึองคก์รวชิาชพีระดบัประเทศทีม่ ี
สว่นส าคญัในการจดัอบรมในเรือ่งทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ 
Stewardship Program Training โดยสมาคมเภสชั
กรรมโรงพยาบาล, Antimicrobial Resistance 
Bacteria โดยสมาคมเทคนกิการแพทยร์ว่มกบั ม.
มหดิล



การพฒันาตอ่ยอดระบบการจดัการ AMR ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งย ัง่ยนื โดย
ใชก้ารวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหาและระบบจดัการ AMR  ของโรงพยาบาล

• ประสานความรว่มมอืในทมี AMR เพือ่น าขอ้มลูไปสูก่ารออกแบบ
กจิกรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิท

• จดัเรยีงความส าคญัของปญัหาและทรพัยากรทีต่อ้งการให้
ผูบ้รหิารสนบัสนนุการด าเนนิงาน AMR 

• วเิคราะหแ์นวโนม้และขนาดปญัหาทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ด ือ้ยาใน
ชุมชน (community acquired infection, CAI) และขยายการ
จดัการใหค้รอบคลมุอยา่งแทจ้รงิตามแนวคดิ One-Health

• เพิม่การน าขอ้มลูจากตวัชีว้ดัและผลการวเิคราะห ์มาใชใ้นการ
วางแผนงานตามแนวทางของการพฒันาคณุภาพ เชน่ 
Continuous Quality Improvement (CQI) หรอื PDCA (Plan-
Do-Check-Act/Adjust) หรอื R2R/R2R2R (Routine to 
Research/to Routine)



ประเด็นที่ 6
SP สาขาสุขภาพจิต

และจิตเวช

อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ ไมเ่กนิ ≤ 6.3 ตอ่แสนประชากร



อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จของเขตสขุภาพที ่6 ปี 2560 - 2562

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว เขต 6
2560 10.93 4.69 6.49 12.77 6.8 7.86 4.28 6.46 6.61
2561 9.23 4.55 3.92 8.21 8.03 7.71 4.28 10.23 6.07

2562 (9เดือน) 5.1 5.39 4.77 4.15 2.67 3.9 0.56 4.7 3.68

ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
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รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ ≥ รอ้ยละ 65ผูพ้ยายามฆา่ตวัตายไมก่ลบัไปท ารา้ยตนเองซ า้ภายใน 1 ปี
> รอ้ยละ 80

จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 6

2560 34.36 49.46 37.91 45.68 53.52 38.97 34 76.55 43.4

2561 37.01 72.5 42.46 50.77 53.57 38.37 41.1 77.9 49.28

2562(9เดอืน) 37.02 71.88 45.85 56.28 53.42 37.8 43.54 77.56 50.63
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จบ. ฉช. ชบ. ตร. ปจ. รย. สป. สก. เขต 6

2562(9เดอืน) 97.54 95.56 97.96 96.08 96.2 99.4 94.24 91.67 97.15
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จ ำนวนผู้พยำยำม
ฆำ่ตวัตำย (รำย) 119 86 96 49 120 360 131 22 983

43.4 49.28 50.63
49.47

56.89 61.9

2560 2561 2562(9เดอืน)

เขต 6 ประเทศ



ร้อยละของผู้ป่วยโรคตดิสุรำในพืน้ทีเ่ขำ้ถงึบรกิำรตำม
มำตรฐำน

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 1

ร้อยละของผู้ป่วยสมำธส้ัิน (ADHD) เขำ้ถงึบรกิำร
สุขภำพจติ

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 5
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ปญัหา/อปุสรรค/ปจัจยัทีท่ าใหก้าร
ด าเนนิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์

ขอ้เสนอแนะทีใ่หต้อ่หนว่ยรบัตรวจ

- ความตระหนกัตอ่ความส าคญัของ
ปญัหาสขุภาพจติ

- สรา้งความตระหนกัและเห็นความส าคญัของปญัหา
สขุภาพจติ

- บุคลากรดา้นสุขภาพจติ มจี านวนนอ้ย 
เมือ่เทยีบกบัประชากรในพืน้ที่
- เจา้หนา้ที ่รพสต. อสม. ยงัขาดองค์
ความรู ้ทกัษะในการตดิตาม เฝ้าระวงั และ
สง่ตอ่

- สนบัสนนุใหม้กีารเพิม่จ านวนและ/หรอืพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นสขุภาพจติและจติเวชใหม้ากขึน้ 
- สนบัสนนุใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ อาสาสมคัร
สาธารณสขุในการเฝ้าระวงั คน้หา ดแูล และตดิตามผูม้ ี
ปญัหาสขุภาพจติ

- คดักรองกลุม่เสีย่งยงัไมค่รอบคลมุ การ
วนิจิฉยัยงัไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น แพทยไ์ม่
สามารถวนิจิฉยัผูป่้วยฆา่ตวัตาย ซมึเศรา้ 
สมาธสิ ัน้ ตดิสรุา  สว่นการดแูลรกัษา การ
สง่ตอ่และตดิตามมกีารด าเนนิการ แตไ่ม่
ตอ่เนือ่งสม า่เสมอ

- หนว่ยบรกิารเพิม่การคดักรอง คน้หากลุม่เสีย่งให้
ครอบคลมุและตอ่เนือ่ง
- การสง่ตอ่ขอ้มลูในสถานบรกิารทกุระดบัเพือ่ตดิตาม
- พฒันาศกัยภาพแพทยท์ ัว่ไปในการวนิจิฉยัผูป่้วยโรค
ซมึเศรา้ ฆา่ตวัตาย ตดิสรุา สมาธสิ ัน้ ไดต้ามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

- การสอบสวนการตายในผูป่้วยในบาง
พืน้ทีอ่าจจะยงัไมไ่ดข้อ้มลูเชงิลกึเพยีง
พอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
สถานการณ์

- พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการสอบสวนโรค 
psychological autopsy ควรมกีารวเิคราะหร์ปูแบบการ
พยายามฆา่ตวัตาย หาสาเหตขุองการฆา่ตวัตายส าเร็จ 
เพือ่หาแนวทางในการป้องกนั ชว่ยเหลอื
- ควรมคีณะกรรมการระดบัอ าเภอ/จงัหวดั ในการสอบสวน
โรคเพือ่วเิคราะหห์าสาเหตกุารฆา่ตวัตายและวางแผนการ
ป้องกนั ชว่ยเหลอืในจงัหวดั



สาขาแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน

รอ้ยละของผูป่้วยท ัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิารตรวจ วนิจิฉยั รกัษาโรค และฟ้ืนฟสูภาพดว้ย
ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกรอ้ยละ ≥ 18.5



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  (ร้อยละ 18.5) 

Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ข้อมูลจาก HDC 
จากไตรมาส 1 ถึง 

วนัท่ี 31 
ก.ค.2562  (คิด

รวม U77 ส่งเสริม
สขุภาพ)

● ระดบัความส าเร็จของงาน (ขอ้มลูจากระบบ HDC ณ วนัที ่31 ก.ค.62)
1.ภาพรวมตัวชีว้ัดของเขตจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม แบบไม่รวมส่งเสริมและการป้องกัน (non-U77) ไดร้อ้ยละ 18.44 ใกลเ้คียงเป้าหมายมาก
(เป้าหมาย ≥ รอ้ยละ 18.5) แตเ่มือ่พจิารณาแบบรวม U 77 ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา พบวา่มแีนวโนม้เดยีวกับภาพรวมของประเทศ
2. โดยมกีารสั่งใชย้าสมนุไพร  1,471,481 รายการ เมือ่เทยีบกับการสั่งใชย้าแผนปัจจุบัน (drug OPD) 32,061,003 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 4.59
(ในขณะทีภ่าพรวมประเทศอยูท่ีร่อ้ยละ 5.26 (เป้าหมายรอ้ยละ 6))
3 .จังหวดัปราจนีบรุ ีเป็นจังหวดัที ่มรีอ้ยละ(แบบไมร่วมสง่เสรมิและป้องกัน) 24.41 ซึง่เป็นอันดับหนึง่ของเขตสขุภาพที ่6
4. ม ีรพ.ผลติยาสมนุไพรทีผ่า่นมาตรฐาน WHO GMP 2 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.วงัน ้าเย็น,รพ.คชิกฎู และ GMP PICs 1 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.เจา้พระยาอภัยภเูบศร
5.ม ีรพศ.,รพท. , รพช. เขา้รว่มโครงการพัฒนาคณุภาพงานแพทยแ์ผนไทย (Hospital Accreditation : TTM HA)
6. มกีารจัดท าคลนิกิแพทยแ์ผนไทยทีแ่ผนกผูป่้วยนอก (OPD คูข่นาน) ในระดับ รพศ. รพท. และ รพช.(A-F3) 
7. มคีลนิกิบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกแบบครบวงจร (คลนิกิ 4 โรค ไดแ้ก่ ไมเกรน, ขอ้เขา่เสือ่ม,อัมพฤกษ์/อัมพาต และ
ภมูแิพท้างเดนิหายใจสว่นตน้) ในระดับ รพศ. รพท.

ผลการด าเนินงานภายในเขต

ข้อมูลจาก HDC จากไตรมาส 1 ถึง วนัท่ี 31 ก.ค.2562 (ไม่คิดรวม U77 ส่งเสริมสุขภาพ
(เร่ิมใช้ปี 62))

18.5%19.26
15.57 14.82

16.75
19.48

21.77
24.41

19.24 18.44
21.54

0

5

10

15

20

25

30

โรงพยาบาลศูนย ์

เป้าหมายร้อยละ 

 11

โรงพยาบาล

ชุมชน 

เป้าหมายร้อย

ละ 19

โรงพยาบาล

สง่เสริม

สขุภาพต าบล

เป้าหมายร้อย

ละ 36

ผู้ป่วยนอก 2,907,358 3,013,553 2,597,828

แผนไทย 258,880 409,465 914,386

ร้อยละที่ได้ 8.90 13.59 35.2
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เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และแพทย์แผนไทย
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นยอด ที่ได้รับมาตรฐาน Organics การ
ให้บริการสุขภาพแผนไทยที่มีมาตรฐาน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 

-ค้นหาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น บัวหลวง ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น แสดงถึงฤทธิ์เพิ่มความจ าในหนูทดลอง และ วิจัยพัฒนา
ต้นแบบอาหารสุขภาพจากหมามุ่ย  จากงานวิจัยพบว่า หมามุ่ยไทย มี L-dopa สูงกว่า 
หมามุ่ยอินเดีย ประมาณ 2 เท่า

-ก าลังด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทั้งระบบ
-มีโรงงานGMP PICs เพ่ือแปรรูป/ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
การให้บริการด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

-บริการทางการแพทย์แผนไทยท่ีขึ้นชื่อ เช่น อภัยภูเบศรเดย์สปา 
-โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยมาตรฐานอาเซียนและเครือข่าย 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
บ้านเล่าเรื่องเมืองปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพรที่ข้ึนชื่อ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาสุขภาพ

เมื อ งสมุน ไพรจันทบุ รี  เ ป็ น เ มื อ ง ส มุ น ไ พ ร ส่ ว น ข ย า ย 
-มีการพัฒนาสมุนไพรไทยท่ีมีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ต าบลคลองพลู ต าบลชากไทย และต าบลจันทเขลม ) มี
กลุ่มจันทร์พันไพร 
-มีโรงงานแปรรูปผลิตยาสมุนไพรของทาง รพ.เขาคิชฌกูฏ ท่ีได้มาตรฐาน 
WHO GMP
-มีการประชุมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 
-มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นหลายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดท่ีมีการด าเนินการ
ร่ วมกั บหน่ ว ย งานทางการศึ กษา  ไ ด้ แก่   เค รื่ อ งดื่ ม จ ากมั ง คุ ด 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ภาคตะวันออก) เครื่องส าอางจากเปลือกมังคุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลภาคตะวันออก) 
-ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการใน รพ./รพ.สต.
จัดบริการแพทย์แผนไทยในทีมหมอครอบครัว 
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● ม ีBest practice ทีเ่ป็นนวตักรรม ไดแ้ก ่

1. ต ารับยาพอกเขา่แบบ Gelatin base ที ่รพ.สต.เมอืงใหมบ่างพล/ีจ.สมทุรปราการ (โดย
ตอนนีร้อผลการพจิารณาคณะกรรมการวจิัยในมนุษย ์เพือ่ขยายผลการวจิัยตอ่ไป)

2.การนวดฝ่าเทา้ขณะฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียมต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของการฟอก
เลอืก ที่รพ.สมทุรปราการ โดยเพิม่ประสทิธภิาพในการฟอกเลอืด (Kt/V) อย่างมนัียส าคัญ
ทางสถติิ

3. การใชน้ ้ามนัมหาจักรผสมขมิน้ชัน แปะกันตดิแผลและสมานแผล ทดแทนการใชว้ัสดุของ
แผนปัจจุบัน โดยจัดท าใน รพ.สต. ราชันย์/จ.สระแกว้ ในอ าเภอคลองหาดโดยตอนนี้
ก าลังขยายผลในระดับอ าเภอและจังหวดั 

4. ไมย้ดืเสน้เพือ่สขุภาพ ที ่รพ.สต.โป่ง อ าเภอบางละมุง/จ.ชลบรุ ี(ส าหรับผูป่้วยบรหิาร
ร่างกายยดืกลา้มเนือ้ส าหรับผูป่้วย

5. การดูแลผูป่้วยผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกลาง (IMC Stroke) ดว้ยการแพทย์
ผสมผสาน ซึง่มจีัดใหบ้รกิารทัง้หมด 3 แหง่ (รพช.ตาพระยา, รพช.โคกสงู, รพร.สระแกว้)
โดยใช ้“วัฒนานคร โมเดล” โดยมีผูป่้วยไดร้ับการฟ้ืนฟูจ านวน 85 ราย และขยายเป็น
โมเดลของเขตสุขภาพที่ 6 นอกจากนี้จะมกีารขยายไปโรงพยาบาลแม่ข่ายอกี 2 แห่ง 
(ไดแ้ก ่วงัน ้าเย็น, อรัญประเทศ) ในปี 2563

6.จังหวัดจันทบรุ ีคู่มอืยาสมนุไพร ตามกรอบบัญชยีาร่วม จังหวัดจันทบรุ ีส าหรับบคุลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และคูม่อืแนวทางเวชปฏบิตักิารใชย้าสมนุไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบัน โดย ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด จันทบรุี ซึง่จากการสง่เสรมินี้ท าใหม้ลูค่า
การใชย้าสมนุไพรเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากเจา้หนา้ทีบ่คุลากรสาธารณสขุมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการใชย้าสมุนไพรทัง้ 7 รายการที่ประกาศเป็นนโยบายจังหวัดเรื่องการใชย้าสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจบุนั

7.จังหวัดปราจนีบรุ ีโครงการวจิัยประสทิธผิลของการนวดไทยแบบราชส านักในผูป่้วยโรค
หลอดเลอืดสมองระยะกึง่เฉียบพลัน ซึง่จังหวัดปราจนีบรุไีดถ้กูคัดเลอืกเป็นจังหวัดน าร่อง
ของการวจิัยนี ้(สสอ.ศรมีโหสถ อยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการสรปุและแปรผล)
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ปญัหาและขอ้เสนอแนะ
1. การเขา้รว่มโครงการพฒันาคณุภาพงานแพทยแ์ผนไทย (Hospital Accreditation : 
TTM HA) ยงัไมไ่ดร้บัระบบประเมนิตนเอง (Self-assessment) โดยตอนนีไ้ดป้ระสานกบั
ทางกรมใหส้ง่ขอ้มลูแลว้
2. บคุลากรวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยขาดแคลน ทางกรมเสนอใหจ้ดัท า FTE แลว้จะ
ผลกัดนั สป. และ ก.พ. ใหเ้พิม่อตัราก าลงั และแรงจงูใจอืน่ๆ เชน่ พ.ต.ส.
3. การจดัสรรเงนิคา่บรกิารในงบสปสช.เปลีย่นแปลงบอ่ย ทางกรมฯควรประสานงาน
กบัสปสช.เรือ่งการจดัสรรงบประมาณใหม้คีวามคงทีแ่ละเอือ้ประโยชนต์อ่หนว่ยบรกิารให้
มากขึน้เพือ่ขวญัก าลงัใจผูป้ฏบิตังิาน
4. ในตวัชีว้ดัรอ้ยละของผูป่้วยนอกท ัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิาร น ัน้ เสนอใหท้างกรมควร
พจิารณาทบทวนปรบัตวัชีว้ดั ซึง่ใหว้เิคราะหจ์ากรอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิารแพทยแ์ผนไทย 
โดยไมค่วรน าสถานพยาบาลตตยิภมูมิาคดิค านวณ เพราะเป็น รพ.ขนาดใหญม่ผีูป่้วยนอก
ทีร่บับรกิารดา้นอืน่สงูมาก
5. เร ือ่งการใชย้าสมนุไพร :การจดัท าเกณฑม์าตรฐาน (Specification) ของเครือ่งยา
สมนุไพรเพือ่ใหน้า่เชือ่ถอื
6. ชลบรุี : มผีูเ้ขา้รบับรกิารผูป่้วยนอกและบรกิารแพทยแ์ผนไทยมากทีส่ดุในเขตสขุภาพที ่
6 กวา่ 331,197 คร ัง้ แตเ่นือ่งจากในระดบับางอ าเภอ (เชน่ เมอืงชลบรุ,ี บางละมงุ) เป็น
โรงพยาบาลใหญม่จี านวนผูป่้วยนอกทีเ่ขา้รบับรกิารรวมสาขาอืน่ท ัง้หมดสงูมาก กวา่ 
2,146,976 คร ัง้ เป็นบรบิทเขตเมอืง และมปีระชากรแฝง  จงึท าใหร้อ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิาร
จงึคอ่นขา้งนอ้ย 
7. ระยอง : ตน้ทนุยาสมนุไพรราคาสงูกวา่ยาแผนปจัจบุนั เพิม่ภาระ คา่ใชจา่ยของรพ.เป็น
อปุสรรคตอ่การใชย้า สมนุไพรทดแทนยาแผนปจัจบุนันอ้ยยาสมนุไพรบางแหง่ไมเ่พยีงพอ
ใชใ้นโรงพยาบาล
8. จนัทบรุ ี : โรงพยาบาลพระปกเกลา้ มผีูป่้วยนอกเพิม่มากขึน้ แตผู่ป่้วยนอกแผนไทย
คอ่นขา้งคงที ่ท าใหส้ดัสว่นการใหบ้รกิารแพทยแ์ผนไทยลดลง 



เป้าหมาย : มีผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วนิิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก  (ร้อยละ 18.5) 

Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ปญัหาและขอ้เสนอแนะ
9. ควรสง่เสรมิยาสมนุไพรทดแทนยาแผนปจัจบุนัอยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม โดยเนน้
ไปที ่โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล ซึง่มคีวามเป็นไปไดใ้น
การด าเนนินโยบาย
10. สง่เสรมิการอบรมความรูเ้ร ือ่งแพทยแ์ผนไทยและยาสมนุไพรตอ่บคุลากรทาง
การแพทย์
11. ศนูยแ์พทยศ์าสตรศ์กึษาควรเสรมิหลกัสตูรแพทยแ์ผนไทยหลกัสตูรแพทยศ์าสตร์
ศกึษา
12. สนบัสนนุการใชย้าสมนุไพรในระดบัเขตโดยเฉพาะเขตทีม่โีรงพยาบาลทีม่ ี
โรงงานผลติยาสมนุไพร GMP เพือ่ใหม้กีารใชย้าสมนุไพรเพิม่มากขึน้ 



สรปุผลด าเนนิการตามเกณฑต์วัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ ผลการด าเนนิการ

- รอ้ยละของอ าเภอมกีารพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ (พชอ.)ทีม่ี
คณุภาพ

รอ้ยละ ≥ 60 รอ้ยละ 100

- รอ้ยละของคลนิกิหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนนิการในพืน้ที ่(Primary 
Cluster) คา่เป้าหมายสะสม

รอ้ยละ ≥18 รอ้ยละ 14.5

รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว
- รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิาว ระดบั 3 ดาว
- รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิาว ระดบั 5 ดาว

รอ้ยละ 100
รอ้ยละ ≥ 60 (สะสม)

รอ้ยละ 100  
รอ้ยละ 78.55

- อตัราความส าเร็จของการรักษาผูป่้วยวณัโรครายใหม่
- ความครอบคลมุการรักษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัซ า้

รอ้ยละ ≥  85
รอ้ยละ ≥  82.5

รอ้ยละ  71.5
รอ้ยละ 75.2

- การพัฒนาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล RDU ขัน้ 1
- การพัฒนาระบบบรกิารใหม้กีารใชย้าอยา่งสมเหตผุล RDU ขัน้ 2

รอ้ยละ ≥ 95 ของรพ.ทัง้หมด
รอ้ยละ ≥ 20 ของรพ.ทัง้หมด

รอ้ยละ 100
รอ้ยละ  26.03

- รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบจัดการการดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่ง
บรูณาการ (AMR)

ระดบั Intermediate 
รอ้ยละ ≥ 20

ระดบั Intermediate 
รอ้ยละ 100

- อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ
ไมเ่กนิ ≤ 6.3
ตอ่แสนประชากร

3.68
ตอ่แสนประชากร

- รอ้ยละของผูป่้วยทัง้หมดทีไ่ดร้ับบรกิารตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟสูภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

รอ้ยละ ≥ 18.5 รอ้ยละ 18.44

ตวัชีว้ดัมที ัง้หมด 8 ตวั  ผา่นเกณฑ ์ 5 ตวั ไมผ่า่นเกณฑ ์2 ตวั ใกลเ้คยีงเป้าหมาย 1 ตวั 



ขอบคณุครบั


