สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

คำนำ
การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ ข้อเสนอ
อัน จะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ขแก่ ป ระชาชน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนั ก ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และกองตรวจราชการ ร่วมกับกรมและผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากกรม กอง สำนักต่างๆ
ได้ดำเนินการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยดำเนิ น การตรวจราชการ รอบที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ได้ จั ด ทำแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สอดคล้ องตาม 1) Agenda based
(นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ กัญชาทางการแพทย์และ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพ
กลุ่มวัย สุขภาพจิต ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปัญหาสำคัญของ
พื้นที่) และ 4) การตรวจราชการแบบบูรณการ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่ อนระบบการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการ
กำหนดประเด็น และติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่ 1 - 6 และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่
1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล
3) Area based (ปัญหาสำคัญของพื้นที่)
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นที่ 1 - 7 ได้นำสรุปผลจากการตรวจราชการมาจัดทำรายงานผลการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒ นาระบบสุขภาพของหน่วยงานในพื้นที่
รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
มิถุนายน 2564

กิตติกรรมประกาศ
สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ขอขอบคุณ คณะกรรมการกำหนด
ประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 1 - 7
คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบริหาร
การสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ
และนิเทศงานของกรม กอง สำนัก ซึ่งได้ร่วมทีมตรวจราชการ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 - 13
กองแผนงานและวิชาการและผู้ประสานงานด้านการตรวจราชการของกรม กอง สำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่
กองตรวจราชการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดทำรายงานฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงมา ณ โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
1.1 โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1
1

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
2.1 กัญชาทางการแพทย์
2.2 สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

๙
๙
๑๗

ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
3.1 ประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
3.2 จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
3.3 อาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.)
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ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย
4.1 ผู้สูงอายุคุณภาพ
4.2 สุขภาพจิต
4.3 สุขภาพแม่และเด็ก (ประเด็นกากับติดตาม)
4.4 กลุ่มวัยทางาน (NCD --> HT , DM) (ประเด็นกากับติดตาม)
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ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย
5.1 Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
5.2 Service plan สาขาอุบัติเหตุ
5.3 Service plan สาขามะเร็ง
5.4 Service plan สาขาทารกแรกเกิด
5.5 Intermediate Care
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สารบัญ (ต่อ)
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
6.1 ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบารุงในโรงพยาบาล)
6.2 การเงินการคลังสุขภาพ (ระบบจัดเก็บรายได้)
ประเด็นที่ 7 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
7.1 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
7.2 โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรคคนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ านของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ประเด็นติดตาม)
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทา
บรรณาธิการ
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บทสรุปผู้บริหาร
ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ที่สอดคล้องตาม 1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้แก่
โครงการเกี่ ย วกั บ พระราชวงศ์ กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ละสมุ น ไพรเพื่ อ เศรษฐกิ จ ระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ
2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต ลดแออัด ลดรอคอย
ลดป่วย ลดตาย ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปัญหาสาคัญของพื้นที่) และ 4) การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ เพื่อเป็นทิศทางในการตรวจติดตาม กากับและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 7 คณะ ซึ่งคณะตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 1 - 1๒ ได้ดาเนินการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563
- มีนาคม ๒๕64 เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้มีการประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจาปี 2564 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Webex) พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ
ดังต่อไปนี้
1. ประเด็นที่ 1 โครงกำรเกี่ยวกับพระรำชวงศ์ : โครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุข ทำควำมดี เพื่อชำติ
ศำสน์ กษัตริย์ พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ พื้นที่มีความพร้อมในการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจา
โดยทุกเครื อข่ายมีแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง และมีก ระบวนการติดตามกากับ แผนการฝึ กอบรม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด แต่เนื่องจากการที่แต่ละเรือนจามีจานวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง จากการเป็นผู้ต้องขังชั้นดี
จาเป็ นที่เครื อข่ายในแต่ล ะพื้น ที่ต้องเตรีย มแผนประสานสนับสนุนการอบรม อสรจ. ซึ่งได้มีการจัด อบรม
2 ครั้ง/ปี เพื่อสัดส่วนจานวน อสรจ. /ผู้ต้องขังคงสภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และกรมควบคุมโรค ยังได้ดาเนินการ
คัดกรองผู้ต้องขังประกอบด้วยการใช้ Global Streaming (แบบสอบถาม) คัดกรองโดยการ X-ray ใช้ Hints Expert
ในการติดตาม การนาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการอ่านผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจาสถานพยาบาล
ในเรือนจาหรือจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ผู้ต้องขังที่มีโรคทางจิตเวชต้องได้รับการบริการสุขภาพจิตครบร้อยละ 100
มีการดาเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ เพื่อป้องกันผู้ต้องขังติดเชื้อ
ในเรือนจา
2. ประเด็นที่ 2 กัญชำทำงกำรแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ พบประเด็นสาคัญจากการตรวจ
ราชการ ดังนี้ 1) กัญชำทำงกำรแพทย์ : สถานพยาบาลเอกชนมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ ซึ่งเกณฑ์เป้าหมายคือ เขตสุขภาพจะต้องมีสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการเขตสุขภาพละ 1 แห่ง ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า ไม่ผ่ำ นเกณฑ์ เนื่องจาก
เขตสุขภาพที่ 1, 5, 7 และ 12 ยังไม่มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ส่วนโรงพยาบาล
ในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสั งกัดกรมวิช าการกระทรวงสาธารณสุ ข
มีการจัดบริการคลินิกตามเกณฑ์ จากผลการดาเนินการดังกล่าวยังพบว่าในบางเขตสุขภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์
เป้ าหมายตามที่กาหนด จากปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ ผู้ ให้ บริการ
ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยยังขาดความมั่นใจในการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ ที่ได้รั บการอบรมยังไม่ครอบคลุม ทุกวิช าชีพ โดยเฉพาะในกลุ่ม Care Manager และสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา การบันทึกข้อมูลคัดกรองและติดตามข้อมูลผู้ป่วยโดยการใช้
โปรแกรม C-MOPH มีขั้นตอนหรื อความซ้าซ้อนของการลงโปรแกรม หน่วยบริการหรือจังหวัดไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และการประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในหน่ ว ยบริ ก ารยั ง มี น้ อ ย
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ขาดกระบวนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 2) สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ : จากการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
28 ตัวอย่างจากเมืองสมุนไพร 14 แห่ง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างที่พบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน (Thai
herbal pharmacopoeia) ได้แก่ ไพล จากวิส าหกิจชุมชนปลู กและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง จังหวัด
พิษณุโลก พบ Cadmium มีค่า 0.461 mg/kg ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ไม่เกิน 0.3 mg/kg ส่วนกลาง
จึงควรแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่พบว่ามีสมุนไพรที่พบค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานและให้หน่วยงานในระดับ
พื้นที่ประสานหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดเร่งดาเนินการตรวจสอบสาเหตุพร้อมดาเนินการแก้ไขต่อไป ควรให้
ความสาคัญกับเรื่องที่กาลังเป็นปัญหาในการดาเนินการ เช่น การปลูกสมุนไพรของ รพ.สต. และบรรจุให้อยู่ใน
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
3. ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ประชำชน
คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน : มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีการเข้าถึงบริการได้ดี มีความมั่นใจ สามารถเข้าถึง
Health Literacy โดยมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจาตัว 3 คน
ตามขั้นตอนคือ ดูแลถึงบ้านต่อเนื่อง ให้คาปรึกษาแนะนา ให้ อสม. หมอคนที่ 1 เคาะประตูบ้าน “อสม. พร้อม
บอกต่อเรื่องวัคซีน COVID-19” ปรึกษาได้ทุกที่ รักษาได้ทันท่วงที และประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ประกอบด้ว ย 1) Accessibility การเข้ า ถึง บริก าร การดู แ ลต่ า งๆ 2) Health Security ความมั่ น คงด้ า น
สุขภาพ 3) Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปัญหาที่พบคือ การบันทึกข้อมูลไม่ตรงไม่ครบถ้ว น
เลขที่บ้าน-หลังคาเรือน ไม่มีประชากรอาศัยอยู่จริง เช่น อาคารชุดคอนโดมิเนียม กลุ่มเปราะบางบันทึกข้อมูล
ไม่ได้ เนื่ องจากไม่มีบ้านเลขที่ในระบบ และจานวนหมอคนที่ 1 (อสม. หมอประจาบ้าน) ยังไม่ครอบคลุ ม
จานวนประชากร เช่น ในพื้นที่เมืองของเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6 พบว่า อสม. หมอประจาบ้าน 1 คน รับผิดชอบ
หลายครั ว เรื อ น จึ ง ควรประสานกั บกรมสนั บสนุนบริ การสุ ขภาพ ในเรื่ องการอบรมเพื่อพัฒนาศั กยภาพและ
เพิ่มจานวนของ อสม. หมอประจาบ้าน 2) จัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
: ผลการจัดตั้ง PCU/NPCU ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (จานวน 2,500 หน่วย) พบว่า
มีเขตที่ยังขึ้นทะเบียนสะสมต่าคือไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 31 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4, 6, 8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ที่ทุรกันดารหรืออยู่ในเขตชนบทที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงยาก และมีการกาหนดมาตรการเรื่องประเด็นปฐมภูมิรัก ษา
ทุกที่ โดยเริ่มดาเนินการจากภายในจังหวัดของตนเองก่อน เนื่องจากถ้าให้บริการประชาชนทั่วประเทศอาจจะ
ไม่ครอบคลุม ปัญหาที่พบ ได้แก่ การจั ดตั้งและขึ้นทะเบียน PCU/NPCU ให้ ได้ร้อยละ 40 การขาดแคลน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course และ Basic Course)
และที ม สหวิ ช าชี พ และการเชื่ อ มโยงระบบฐานข้อ มู ล 3) กำรพั ฒนำคุณภำพชี วิตระดั บอ ำเภอ : ผลการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ใน 7 โครงการ/ประเด็น คือ โครงการพระราชดาริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดาริในรัชกาลที่ 10 และโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีการขับเคลื่อน
กระบวนการ 3 หมอใน PCU/NPCU และพื้นที่ ดังนี้ รักษาโรคที่ไม่จาเป็นต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางหรือ admit
วางระบบบริการทุกมิติร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและชุมชน เป็นที่ปรึกษาของ รพ.สต./อสม./ประชาชน ร่วมเป็น
ทีมงานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู เคาะประตูบ้านให้ความรู้ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ ลดรอคอย
ลดแออัด ลดค่าใช้จ่าย ลดป่วย ลดตาย ปัญหาที่พบ ได้แก่ ระบบข้อมูลไม่เสถียรและมีความซ้าซ้อน บุคลากร
ไม่เพียงพอ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ อสม. การหมุนเวียนแพทย์ และงบประมาณในการจัดการต้องขยายออกไป
เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
4. ประเด็นที่ 4 สุขภำพกลุ่มวัย สุขภำพจิต พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ผู้สูงอำยุ
คุณภำพ : ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันภาวะติดบ้านติดเตียงยังไม่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแต่ยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ โดยมี
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แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (Individual Wellness Plan) และ
การคัดกรองสุ ขภาพระดับ Community screening และมีมาตรการในการดาเนินงานแต่ล ะประเด็นดังนี้
ผู้สูงอำยุที่ยัง active มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอำยุกลุ่มเริ่มป่วย มีการคัดกรองคุณภาพ
โดย อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ให้การดูแลรักษา คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเชื่อมการทางานผ่าน 3 หมอ
ผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง มีการดาเนินการผ่าน 3 หมอ Care manager/Care Giver และอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดาเนินงาน ได้แก่ เรื่องระบบข้อมูลในรายงานมีหลายระบบและยังไม่เสถียร
เช่น ระบบ H4U และ Long Term Care (3C) ขาดแคลนบุคลากรในการดาเนินงานผู้สูงอายุ ที่เคยผ่านการ
อบรม Care manager และ Care Giver ในบางพื้นที่ 2) สุขภำพจิต (ฆ่ำตัวตำยสำเร็จ) : สาเหตุของการฆ่า
ตัวตายส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ เช่น สัญญาณเตือนของญาติหรือผู้ใกล้ชิดหรือคนรอบข้างที่เสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายค่อนข้างน้อย รองลงมาคือ โรคเรื้อรังทางกาย รองลงมาเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมการ
ติดสุรา/ยาเสพติด และโรคทางจิตเวช ตามลาดับ โดยการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เขตสุขภาพที่จะมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเกินร้อยละ 8 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 7, 8, 11 สาหรับมาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ผ่านกลไก 3 หมอ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Universal Prevention
เน้นกลุ่มวัยแรงงานและคนตกงาน Indicated Prevention เน้นผู้มีประวัติทาร้ายตัวเอง Selective Prevention
เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และยังมีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
และการดาเนินการวัคซีนใจให้กับ 25 จังหวัด ที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพเฝ้าระวังผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า ในกลุ่มเสี่ยงวัยรุ่น กลุ่มสูงอายุ และกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผ่านกลไก 3
หมอ กรมสุขภาพจิต จัดทาชุดข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพจิตจาก Application Mental Health Check
In แล้วคืนข้อมูลให้เขตสุขภาพและจังหวัด 3) สุขภำพแม่และเด็ก : อัตราส่วนการตายมารดาไทย พบว่าเขตที่
มีแนวโน้มการตายเพิ่มขึ้นได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 เนื่องจากระบบส่งต่อภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมล่าช้า ตกเลือด
หลังคลอดสูงในบางพื้นที่และเขตสุขภาพที่ 7 เนื่องจากมารดาตายจาก embolism สูง หญิงตั้งครรภ์ NCD
และติดสารเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น และขาดแคลนพยาบาลสาขาผดุงครรภ์ สาหรับในภาพรวมสาเหตุการตาย
ส่วนใหญ่เป็นการตกเลือดจากการผ่าตัดคลอดและที่เป็นความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ ส่วนปัญหาที่พบคือ
การคัดกรองความเสี่ยงก่อนตั้งครรภ์ยังไม่ทั่วถึง ขาดการติดตามมารดาที่เข้ามาตรวจในระยะหลังคลอด ไม่มี
การทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา สาหรับประเด็นเด็กปฐมวัย เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน
ในระดับ พื้น ที่ โดยใช้เด็ก เป็ นศูนย์ กลาง สนับสนุนให้เด็กได้เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง ข้อมูล จากการตรวจ
ราชการพบว่าเขตสุขภาพที่ 1, 4, 8, 11 ยังมีการคัดกรองเด็กที่มพี ัฒนาการสมวัยต่า โดยเขตสุขภาพที่ 4 พบ
เด็กมีพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุด และมีการติดตามอยู่ในระดับต่าในเขตสุขภาพที่ 1, 4 ด้วย สาหรับเขตที่มีการ
กระตุ้น TIDA4I น้อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 4 เช่นกัน มีนวัตกรรมเด่นคือเรื่องตาบลต้นแบบ “เด็กจันท์ฉลาด
สุขภาพดี” ปี 2563 จังหวัดจันทบุรี 4) กลุ่มวัยทำงำน (NCD - DM HT) : การคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไปพบว่าได้รับการตรวจติดตามเพื่อวินิจฉัยต่ากว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
สาหรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ดีต่ากว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่า
กว่าร้อยละ 40) ส่วนการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า ได้รับการตรวจติดตาม
เพื่อวินิจฉัย ต่ากว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 70) ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
พบว่า มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดีต่ากว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 60) ปัญหาที่พบ
เป็นเรื่องการจัดการระดับบุคคล คือ ประชาชนไม่สะดวกในการเข้ามารับการรักษา ปัญหาการสร้าง Health
Literacy และการสื่อสารความเสี่ยงให้กับกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม
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5. ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้
1) Service Plan สำขำหัวใจและหลอดเลือด : ลดอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการให้ PPCI
หรื อ Fibrinolysis ประเด็น ปั ญหาที่พบคือ ผู้ป่ว ยเข้าถึงการรักษาล่ าช้า (Patient delay) โดยปัจจัยที่มีผ ล
ทาให้ผู้ป่วยได้รับการบริการค่อนข้างช้า เนื่องจากมีความล่าช้าในระบบการรักษาและปัญหาในการส่งต่อผู้ป่วย
(System delay) ความไม่พร้อมของทีมบุคลากรในการเปิดสวนหัวใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ความไม่พร้อมของ
บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะไปให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (ขาดความมั่นใจในการให้ยา และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา) และปัญหาความ
แตกต่างของแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ป่วยในการสรุปผลตรวจราชการของแต่ละเขตสุขภาพ แนวทางแก้ไขมีดังนี้
การให้ ความรู้ ผู้ ป่ วยในด้านของ Early warning sign และวิธีการเข้าถึงการบริการ (EMS/1669) มีระบบ
การส่ ง ต่ อ STEMI Fast Track และการให้ ค าปรึ ก ษาในการวิ นิจ ฉั ย และรั กษาผู้ ป่ ว ยในเครือ ข่ าย จั ดให้ มี
การอบรมวิชาการและเครือข่ายในการช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด เพิ่มโรงพยาบาล
ในเครือข่ายที่มีความสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด กรณีที่ไม่สามารถทา PPCI ได้หรือไม่สามารถส่งตัวมาทา
PPCI ในเวลาที่กาหนด จัดทาแผนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็น และสนับสนุนให้มี
การลงข้อมูลใน Thai ACS registry เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) Service Plan สำขำอุบัติเหตุ
: เขตสุขภาพที่ 6 มีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S,
M1 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 12) เนื่องจากกรณี Trauma กลุ่ม Severe injury มีกลไก
การบาดเจ็บ รุนแรงโดยเฉพาะกลุ่ ม RTI ที่มี Severe traumatic brain injury และมีภาวะ Cardiac arrest
ณ จุ ดเกิ ด เหตุ ก่อ นถึ ง โรงพยาบาล กรณี Non Trauma พบปัญ หาผู้ ป่ ว ยมี ภ าวะหายใจล้ ม เหลวจากบ้ า น
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่ควบคุมโรคไม่ได้ และเป็นผู้สูงอายุ สาหรับปัญหาในภาพรวม
เป็นเรื่องระบบข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC และจากฐาน Hospital based ไม่ตรงกัน ควรให้ความสาคัญในเรื่อง
ER คุณภาพ 3) Service Plan สำขำมะเร็ง : จากโปรแกรม Thai Cancer Based พบว่า ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
ทั้ง 3 เรื่อง ทั้งการรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบาบัด และรังสีรักษา แต่ยังมีปัญหาในโรงพยาบาลระดับ M1
ยังเปิดให้บริการเคมีบาบัดไม่ครบ การกระจายตัวของศูนย์รังสีรักษา ยังไม่ทั่วถึงทุกภูมิภาค ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศมะเร็งขาดความเชื่อมโยง ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ขาดผู้รับผิดชอบ และขาดบุคลากร
ด้านมะเร็ง 4) Service Plan สำขำทำรกแรกเกิด : ปัญหาการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ส่วนใหญ่เกิดจาก
Preterm และภาวะเสี่ยงจากครรภ์มารดา ที่ขาดแนวทางการดูแลที่เป็นแนวทางเดียวกัน ระบบ ANC คุณภาพ
ยังไม่ครอบคลุม และระบบ Refer Back ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในหลายเขตสุขภาพ จานวนเตียง
NICU มีไม่เพียงพอ สาหรับเขตที่ยังมีจานวนเตียงไม่พอ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6, 9 ซึ่งวิธีการลด Preterm คือ
การใช้ ย า Progesterone เพื่ อ ลดภาวะคลอดก่ อ นก าหนด ลดอั ต ราตายของทารกแรกเกิ ด (Neonatal
mortality rate) ด้วยการฟื้นฟูความรู้ ทักษะ เพิ่มศักยภาพในการดูแลทารกป่วยให้บุคลากรสถานพยาบาล
และเพิ่มจานวนเตียง NICU และเตียง Sick-newborn พร้อมครุภัณฑ์ให้แก่สถานพยาบาล 5) Intermediate
Care : ควรมีการกาหนดรูปแบบบริการ IMC bed/ward ภายในจังหวัด/เขตให้ชัดเจน รวมทั้งแนวทางและ
ระบบข้อมูลในการส่งต่อ ควรจัดให้มีระบบการปรึกษาทางไกลโดยโรงพยาบาลระดับ A/S ควรมีการจัดอบรม
ภายในจังหวัด/เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และควรมีการกาหนด
เงิน on top IMC ให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทั้ง 12 เขตสุขภาพ
6. ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมำภิบำล พบประเด็นสาคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ภำยใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยำบำล) : พบปัญหาด้านโครงสร้าง ระบบและบุคลากร ได้แก่ หน่วยบริการ
มีแนวทางปฏิบัติจัดทาแผนรายรับ -จ่ายเงินบารุงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลนาเข้าการจัดทาแผนเงินบารุง
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ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน แผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับแผนเงินบารุง มีระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
2 ระบบ คือ CIE กั บ Planfin ส่ ง ผลกระทบต่อภาระงานของเจ้าหน้ าที่ และบุคลากรเข้าใจคลาดเคลื่ อ น
ระหว่างแผนรายรั บ -รายจ่ าย กับ Planfin ว่าเป็นแผนเดียวกัน ส่ วนประเด็นในการพัฒ นาก่อนการตรวจ
ราชการรอบที่ 2 คือ จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เชื่อมโยงกับแผนรายรับ - จ่ายเงินบารุง มีกระบวนการเร่งรัด
ลูกหนี้และบริหารเจ้าหนี้อย่างเป็นระบบ และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน - ผล ปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานะทางการเงิน 2) กำรเงินกำรคลังสุขภำพ (ระบบจัดเก็บรำยได้) : หน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้
คุณภาพต่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยมีแนวทางในการดาเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้ดังนี้ พัฒ นาโครงสร้างของ
ศูนย์จัดเก็บรายได้ให้มีคุณภาพ จัดทาโปรแกรมติดตามลูกหนี้ เช่น RCM , E-Claim รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างขวัญกาลังใจ สาหรับประเด็นในการตรวจติดตามรอบที่ 2 ได้แก่ การพัฒนา Business Plan
โดยเพิ่มรายรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
7. ประเด็นที่ 7 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับสำนักนำยกรัฐมนตรี พบประเด็นสำคัญ
จำกกำรตรวจรำชกำร ดังนี้ 1) กำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ : กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตาม
มำตรกำรที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเน้น “ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้รับการคุ้มครองสุขภาพ
มีภูมิคุ้มกันและจัดการสุขภาพตนเองได้ มำตรกำรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ได้มี
การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การติดตามตรวจสอบการตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรม
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 2)โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ : จากสถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบจานวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึงความสาเร็จของการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ การเพิ่มการเข้าถึง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค การติดตามให้ผู้สัมผัสเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าครบชุด การสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้ าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควั ฒน วรขั ตติยราชนารี กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ มโรค ได้ร่ว มกั บ
เครือข่ายในการดาเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดการเสียชีวิตของคน
ในประเทศไทยรวมถึงลดภัยคุกคามสุขภาพจากการโดนสัตว์ทาร้าย

………………………………………………………….
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ประเด็นที่ 1
โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๑

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
1. ประเด็นตรวจราชการ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
2. หัวข้อ/ตัวชี้วัด : 1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
1.1 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจาสถานพยาบาลในเรือนจาหรือพยาบาลจากโรงพยาบาล
(รพ.) แม่ข่าย
1.3 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์)
2. การบริการสุขภาพช่องปาก
3. การบริการสุขภาพจิต
4. การป้องกันและควบคุม
4.1 การคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ
4.2 การดาเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหารการสาธารณสุข กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย
4. วิเคราะห์สถานการณ์
4.1 เรือนจา ทัณฑสถาน สถานกักขังทั้งหมดในประเทศไทยมีจานวน 143 แห่ง โดยแบ่งเป็น 1. จานวน
132 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ. แม่ข่าย ในสังกัด สธ. จานวน 109 แห่ง และ อีก 11 แห่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของ รพ. แม่ข่ายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข 3 แห่ง คือ 1. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
2. รพ.เดอะโกลเดนเกท 3. สถานพยาบาลเรือนจากลางบางขวาง
4.๒ เรือนจากลุ่มเป้าหมายตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แบ่งเป็น 2
ระยะ คือ ระยะที่ 1 จานวน 25 เรือนจา/ทัณฑสถาน ระยะที่ 2 จานวน 19 เรือนจา/ทัณฑสถาน
๑. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
1.1 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา
เกณฑ์ตามตัวชี้วัดกาหนดให้มีการติดตามทุกแม่ข่าย ครอบคลุมเรือนจาทั่วประเทศ โดยรอบแรกจะพิจารณา
เน้นการเตรียมความพร้อมของแต่ละเครือข่าย ซึ่งพบว่า ทุกเครือข่ายมีความพร้อมในการพัฒนา อสรจ. ทั้งหมด และ
เรือนจาทั่วประเทศส่วนใหญ่ มีจานวน อสรจ. ตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ไม่น้อยกว่า 1:50
แต่หากจะพิจารณาสัดส่วน อสรจ. เฉพาะเรือนจาในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ทั้ง 2 ระยะ พบว่า
-ระยะที่ 1 เรือนจา/ทัณฑสถานเป้าหมาย รวม 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 23 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช (เขตสุขภาพที่ 11) และ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) เห็นควรมอบ
ผู้เกี่ยวข้องประสานงานและสนับสนุนการดาเนินการ ต่อไป

๒
-ระยะที่ 2 เรือนจา/ทัณฑสถานเป้าหมาย รวม 19 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทั้ง 19 แห่งในภาพรวมพื้นที่มีความ
พร้อมในการพัฒนา อสรจ. ในเรือนจา หากแต่ยังมีเรือนจาในบางพื้นที่ มีสถานการณ์สัดส่วน อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง
ต่ากว่าเกณฑ์ ด้วยจานวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง เพราะเป็นผู้ต้องขังชั้นดี
ปัญหา/สาเหตุ
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
สาเหตุ
๑. จานวนการพ้นโทษ
1.๑ จัดทาแผนการฝึกอบรม
1.1 มีแผนการฝึกอบรม อสรจ. ปีละ 2
อสรจ. สูง เนื่องจากเป็น อสรจ. จานวน 2 ครั้ง/ปี
ครั้ง ครบทุกจังหวัด
ผู้ต้องขังชั้นดี
1.2 จัดให้มีกระบวนการ
1.2 มีกระบวนการติดตามกากับ
ติดตามกากับแผนการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม ครบทุกจังหวัด
รอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด
1.๓ สนับสนุนการอบรม
1.3 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนจานวน อสรจ.
อสรจ. เพื่อให้สัดส่วนจานวน
ต่อจานวนผู้ต้องขัง ตามเกณฑ์ที่กาหนด
อสรจ. ต่อจานวนผู้ต้องขัง
(ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50) ทั้งหมด 132
คงสภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรือนจา มี 125 แห่ง ผ่านเกณฑ์คิดเป็น
ร้อยละ 94.69
นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-มี อสม. ชมรมผ้สูงอายุ วพบ. ยะลา เทศบาลนครยะลา รวมทั้งกลุ่ม NGO (กลุ่มกะเหรี่ยง) ร่วมเป็น
วิทยากรอบรม
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานกรมวิชาการในพื้นที่ ติดตามกากับแผนการฝึกอบรม อสรจ.
สาหรับส่วนกลาง
-ร่วมให้คาปรึกษาหน่วยงานเครือข่ายกรมวิชาการในพื้นที่ดาเนินการตามแผน
1.2 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจาสถานพยาบาลในเรือนจาหรือพยาบาลจาก รพ. แม่ข่าย
1.3 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์)
ปัญหา/สาเหตุ
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
สาเหตุ
๑. พยาบาลผ่านการ
1.๑ สสจ. รพ. แม่ข่าย และ
1.๑ มีแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อบรมเวชปฏิบัติไม่ครบ เรือนจา วางแผนฝึกอบรมในปี พยาบาลประจาสถานพยาบาลในเรือนจา
๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ และรอหลักสูตร หรือพยาบาลจาก รพ. แม่ข่าย ตามเกณฑ์
เวชศาสตร์ราชทัณฑ์
ครบทุกจังหวัด
๒. แพทย์ตรวจใน
1.๒ มีช่องทางพิเศษในการ
1.๒ มีการให้บริการตรวจรักษาตาม
เรือนจายังไม่ได้ตาม
ดูแลผู้ต้องขัง
เวชปฏิบัติ (แพทย์) ตามเกณฑ์
เกณฑ์ทุกแห่ง
ครบทุกจังหวัด

๓
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
-มีช่องทางพิเศษในการดูแลผู้ต้องขัง
มีระบบการสื่อสารการรักษากับ รพ. แม่ข่าย
ด้วยสื่อ Social และโทรศัพท์
รอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัด

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-การบริหารจัดการในจังหวัด โดยใช้ภาคีเครือข่าย (จากทุกภาคส่วน) เข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุขในเรือนจา
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
-พัฒนาระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม
-กากับ ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานงานเพื่อให้จังหวัดและโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย
สาหรับส่วนกลาง
-ประสานงาน ให้คาปรึกษาหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อให้การดาเนินการตามแผน
2. การบริการสุขภาพช่องปาก
ปัญหา/สาเหตุ
๑. ขนาดและความรุนแรง
ของปัญหาสุขภาพช่องปาก
ผู้ต้องขังอยู่ในระดับสูง
๒. การเข้าถึงบริการ
สุขภาพช่องปากค่อนข้าง
ยาก

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
1.มีแผนงานการจัดบริการ
1. ร้อยละ 98 โรงพยาบาลแม่ข่ายมี
สุขภาพช่องปากในเรือนจา
แผนงานการจัดบริการสุขภาพช่องปาก
ในเรือนจา
2. มีการจัดให้บริการสุขภาพ
๒. ร้อยละ 94 มีการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจาอย่างน้อย ๔ ช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน
ครั้งต่อปี ทุกเรือนจา/ทัณฑสถาน ที่ผ่านมา
(บริการสุขภาพช่องปาก หมายถึง ๓. ร้อยละ 93 มีแผนการจัดบริการสุขภาพ
กิจกรรมการคัดกรองโรคใน
ช่องปากผู้ต้องขังอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี
ช่องปาก การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค การรักษาและ
การฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง)

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-มีระบบตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
-มีการอบรม อสรจ. ให้เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ เช่น เขตสุขภาพที่ 1, 3, 9
-เรือนจาหลายแห่งมีแผนการติดตั้งห้องทันตกรรมในเรือนจา เช่น เขตสุขภาพที่ 1, 3, 8, 9, 10
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-กากับ ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานงานเพื่อให้จังหวัดและโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย

๔
สาหรับส่วนกลาง
-ประสานงาน ให้คาปรึกษาหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อให้การดาเนินการตามแผน
3. การบริการสุขภาพจิต
ปัญหา/สาเหตุ
สาเหตุ
๑. การเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ของผู้ต้องขังในเรือนจา
มีจานวนน้อย

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

๑.๑ มีระบบการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขัง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.๑ เรือนจา/ทัณฑสถานใช้แบบ
ประเมิน PMHQ-Thai และบางแห่งใช้
แบบประเมิน 2Q, 9Q, 8Q คัดกรอง
ปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ผู้ต้องขังรายใหม่และรายเก่า 1 ปี
ครั้ง ทุกราย (เขตสุขภาพที่ ๑, ๒, ๓, ๔,
๕, ๖, ๗, 8, 9, 10, 11, 12)
๑.2 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการ
จัดบริการตรวจรักษาทางไกล
(Telemedicine) ในเรือนจา/ทัณฑสถาน
(เขตสุขภาพที่ 2, 4, 7, 10, 12)

1.2 สนับสนุนให้ รพ. แม่ข่าย/
รพ. ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
มีระบบการตรวจรักษาด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจา
และทัณฑสถานหรือตรวจผ่าน
ระบบ Telepsychiatry อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ครบทุกแห่ง
1.3 การบันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง
๑.3 มีระบบการส่งต่อพื้นที่หน่วยบริการ
ป่วยจิตเวชลงบนฐานข้อมูล
รักษาต่อเนื่องและเมื่อพ้นโทษ (เขตสุขภาพ
นิติจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
ที่ 6,8)
1.4 เรือนจา/ทัณฑสถานบางแห่งมี
การให้ความรู้สุขภาพจิตก่อนพ้นโทษ
(เขตสุขภาพที่ 6, 8)
1.5 มีการให้คาปรึกษารายบุคคลและ
ส่งต่อ รพ. แม่ข่าย กรณีอาการรุนแรง
หากไม่รุนแรงรอพบจิตแพทย์ในรอบ
บริการครั้งต่อไป (เขตสุขภาพที่ 1, 7)
นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-มีแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาและทัณฑสถาน
-มีฐานข้อมูลนิติจิตเวช
-ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน เข้าร่วมให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจา
-มีการนาระบบการจัดบริการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในการตรวจสุขภาพจิตผู้ต้องขัง
ในเรือนจาเพิ่มมากขึ้น

๕
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-พัฒนาและติดตามระบบให้คาปรึกษาทางไกล Telemedicine ให้มีความเสถียรและใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-สนับสนุนด้านวิชาการให้ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น อบรมอาสาสมัคร/พยาบาล ในเรือนจา
-ระบบข้อมูลนิติจิตเวชการติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษยังไม่สมบูรณ์
สาหรับส่วนกลาง
-พัฒนารูปแบบการให้บริการ Telemedicine เน้นการคัดกรองและการดูแลโรคที่สาคัญ เช่น โรคจิต
โรคซึมเศร้าและสารเสพติดให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
-สนับสนุนสื่อความรู้ ประชาสัมพันธ์ทางด้านสุขภาพจิตให้กับเรือนจา/ทัณฑสถาน
4. การป้องกันและควบคุมโรค
4.1 การคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ
ปัญหา/สาเหตุ
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
สาเหตุ
1. สถานการณ์การ
1.1 กองวัณโรค ได้จัดทาแนว
1.1 ดาเนินการประสานงานกับสานัก
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ทางการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรค ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และ
ไวรัสโคโรนา 2019
ในผู้ต้องขังแรกรับ กรณีไม่สามารถ สานักงานเลขานุการโครงการพระราชดาริ
(COVID-19) ประกอบ ใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ในการ
ฯ กรมควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอดแนวทาง
กับมีการจากัดการเข้า คัดกรองภายใต้สถานการณ์การ การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในผู้ต้อง
ออกเรือนจา ทาให้การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขังแรกรับ กรณีไม่สามารถใช้รถเอกซเรย์
ดาเนินงานไม่เป็นไป
2019 (COVID-19)
เคลื่อนที่ในการคัดกรองภายใต้สถานการณ์
ตามแผนที่วางไว้
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เกิดความล่าช้า
2019 (COVID-19)
1.2 สนับสนุนแบบฟอร์มใน
1.2 จัดส่งแบบฟอร์มในการค้นหา
การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจา ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจา ให้กับเรือนจา
ให้กับเรือนจาทั่วประเทศ
เป้าหมายจานวน 142 แห่งทั่วประเทศ
โดยผู้ต้องขังที่เข้าใหม่จะได้รับการ
คัดกรองอาการทุกราย หากมีอาการ
ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคจะได้รับการ
ส่งไปเอกซเรย์ที่ รพ. แม่ข่าย
2. ผู้ต้องขังเข้าใหม่มี
2.1 ปรับแผนการคัดกรองโดย อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงาน
จานวนสะสมมากและ
ใช้แบบฟอร์มค้นหาผู้มีอาการ
บางแห่งไม่สามารถ
สงสัยวัณโรค และหากพบว่า
ดาเนินการ X-ray ได้
มีคะแนน และอาการเข้าได้กับ
ตามระยะเวลาที่กาหนด วัณโรค พิจารณานาผู้ต้องขัง
จึงทาให้ต้องย้ายผู้ต้องขัง ออกไปพบแพทย์เพื่อทาการ X-ray
ออกจากแดนแรกรับโดย และวินิจฉัยต่อไป
ที่ไม่ได้รับการคัดกรอง
2.๒ เรือนจาจัดเกณฑ์การย้าย
ผู้ต้องขังหรือมีการแบ่งแดน
สาหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่เพื่อให้
สามารถ X-ray ตามเวลาที่กาหนด

๖
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
2.3 ประสานกับหน่วยงาน
ในพื้นที่เพื่อบูรณาการการจัดทา
แผนพัฒนาระบบการวินิจฉัย
รักษาให้รวดเร็วให้ทันก่อนที่
ผู้ต้องขังแรกรับจะถูกส่งเข้าแดน
3. การอ่านผล X-ray
3.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงาน
ที่มีมาก และ รพ. แม่ข่าย คัดกรองผล X-ray อาจดาเนินการ
มีรังสีแพทย์หรือแพทย์ จัดทีมในการเข้าคัดกรองโดยมี
อ่านผลไม่เพียงพอต่อ
แพทย์หรือนักรังสีไปรับรถ X-ray
กับบุคลากรมีหน้าที่
เพื่อดาเนินการคัดกรองผล X-ray
รับผิดชอบมาก ทาให้
เบื้องต้นก่อนให้แพทย์อ่าน
การอ่านผลล่าช้าอาจ
3.๒ อาจใช้ระบบ A.I. ในการ
ส่งผลต่อการวินิจฉัยและ ช่วยการแปลผล
รักษาที่ล่าช้าตามไปด้วย
4. การบริหารจัดการ
4.1 วางแผนการใช้รถเอกซเรย์ อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงาน
และแผนการใช้รถ X-ray เคลื่อนที่พระราชทานและแผนการ
ในแต่ละพื้นทีซ่ ึ่งในบางเขต บริหารทรัพยากรบุคคลในการ
มีจานวนจังหวัดและ
ดาเนินการคัดกรองวัณโรคใน
จานวนเรือนจาที่
เรือนจาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
รับผิดชอบมาก ทาให้
อย่างคุ้มค่าประหยัดงบประมาณ
ไม่สามารถ X-ray ได้ทัน
ภายใน 1 เดือน
5. การรายงานผลการ 5.1 ชี้แจงทาความเข้าใจกับพื้นที่ อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
คัดกรองบางพื้นที่ ไม่ได้มี ในการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง
การแยกจานวนผู้ต้องขัง แรกรับ และจาแนกการรายงาน
แรกรับและรายเก่าทาให้ ผลการดาเนินงาน เป็นแรกรับ
อาจไม่สามารถประเมินผล และรายเก่า
การดาเนินงานได้
เนื่องจากตัวชี้วัด คือ การ
คัดกรองค้นหาวัณโรค
ด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกในผู้ต้องขังแรก
รับ
นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-กองวัณโรค มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจา
( Enhancing capacity of volunteer peer educators for the uptake of tuberculosis screening in Thai
prisons)
-กองวัณโรค มีการดาเนินงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรค
ในเรือนจา
-บางเขตสุขภาพ มีการดาเนินการในการบริหารจัดการ การใช้รถ X-ray ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

๗
-การยืนยันผล CXR ทุกรายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทาให้พบการวินิจฉัยวัณโรคชนิดไม่พบเชื้อ (B-) มากขึ้น
ทาให้สามารถนาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้มากขึ้น
-มีการนาเทคโนโลยี AI มาใช้ในการอ่านผลถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังในเรือนจา ช่วยลดความล่าช้า
ในการอ่านผลและสามารถนาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-การถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานให้กับหน่วยงานเป้าหมายเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนและ
บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
-การสนับสนุนวิชาการ และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานในระดับพื้นที่
สาหรับส่วนกลาง
-ปรั บปรุงแนวทางการคัดกรองโดยอาจแบ่งพื้นที่ในการดาเนิ นการหากเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ และ
มีจานวนจังหวัด และเรือนจามากอาจพิจารณาดาเนินในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ตามความเห็นของคณะทางานในการ
คัดกรองวัณโรคในระดับพื้นที่
-การนิเทศติดตามในระดับพื้นที่โดยการปรับเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ เพื่อทราบสถานการณ์ ปัญหา
อุปสรรคและร่วมดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมทั้งสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ส ามารถขับเคลื่อน
การคัดกรองวัณโรค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.2 การดาเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ปัญหา/สาเหตุ
สาเหตุ
๑. สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19 เรือนจา
ไม่อนุญาตบุคคลภายนอก
เข้าไปดาเนินกิจกรรม
คัดกรอง HIV SY HCV
ในผู้ต้องขังแรกรับระหว่าง
และก่อนปล่อย

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

1.1 ทาหนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ๑.๑ มีผลการดาเนินงานได้
เรือนจาทยอยเจาะเลือดผู้ต้องขังนาเลือดออก ตามเป้าหมายที่กาหนด
ส่งตรวจที่โรงพยาบาลโดยนัดหมายวันเวลา
และจานวนที่ต้องการ ส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมในการ
ตรวจ
1.2 สนับสนุนชุดตรวจ Oral Fluid Test ๑.๒ มีการใช้ชุดตรวจ OFT
การตรวจสารน้าจากช่องปากแทนการ
แทนการเจาะเลือดทาให้ผล
เจาะเลือด
การดาเนินการคัดกรองเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

๒. ผู้ต้องขังที่รับการ
คัดกรอง HIV SY HCV
มีผลบวกเข้าสู่ระบบการ
รักษาช้ากว่าคนทั่วไป

2.1 พัฒนาเครือข่ายเชื่อมระบบส่งต่อ
ระหว่างเรือนจาและโรงพยาบาล

2.1 ผู้ต้องขังมีผลการคัดกรอง
เป็นบวก ดาเนินการ ติดตาม
การจัดบริการดูแลรักษา
โดยจัดเวทีการประชุมระหว่าง
เรือนจาและ รพ. รับทราบ
ปัญหาและหาแนวทางการ

๘
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
แก้ไขเพื่อให้ผู้ต้องขังที่พบโรค
ได้รับการดูแลรักษาเร็วที่สุด
3. เป้าหมายการคัดกรอง 3.๑ ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ชุดการ ๓.1 โรงพยาบาลส่วนใหญ่
มีจานวนมากกว่าชุดการ ตรวจเฉพาะ HIV จาก รพ. แม่ข่ายที่ดูแล ไม่ได้เตรียมชุดการตรวจ HIV
คัดกรองที่กองโรคเอดส์ฯ เรือนจา เนื่องจากการบริการตรวจหาการ ที่เป็นจานวนมาก สาหรับการ
สนับสนุนให้พื้นที่
ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์
คัดกรองกลุ่มผู้ต้องขัง เนื่องจาก
เป็นการขอความร่วมมือเป็น
ปีแรก โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
ที่จัดเตรียมเวชภัณฑ์
3.2 ประสานกองทุนโลก
เพื่อให้การสนับสนุนชุดการ
ตรวจชนิด OFT
4. วิธีการจัดซื้อชุดตรวจ 4.1 เสนอให้มีการจัดเตรียมชุดตรวจและ 4.1 ดาเนินการของบประมาณ
ล่าช้า เนื่องจากชุดการ อุปกรณ์ส่วนหนึ่งสารองไว้ในปลายปี
เหลือจ่ายเพื่อซื้อชุดการตรวจ
ตรวจคัดกรองมีจานวน งบประมาณนี้ เพื่อใช้ในปีงบประมานหน้า คัดกรองและอุปกรณ์
มาก ต้องใช้ E-bidding ระหว่างที่รอการจัดซื้อ
ไม่สามารถควบคุม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ ทาให้ได้ชุดตรวจจาก
หลายบริษัท ส่งผลให้ต้อง
มีการจัดส่งชุดตรวจและ
อุปกรณ์ลงพื้นที่ไม่พร้อมกัน
พื้นที่ต้องรอชุดตรวจครบ
จึงจะเริ่มดาเนินการได้
นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
-การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีการตรวจสารน้าจากช่องปาก จะสะดวกต่อพยาบาลเรือนจา
ที่ต้องคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ สามารถทราบผลได้ทันที หากมีผลการตรวจเป็นบวกให้ทาการตรวจยืนยันภายหลัง
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-เสนอให้ชี้แจงทาความเข้าใจกับพื้นที่เรื่องการได้รับชุดการตรวจคัดกรองล่าช้า และรับชุดตรวจหลายรอบ
เพราะส่งจากต่างบริษัทกัน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้
สาหรับส่วนกลาง
-ทาแผนการจัดส่งและแจ้งให้พื้นที่ทราบโควต้าที่จะได้รับ ให้ดาเนินการจัดส่งชุดตรวจให้แก่พื้นที่โดยทั้งหมด
ในคราวเดียว

ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
1) กัญชาทางการแพทย์
2) สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๙

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ ๒ กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
1. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
2. หัวข้อ : กัญชาทางการแพทย์
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริหารการสาธารณสุข สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต
4. วิเคราะห์สถานการณ์
ปีงบประมาณ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข กาหนดทิศทางในการดาเนินงานกัญชาทางการแพทย์
ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนเพื่อจัดตั้ง
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขในการใช้กัญชาทางการแพทย์
สนับสนุนการนากัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ และมุ่งเน้นให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม จึ ง ได้กาหนดเป็ น ตัว ชี้วัดในการดาเนินงาน คือ ร้อยละของหน่ว ยบริการสาธารณสุ ขที่มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
๑) ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ
2) ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
3) จานวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
โดยมีเกณฑ์เป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์เป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ฯ
รพ. สังกัด สป.สธ.
รพ. สังกัดกรมวิชาการ
สถานพยาบาลเอกชน

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
เขตสุขภาพละ
1 แห่ง

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
เขตสุขภาพละ
3 แห่ง

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
เขตสุขภาพละ
5 แห่ง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
เขตสุขภาพละ
10 แห่ง

๑๐
ผลการดาเนินงานร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ รายละเอียดดังนี้
1) โรงพยาบาลในสั ง กัดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งหมดจานวน 899 แห่ ง มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จานวน 715 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.53 (ผ่านเกณฑ์)
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการแยกตามเขตสุขภาพ (N=899)
เขตสุขภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

จานวนโรงพยาบาล
สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
(แห่ง)
102
47
54
71
67
73
77
88
89
71
82
78
899

จานวนโรงพยาบาลสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ
ที่มกี ารจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ (แห่ง)
71
69.61
27
57.45
26
48.15
37
52.12
14
20.90
20
27.40
54
70.13
83
94.32
49
55.06
61
85.92
68
82.93
21
26.92
715
79.53
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

2) โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข มีจานวน 27 แห่ง มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37 (ผ่านเกณฑ์) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ร้อยละโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ แยกตามเขตสุขภาพ (N=27)
เขตสุขภาพ
1
2
3
4

จานวนโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข
(แห่ง)
2
1
1
3

จานวนจานวนโรงพยาบาลในสังกัดกรม
วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ (แห่ง)
2
1
0
3

ร้อยละ
100
100
0
100

๑๑

เขตสุขภาพ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

จานวนโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข
(แห่ง)
1
2
1
3
1
2
2
1
7
27

จานวนจานวนโรงพยาบาลในสังกัดกรม
วิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ (แห่ง)
0
0
2
100
1
100
3
100
1
100
1
50
1
50
1
100
3
42.86
19
70.37
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

3) สถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการซึ่งเกณฑ์เป้าหมาย
คือ เขตสุขภาพจะต้องมีสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการเขต
สุขภาพละ 1 แห่ง ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1, 5, 7 และ 1๒ ยังไม่มี
การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เขตสุขภาพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 รวม

จานวน
0 2 1 2 0 5 0 3 1 1 1 0 23 39
สถานพยาบาล
เอกชนที่มีการ
จัดบริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์
แบบบูรณาการ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
จากผลการดาเนินการดังกล่าวยังพบว่าในบางเขตสุขภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามที่กาหนด
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้
1. ผู้ให้บริการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยยังขาดความมั่ นใจในการใช้ยากัญชาทาง
การแพทย์
2. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการอบรมยังไม่ครอบคลุ มทุกวิช าชีพ โดยเฉพาะในกลุ่ ม Care
Manager และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่สมควรได้รับยาจากกัญชา

๑๒
3. การบันทึกข้อมูลคัดกรองและติดตามข้อมูลผู้ป่วยโดยการใช้โปรแกรม C-MOPH มีขั้นตอนหรือ
ความซ้าซ้อนของการลงโปรแกรม ขาดการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่ นที่มีในระบบของหน่วยบริการแล้ว และ
หน่วยบริการหรือจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้
4. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยบริการยังมีน้อยและขาดกระบวนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
5.1 ด้านการค้นหาผู้ป่วย
เขตสุขภาพที่ 1 มีระบบค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนโดย รพ.สต. และโรงพยาบาล ด้วยการใช้รหัส
ICD10 เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายรักษาด้วยการใช้กัญชาทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 3 การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากผู้ป่วยกลุ่ม Palliative เพื่อการได้รับยากัญชาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
เขตสุขภาพที่ 12 อสม. สารวจผู้ป่วยในชุมชน ผลักดันให้เข้ามารับบริการในระบบสุขภาพ ลดการใช้
กัญชานอกระบบ
เขตสุขภาพที่ 7 มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดย อสม. ขยายกลุ่มโรคเป้าหมาย (จิตเวช/HIV)
5.2 ด้านการเข้าถึงบริการ
เขตสุขภาพที่ 1 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
(ทางสื่อออนไลน์ เช่น facebook)
เขตสุขภาพที่ 3 การสร้างชุมชนกัญชาปลอดภัย “รู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย” (Safety
Cannabis Community) โดยเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง คลิ นิ ก กัญ ชาทางการแพทย์
ในสถานพยาบาล การสร้างระบบเฝ้าระวังผลกระทบ
เขตสุขภาพที่ 6 การประชาสัมพันธ์กัญชาทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย อสม. โดยมุ่งเน้นการทาให้
ประชาชนเกิด Health Literacy ด้านการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
เขตสุขภาพที่ 9 สัมมนาวิชาการ มหกรรม “กัญชง กัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน” เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ อสม. ประชาชน และเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 10 มีกาหนด Kick off เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 100 และการเยี่ยม
บ้านผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยทีมสหวิชาชีพทาให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดมี
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา และช่วยเสริมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
เขตสุขภาพที่ 11 การดาเนินงานด้านการสร้าง Health literacy เรื่องกัญชาทางการแพทย์ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนอย่างต่อเนื่อง
5.3 ด้านการส่งต่อ
เขตสุขภาพที่ 1 มีระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการและการจัดทา @line เพื่อให้มีการประสาน
ส่งต่อผู้ป่วย คัดกรองผู้ป่วย และให้คาปรึกษาแนะนา
เขตสุขภาพที่ 6 ระบบการทางานประสานกันในการคัดกรองผู้ป่วยเข้าคลินิกกัญชาจากโรงพยาบาลอื่ น
ในจังหวัดด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนตามสิทธิ์
ผู้ป่วยและส่งต่อ (refer OPD case) มาตรวจรักษาและจ่าย
เขตสุขภาพที่ 10 สร้างระบบเครือข่ายส่งต่อกัญชาทางการแพทย์ ด้วย Google form และเอกสาร
ส่งต่อยา
5.4 ด้านการศึกษาวิจัย
เขตสุขภาพที่ 1 การศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในคลินิกบริการ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้ยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

๑๓
เขตสุขภาพที่ 12 ประชุมถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาโรคในคลินิกกัญชา (โปรแกรม ZOOM)
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
6.1 สาหรับพื้นที่
-สื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุกสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ปลอดภัย
ทั้งโดย Application และการจัดกิจกรรม
-ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกจากกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่ม Palliative care ทั้ง OPD IPD และชุมชน
เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
-ควรประเมิน คุณภาพชีวิตของผู้ มารับบริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย
(เปรียบเทียบก่อน-หลังรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์)
6.2 สาหรับส่วนกลาง
-เร่งสารวจปริมาณความต้องการใช้ยากัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนให้สามารถ
บริหารจัดการ supply chain ให้มีประสิทธิภาพ
-หน่ ว ยงานส่ ว นกลางควรจั ด ให้ มี คู่ มื อ แนวทางการจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย์ แ บบ
บูรณาการที่เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม
-ลดความซ้าซ้อนของระบบรายงาน เพื่อลดภาระผู้ปฏิบัติงานพร้อมปรับปรุงโปรแกรม C-MOPH
ให้เชื่อมกับข้อมูลผู้ป่ วยใน ให้มีการเชื่อมต่อของรายงานและข้อมูลส่งออก ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อมต่อ
ข้อมูลส่งออกที่หน่วยบริการใช้อยู่ประจา เช่น HDC เพื่อลดความซ้าซ้อนการบันทึกรายงานข้อมูลของเจ้าหน้าที่
และควรให้พื้นที่สามารถดึงข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และพัฒนางานได้
-จัดแนวทางการจัดซื้อยากัญชาของสถานพยาบาลเอกชนให้ชัดเจน

๑๔

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ ๒ กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
๑. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
๒. หัวข้อ/ตัวชี้วัด : กัญชาทางการแพทย์
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.
1.1 เกณฑ์เป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ปี 2564
ทางการแพทย์ฯ
รพ. สังกัด สป.สธ.
ร้อยละ 50
รพ. สังกัดกรมวิชาการ
ร้อยละ 50
สถานพยาบาลเอกชน
เขตสุขภาพละ 1
แห่ง

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
เขตสุขภาพละ
3แห่ง

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
เขตสุขภาพ
ละ 5 แห่ง

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
เขตสุขภาพละ
10 แห่ง

1.2 ผลงานร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการ รายละเอียดดังนี้
-โรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดจานวน 899 แห่ง มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จานวน 715 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.53 (ผ่านเกณฑ์)
-โรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข มีจานวน 27 แห่ง มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ จานวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37 (ผ่านเกณฑ์)
-สถานพยาบาลเอกชนที่ มี ก ารจั ด บริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย์ แ บบบู ร ณาการ ซึ่ ง เกณฑ์
เป้าหมายคือ เขตสุขภาพจะต้องมีสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง ซึ่งผลการดาเนินงานพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1, 5, 7 และ 12 ยังไม่
มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

๑๕
๔. วิเคราะห์สถานการณ์
เขตสุขภาพ

ร้อยละ รพ. สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ร้อยละ รพ. ในสังกัดกรมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ

จานวนสถานพยาบาลเอกชน
ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

69.61
57.45
48.15
52.12
20.90
27.40
70.13
94.32
55.06
85.92
82.93
26.92
79.53

100
100
0
100
0
100
100
100
100
50
50
100
42.86
70.37

0
2
1
2
0
5
0
3
1
1
1
0
23
39

๕. ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สาเร็จของงาน
-การลงข้อมูลการใช้กัญชาทางการแพทย์ ต้องบั นทึกในหลายโปรแกรม มีความซ้าซ้อน ใช้เวลานาน
และไม่สามารถลงข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยในได้
-ผู้ผลิตไม่สามารถจัดหายาบางรายการได้ โดยเฉพาะยาที่มีส่วนประกอบของ Cannabidiol (CBD)
ทาให้ผู้ป่วยขาดยาที่ใช้ในการรักษา
-ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และสามารถเข้าถึง
กัญชาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ง่าย เช่น การซื้อหาตามแนวชายแดน การซื้อขาย online
๖. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา
-เร่งประสานระบบรายงาน C-MOPH กระทรวงสาธารณสุข และระบบรายงานการสั่งใช้กัญชาทาง
การแพทย์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ (HPVC/AUR/SAS) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ มี
ความคล่องตัว ไม่ซ้าซ้อน และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในได้
-ควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ และหลักสูตรที่จัดในส่วนภูมิภาค ในการเสริมความรู้การใช้
กัญชาแบบบู รณาการ และการอบรมความรู้การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการอย่าง
ครอบคลุม และทั่วถึง
-ประสานทุ กภาคส่ ว นที่เกี่ ย วข้อ งกับ การได้มาซึ่ งสกั ดสาร CBD (cannabidiol) ที่ขาดแคลนอยู่
เพื่อให้มีการนาใช้ประโยชน์ในการแพทย์ในโรคที่จาเป็นต้องได้รับสารนี้ เช่น โรคลมชักที่ควบคุมไม่ได้ด้วยการ
รักษาวิธีอื่น
-มีแนวทางการส่งเสริม การนายากัญชาทางแพทย์แผนไทย มาใช้แทนยาแผนปัจจุบันในบางโรค เช่น
ยาศุขไสยาสน์แทนยานอนหลับ ยาทาลายพระสุเมรุแทนยา NSAIDs ในโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

๑๖
-พิจารณาให้การจ่ายยากัญชาเข้าสู่งานประจา โดยแพทย์ทุกคนสามารถจ่ายยาแผนไทยบางรายการได้
-ประสานงานในการเร่งจัดหาแหล่งสนับสนุนน้ามันกัญชาที่จะนามาใช้วิจัยประสิทธิภาพของน้ามัน
กัญชาในการรักษาคนไข้สะเก็ดเงิน (สูตรเมตตาโอสถ และการุณย์โอสถ)
-พัฒนาระบบและกลไกการกากับควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์กัญชา
๗. ปัจจัยความสาเร็จ
-มีการสร้างระบบผู้ประสานงานเกี่ยวกับนโยบาย และการใช้กัญชา (Mister กัญชา) ส่งผลให้เกิดการ
ดาเนิ น การถ่ ายทอด กากับ ติด ตาม นโยบายของส่ ว นกลาง ตั้ง แต่ต้ นน้ าถึ ง ปลายน้า ลงสู่ ผู้ เ กี่ย วข้อ งและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
-มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ทาให้มีการวางแผนดาเนินงาน
การจัดตั้งคลินิกเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลชุมชน และพื้นที่ห่างไกลในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ทุกอาเภอ
-มีการวิเคราะห์ ได้ถึงรากของปั ญหา ทาให้ เกิดการวางแผนเพื่อการบรรลุ เป้าหมายได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
-มีความมุ่งมั่นในการที่จะนากัญชามาวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์ และมุ่งเน้นให้
เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการรักษา และด้านเศรษฐกิจ
๘. ประเด็นที่ควรกากับติดตามการตรวจราชการในรอบต่อไป
-แผนการขยายการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วย
-การจัดสรรทรัพยากรบุคคล เข้าไปยังพื้นที่ ที่ยังขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
-ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรมในระบบ Care Manager (พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น)
-การอบรมความรู้ เพื่อ ต่อใบอนุญาต การเป็น ผู้ สั่ งจ่ายกัญ ชาทั้งแพทย์ แผนไทย และแพทย์แผน
ปัจจุบันการสร้างความรอบรู้กัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยผ่านอสม./ผู้นาชุมชน และการลงพื้นที่
สัญจร
-การประสานการลงบันทึกข้อมูลในระบบ C-MOPH และระบบรายงานของสานักงาน

๑๗

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๒
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
1. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์ละสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
2. หัวข้อ : สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. วิเคราะห์สถานการณ์
เมืองสมุนไพร (Herbal City) คือ จังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเป็นอัตลักษณ์ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึงจุดเด่นทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกเพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ สมุนไพร
ของประเทศ การจัดบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการเป็นแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยอาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร มีจานวนทั้งสิ้น 14 จังหวัด แบ่งเป็น 3 คลัสเตอร์ ได้แก่
1) คลัสเตอร์เกษตร วัตถุดิบสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดอานาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และ
สกลนคร
2) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี
3) คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก
อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการส่วนกลาง :
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดาเนินการร่วมกับเมืองสมุนไพร
จากการตรวจสอบมาตรฐาน
ส่วนกลางแจ้งหน่วยงาน
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
วัตถุดิบสมุนไพร 28 ตัวอย่าง ในพื้นที่ ที่พบว่าสมุนไพร
วัตถุดิบสมุนไพรผ่านตลาดกลางวัตถุดิบ
จากเมืองสมุนไพร 14 แห่ง
ทีพ่ บมีค่าโลหะหนักเกิน
สมุนไพรภายใต้รูปแบบงานอาหารเป็นยา
พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างที่พบ ค่ามาตรฐานและให้หน่วยงาน ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 - 13
โลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน
ในระดับพื้นที่ประสาน
มิถุนายน 2564
(Thai herbal pharmacopoeia) หน่วยงานเครือข่ายในจังหวัด 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่านการท่องเที่ยว
ได้แก่ ตัวอย่างไพลจากวิสาหกิจ เร่งดาเนินการตรวจสอบ
เชิงสุขภาพ ณ ไอคอนสยาม กทม. วันที่
ชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพร สาเหตุพร้อมดาเนินการ
9 - 13 ธันวาคม 2564 “เที่ยวเมืองไทย
ทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก แก้ไขต่อไป
สุขภาพดี วิถีถิ่น”
พบ Cadmium มีค่า 0.461
3. สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน
mg/kg ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน
วัตถุดิบสมุนไพร เป้าหมายและสมุนไพร
ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 0.3 mg/kg
เด่นของจังหวัด
คลัสเตอร์เกษตร วัตถุดิบสมุนไพร

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑๘
ปัญหา/สาเหตุ
1. เกษตรแปลงเล็กบางส่วน
ประสงค์ไม่ขึ้นทะเบียนรับรอง
การปลูกพืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน GAP/Organics
เนื่องจากใช้เวลานานและ
ค่าใช้จ่ายในการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
1.๑ ส่งเสริมและ
1. ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ เมืองสมุนไพร รายเก่าและรายใหม่ รวม
เข้าร่วมโครงการและขึ้น
1,135 ราย รายใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
ทะเบียน
มา ร้อยละ 27.24 ได้รับ
1.2 ส่งเสริม วางแผน
2. เกษตรกรรายใหม่ได้รับการอบรม
ขัน้ ตอนการดาเนินงานอย่าง GAP/Organics รวม 345 ราย
เป็นระบบ ตัง้ แต่การเตรียม 3. พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง Organic
พื้นที่ปลูก การปลูกและเก็บ มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรทั้งหมด
2. ขาดการบูรณาการกับ
เกี่ยว
10 แหล่ง
หน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆ
2.1 ผลักดันโครงการ
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
พัฒนาเมืองสมุนไพรเป็น
นโยบายระดับจังหวัดโดยให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2.2 ปรับกลไกการตรวจ
ราชการเป็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับสานัก
นายกรัฐมนตรี
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร
1. การดาเนินงานบางกิจกรรม 1.1 วางแผนการ
1. การส่งเสริมและให้คาปรึกษาแก่
เช่น การจัดอบรมการส่งเสริม ดาเนินงานและจัดการ
ผู้ประกอบการในจังหวัด
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ประชุมอบรมแบบ Online
-จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา (จังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องชะลอ
1.2 ปรับรูปแบบการ
จันทบุรี และนครปฐม)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ดาเนินงานตามสถานการณ์
-ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านต่างๆ
ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อ และความเหมาะสมราย
เช่น 1) มีการประชาสัมพันธ์การตลาด
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
พื้นที่
ทั้งแบบ Offline และ Online
2) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เด่น ในจังหวัดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
ส่งเสริม ให้ผลิตภัณพ์สามารถขึ้นทะเบียน
อย. ได้
3) อบรมส่งเสริมผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
2562
2. พื้นที่รวบรวมข้อมูลจัดทารายงาน
ข้อมูลผู้ประกอบการ/โรงงานสมุนไพร/
การซื้อขายของโรงงานอุตสาหกรรม
-สถานประกอบภาคเอกชน 924 แห่ง
(จังหวัดนครปฐม 291 แห่ง, สระบุรี
173 แห่ง, ปราจีนบุรี 228 แห่ง,
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑๙
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
จันทบุรี 232 แห่ง)
-โรงงานยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน
GMP 5 แห่ง (รพ. ดอนตูม จังหวัดสกลนคร
, รพ. เสาไห้และ รพ. หนองโดน จังหวัด
สระบุรี, รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี และ รพ. เขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย
1. เนื่องจากสถานการณ์การ 1.1 วางแผนการดาเนินงาน 1. เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์ท่องเที่ยวฯ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และจัดแบบ Online
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อม
โคโรนา 2019 ทาให้ต้องปฏิบัติ 2.1 การบูรณาการในระดับ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อฃ
ตามมาตรการควบคุมการระบาด กระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่าง สอดรับกับเส้นทางการท่องเที่ยวฯ โดยมี
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ต่อเนื่อง เพื่อจัดทานโยบาย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในคลัสเตอร์
(COVID-19)
ระดับจังหวัด โดยให้ผู้ว่า
รวม 12 เส้นทาง
2. การพัฒนาศักยภาพ
ราชการจังหวัดเป็นประธาน 2. พื้นที่จัดทารายงานข้อมูลจานวน
เส้นทางการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวและมูลค่าการท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์เด่น บางพื้นที่ยังไม่มี
ในจังหวัดเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์การ
ความหลากหลายและน่าสนใจ
ท่องเที่ยวฯ เพื่อดูแนวโน้มและประกอบการ
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
วางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัด
3. การบูรณาการกับหน่วยงาน
จากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนขอจดแจ้งได้ถูกต้องตามมาตรฐาน อย.
2. การขยายช่องทางการตลาดวัตถุดิบสมุนไพรภาคเอกชนแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต
วัตถุดิบสุมนไพรตามความต้องการตลาด
3. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นหรือ Premium Product ของจังหวัด ให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล อาทิ น้ามังคุด ผลิตภัณฑ์ N-Capcin Cream ลูกประคบลดเซลลูไลท์ อภัย-บีกลีบบัวแดงแคปซูล
ตารับน้ามันกัญชาขมิ้นทอง เป็นต้น
๔. บริหารจัดการระบบยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข
เพิ่มมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรในด้านการประกันคุณภาพยาสมุนไพร
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
๖.๑ สาหรับพื้นที่
-ควรนาประเด็นเมืองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจเข้าสู่แผนระดับจังหวัด เพื่อจัดทาแผนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะทาให้ใช้ทรัพยากรและงบประมาณในภาคของจังหวัด เนื่องจากกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนงบประมาณน้อย
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๐
๖.๒ สาหรับส่วนกลาง
-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรนาเสนอข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปพิจารณาในการปรับแผนการดาเนินการในการบูรณาการในระดับ
กระทรวงต่อไป และผลักดันเข้าสู่กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานัก นายกรัฐมนตรี รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นที่ 3
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- อาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๒๑
รายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. หัวข้อ : จานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
ตัวชี้วัด : ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการดูแล
โดยมี อสม. หมอประจาบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม จานวน 25 ล้านคน
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
การดาเนินงานตามนโยบาย“คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจาตัว ๓ คน” (3 หมอ) ของทั้ง 12 เขต
สุขภาพ ในแต่ละเขตสุขภาพทุกจังหวัด ได้มีการดาเนินงานตามแผนของแต่ละจังหวัด ที่เป็นไปตามนโยบาย
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ผลการดาเนินงาน (20เมษายน2564) พบว่ามีการดูแลคนไทยทุก ครอบครัวมี
หมอประจาตัว ๓ คน จานวน 24,495,478 คน คิดเป็นร้อยละ 97.98 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเป้าหมาย จานวน
25,000,000 คน
รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจาตัว ๓ คน
ประชากร
เป้าหมาย(สสป.:
เขต
กรมการ
ปกครอง)

หลังคาเรือน
เป้าหมาย
(กรมการ
ปกครอง)

ผลการจัดระบบหมอประจาตัว 3 คน
หมอคนที่ 3
หมอคนที่ 1 หมอคนที่ 2
หมอ
อสม.หมอ
หมอ
ครอบครัว/
ประจาบ้าน สาธารณสุข
MD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

2,489,479
1,315,061
1,134,769
2,505,417
2,213,473
3,308,816
1,622,441
1,810,289
2,244,196
1,404,682
1,975,631
1,648,567
23,672,821

134,221
58,671
54,068
45,118
73,417
38,985
104,798
81,579
116,356
86,647
53,054
62,867
909,781

5,730,144
3,267,403
2,638,573
5,837,864
5,529,565
7,578,096
4,492,958
4,957,878
6,040,981
4,034,002
4,569,377
4,965,064
59,641,905

5,187
1,634
2,723
2,919
4,376
3,772
4,185
2,479
5,624
4,207
2,285
2,483
41,874

1,269
301
633
395
729
831
599
505
1,141
151
370
426
7,350

จานวนประชาชนที่
ได้รับการดูแลจาก
แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (คน)

ร้อยละ

หลังคาเรือนที่
ได้รับการดูแล
จาก 3 หมอ

ร้อยละ

3,031,095
1,483,848
1,505,872
1,924,559
2,035,202
2,014,418
2,525,675
1,369,028
2,957,166
1,634,302
1,659,871
2,354,442
24,495,478

52.90
45.41
57.07
32.97
36.81
26.58
56.21
27.61
48.95
40.51
36.33
47.42
41.07

597,261
676,783
554,536
656,035
821,655
476,111
1,002,767
968,142
1,295,361
681,202
660,784
1,114,575
9,505,212

24.00
51.50
58.10
26.20
37.10
14.40
77.00
53.50
57.70
48.50
33.40
67.60
40.20

หมายเหตุ ที่มา : รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2564 (http://bie.moph.go.th/e-inspection-64/index.php, ฐานข้อมูลระบบ 3 หมอ
(http://3doctor.hss.moph.go.th/) และฐานข้อมูลของ สสป.
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๒๒
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

๑. ระบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
ยังไม่เสถียร ทาให้การบันทึกข้อมูล
และการประมวลผล ไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามการบันทึกข้อมูลที่ได้
บันทึกไป

๑. การทบทวนความถูกต้อง
และครอบคลุมของข้อมูลก่อน
การบันทึกข้อมูล
๒. แจ้งประสานกับหน่วยงาน
ส่วนกลางผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาโปรแกรมให้ง่ายแก่การ
เข้าถึง และเสถียร
๑. กาหนดแผนการมีหมอ
ประจาตัวให้ครบทุกครอบครัว
๒. สร้างแรงจูงใจให้แพทย์มา
เรียนหรืออบรมระยะสั้น ด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว
๑. ทาคาขอเพิ่ม อสม.หมอคน
ที่ ๑ ให้ครอบคลุมจานวน
ประชากร
๒. วางแผนอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอสม.หมอ
ประจาบ้านตามหลักสูตร
1. ฝึกอบรมในรูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่

๒. ประชาชนได้รับการดูแลจาก 3
หมอ ไม่ครอบครัว เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร
๓. จานวน อสม.หมอประจาบ้าน
(หมอคนที่ 1) ไม่ครอบคลุมจานวน
ประชากร

4.การจัดอบรม อสม.หมอประจา
บ้าน ในช่วงที่มีการระบาดจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

5. การสร้างความเข้าใจบทบาท 3
หมอ ในการ บูรณาการทางาน
ร่วมกัน

1. มีการประชุมชี้แจง ทา
ความเข้าใจการขับเคลื่อน
นโยบาย 3 หมอ

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
๑. กาลังเร่งดาเนินการให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มาก
ที่สุด
๒. ประสานแจ้งหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ แต่ยังคงต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนาอีกสัก
ระยะหนึ่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ

๑. จังหวัดนนทบุรีทาเรื่องแจ้งไป
ที่กรมสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพแล้ว

1.การจัดอบรมในช่วงที่มีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อาจจะ
ต้องปรับรูปแบบการอบรมให้
สอดคล้องตามปัญหาเพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบจากการอบรม
เช่น จัดทาสื่อออนไลน์ในการ
อบรม และเผยแพร่ให้กับ อสม.
ครบตามหลักสูตร
1. แต่ละเขตสุขภาพมีการ
ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ และ
ติดตามความก้าวหน้าในที่
ประชุม

๕. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
๑. รูปแบบการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ของอาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี อาเภอบ่นแพรกและบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
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๒๓
๒. โปรแกรมการส่ ง เสริ มความรอบรู้ ด้านสุ ข ภาพต่อพฤติก รรมการป้องกันภาวะพลั ด ตกหกล้ ม
สาหรับกลุ่มเสี่ยงหกล้ม ในชมรมผุ้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี
3. จังหวัดร้อยเอ็ด โมเดล อสม.หมอประจาบ้านอาเภอหนองฮี “พชอ. ล้อมรั้วชุมชน หมอครอบครัว
สามคนล้อมรั้วคนไข้”

๖. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
๖.๑ สาหรับพื้นที่
๑. ใช้บทบาทของ 3 หมอในการกากับ ติดตาม กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ตามหลักเวช
ศาสตร์ครอบครัว
๒. ส่งเสริมให้มีการสร้างการรับรู้ของประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อลดความ
แออัดของโรงพยาบาล และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจาตัว 3 คน
3. ควรมีการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน 3 หมอ ให้ครอบคลุมในพื้นที่ทุกหลังคาเรือน โดยกาหนดหมอคนที่
1 หมอคนที่ 2 หมอคนที่ 3 และกลุ่มเป้าหมายในการดูแล เช่น ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมกับมอบบัตร
แนะนาตัวให้กับประชาชน
๖.๒ สาหรับส่วนกลาง
๑. มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย 3 หมอแก่ประชาชน
๒. มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานส่วนกลางสอดรับประสานกันทุกระดับ
๓. การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูล ให้เสถียร ใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน
๔. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ ๓ หมอ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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๒๔

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. หัวข้อ/ตัวชี้วัด : การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 256๒
ร้อยละของการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สป.
4. วิเคราะห์สถานการณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และ
มาตรา 55 และมาตรา 258 ช. ด้านอื่นๆ (๕) บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทา
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประเทศ
มีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม เชื่อมโยงการดูแลทั้งระดับครอบครัว ชุมชนที่เน้นการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนป่วย
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวสามารถ
ดู แ ลจั ด การสุ ข ภาพตนเองได้ แ ละช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารและเป็ น การดู แ ลสุ ข ภาพ
แบบองค์รวม มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้เปิดดาเนินการ
ให้บริการประชาชน พร้อมผ่านการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนระดับจังหวัดและได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จานวน 900 หน่วย และ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) จานวน 1,091 หน่วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ผ่านการตรวจประเมินการขึ้นทะเบียนระดับจังหวัดและได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และได้เปิดให้บริการประชาชน จานวนรวม 151 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
(PCU) จานวน 49 หน่วย และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) จานวน 102 หน่วย
จานวนสะสมถึงขณะนี้ ในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จานวน 949 หน่วย และเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) จานวน 1,193 หน่วย รวมทั้งสิ้น จานวน 2,142 หน่วย
4.1 ผลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ในพื้นที่
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวน DB Pop
(ต.ค. 2563)
5,730,144
3,267,403
2,638,573
5,837,864
5,529,565
7,578,096
4,492,958
4,957,878

เป้าหมาย 10 ปี
(หน่วย)
573
327
264
584
553
758
449
496

แผนปี 64 (จังหวัด)
(หน่วย)
88
32
42
63
59
49
83
97

สะสมปี 63
249
131
133
167
152
176
177
123

PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน (หน่วย)
ปี 64
รวม
27
276
9
140
3
136
3
170
21
173
3
179
29
206
6
129

ร้อยละ
48.17
42.85
51.54
29.12
31.29
23.62
45.85
26.02

ประชากรขึ้นทะเบียน (คน)
จานวน
ร้อยละ
2,917,448
50.91
1,469,267
44.97
1,471,305
55.76
1,791,145
30.68
1,870,696
33.83
1,959,266
25.85
2,157,566
48.02
1,305,778
26.34

๒๕
เขต
9
10
11
12
รวม

จานวน DB Pop
(ต.ค. 2563)
6,040,981
4,034,002
4,569,377
4,965,064
59,641,905

เป้าหมาย 10 ปี
(หน่วย)
604
403
457
497
5,964

แผนปี 64 (จังหวัด)
(หน่วย)
95
67
69
82
826

สะสมปี 63
225
138
132
188
1,991

PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน (หน่วย)
ปี 64
รวม
7
232
7
145
12
144
24
212
151
2,142

ร้อยละ
38.4
35.94
31.51
42.7
35.91

ประชากรขึ้นทะเบียน (คน)
จานวน
ร้อยละ
2,539,553
42.04
1,449,142
35.92
1,517,477
33.21
2,223,060
44.77
22,671,703
38.01

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก สสป. ณ วันที่ 17 มี.ค. 64 / แผนการจัดตั้งปี 64 เป็นข้อมูลจากแผนการจัดตั้ง PCU/NPCU 10 ปีของจังหวัดที่ได้ทบทวนใหม่

ตาราง 4.1 ผลการจัดตั้งและการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (NPCU) ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 สะสม (ถึง 6 เดือนแรกของปี
2564) รวมทั้งสิ้น 2,142 หน่วย คิดเป็น 85.68 เปอร์เซ็นต์ ของเป้าหมายในปี 2564 จานวน 2,500 หน่วย
4.2 ปัญหา แผน/กิจกรรมการแก้ไขและผลการดาเนินงาน
ปัญหา/สาเหตุ
1. การขาดแคลน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
(Short Course และ
Basic Course)

2. ทีมสหวิชาชีพ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
-สาหรับแพทย์สาขาอื่นๆ ต้องได้รับการอบรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนไปปฏิบัติงานที่
PCU/NPCU ได้
-จัดทาแผนในการเตรียมแพทย์เข้าอบรมหลักสูตร
(Short Course และ Basic Course)
-ควรมีระบบสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจสาหรับ
แพทย์ทตี่ ้องการเรียนต่อด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
-จัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพให้มีความรู้ด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว
-จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทีมสห
วิชาชีพ

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
-แพทย์สาขาอื่นปฏิบัติงานใน
PCU/NPCU ได้ อ้างอิงตามประกาศ
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เรื่องการกาหนดให้แพทย์อื่นทาหน้าที่
ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว พ.ศ. 2562
-จัดอบรมหลักสูตร (Short Course
และ Basic Course) ในห้องเรียน
In Class และห้องเรียนออนไลน์
1. จัดอบรมหลักสูตรทันตสาธารณสุข
(ทันตกรรมครอบครัว)
2. จัดอบรมหลักสูตรเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ
3. จัดอบรมหลักสูตรกายภาพบาบัด
ผู้สูงอายุในชุมชน
4. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางการ
พยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
5. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะนักสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
6. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะนักสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
7. จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

๒๖
ปัญหา/สาเหตุ
3. การเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
-จัดทาแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพให้เชื่อมโยงการดูแลได้ทุกระดับทั้งใน
เรื่องการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การ
สื่อสารและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Application
ระบบบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว (PCC M)
และ Application คุยกับหมอ
4. รูปแบบการ
-จัดทาประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพ
จัดบริการสุขภาพปฐม ปฐมภูมิ เรื่องบริการสุขภาพปฐมภูมิที่บุคคลมี
ภูมิและคุณภาพ
สิทธิได้รับ พ.ศ. 2563 (ขอบเขตบริการ)
มาตรฐานในการ
-จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพ
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ปฐมภูมิ เรื่องหน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
-จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ เรื่องมาตรการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.
....

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการทดลองใช้ Application
ระบบบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว
(PCC M) และ Application คุยกับ
หมอทดลองใช้งานใน PCU/NPCU
จังหวัดกาแพงเพชรและเขตสุขภาพที่
4
-มีการประกาศใช้ประกาศ
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เรื่องบริการสุขภาพปฐมภูมิที่บุคคล
มีสิทธิได้รับ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่
30 ต.ค. 2563

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
Application PCC Application คุยกับหมอ ในปี 2563 ดาเนินการในพื้นที่ทดลอง จังหวัดกาแพงเพชร
2 ทีม
-ในไตรมาสที่ 1 จะดาเนินการ จังหวัดกาแพงเพชร 35 ทีม
-ในไตรมาสที่ 2 จะดาเนินการ จังหวัดสระบุรี 26 ทีม เขตสุขภาพที่ 4 จานวน 7 จังหวัดและเขต
สุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 เกาะ ประกอบด้วยเกาะสมุย เกาะพงันและเกาะเต่า
-ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ดาเนินการทั่วประเทศ
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
1. เพิ่มสถาบันสมทบของศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในโรงพยาบาลชุมชน
2. วางแผนอัตรากาลังทุกสหวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนการเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิระยะสั้นและระยะยาว พร้อมปรับเกลี่ยกาลังตามความเหมาะสม
3. จังหวัดจัดทาแผนงานเพื่อเตรียมแพทย์ให้เข้าอบรมหลักสูตร Basic course และหลักสูตร Short
course เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. สร้างการรับรู้ของประชาชนในการเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
สาหรับส่วนกลาง
1. ส่วนกลางจัดทาแผนต่ออายุราชการที่จะปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิของกลุ่มแพทย์เกษียณต่ออายุราชการ

๒๗
2. ส่ว นกลางสนั บสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว และพัฒนาหลั กสูตรออนไลน์ สาหรับ
แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉาะทาง ในหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สาหรับการจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. ส่วนกลางควรให้พื้นที่สามารถบันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิได้ตลอดเวลา
4. การบูรณาการของกรม กองต่างๆ ในการดาเนินงานยังไม่สอดคล้อง เช่น นโยบาย 3 หมอ ที่ระบบ
รายงานยังไม่สอดคล้องกัน การพัฒนา อสม. หมอประจาบ้านที่เป้าหมายไม่ครอบคลุมและการสนับสนุนที่มี
ไม่เพียงพอ (งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่าง)

๒๘

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๑
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๑. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๒. หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ตัวชีว้ ัด ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีเจตนารมณ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการพื้นที่
เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทุกอาเภอ (878 อาเภอ) มีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 50.7 (ปี พ.ศ.2561) ร้อยละ 66.28 (ปี พ.ศ.2562) และร้อยละ 71.41 (ปี พ.ศ.2563)
ในปี 2564 ทุกอาเภอ (878 อาเภอ) มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น โดยใช้หลักการ“พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ดังนี้
-มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เป็นปัจจุบันครบทุกอาเภอ
(878 อาเภอ)
-มีผ ลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไปครบทุกอาเภอ (878อาเภอ) และ
รายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด
-มีการกาหนดแผนและเป้าหมายในการดูแลกลุ่มเปราะบางครบทุกอาเภอ
-มีการประชุมอย่างมีส่วนร่วมคัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น รวม
ทั้งสิ้น 2,777 ประเด็น ประเด็นที่มีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อับดับ คือ
๑) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง จานวน 517 อาเภอ (ร้อยละ 58.88 ของ
จานวนอาเภอทั้งหมด)
๒) การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จานวน 457 อาเภอ (ร้อยละ 52.05 ของจานวนอาเภอทั้งหมด)
๓) อุบัติเหตุ จานวน ๔13 อาเภอ (ร้อยละ 47.04 ของจานวนอาเภอทั้งหมด)
๔) อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จานวน ๒94 อาเภอ (ร้อยละ ๓3.48 ของจานวนอาเภอ
ทั้งหมด)
๕) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน ๒๓0 อาเภอ (ร้อยละ 26.19 ของจานวน
อาเภอทั้งหมด)

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๙
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

๑. แผนในการปฏิบัติงาน
กากับ ติดตามและประเมินผล
ส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม
ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานล่าช้า
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19)

-ปรับใช้การสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ VDO Conference /
Zoom และแอพพลิเคชั่น ต่างๆ
เช่น Line, Facebook

๒. กลไกเชื่อมโยงการ
ขับเคลื่อนงาน พชอ. ในระดับ
จังหวัด

กาหนดให้มีนโยบาย กลไก
สนับสนุนระดับจังหวัด (พชจ.) ใน
การขับเคลื่อน พชอ.ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิกับ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สถานการณ์การระบาดของ มีการใช้กลไก พชอ. ในการจัดการ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(COVID 19)
นา 2019
๔. ผลลัพธ์ในการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะกรรมการ พชอ.
ประเด็นปัญหาในบางพื้นที่ยังไม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการ
ชัดเจน
ดาเนินงานขับเคลื่อน
๒. นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
กรมการจังหวัดทุกเดือน
3. ติดตามการดาเนินงาน/เยี่ยม
เสริมพลัง

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
มีการติดตามการสรุปการประชุม
ในไลน์

มีหนังสือจากสสป.ขอความร่วมมือ
ในการแต่งตั้ง พชจ.ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่
ทาให้การดาเนินงานรวดเร็ว ทัน
ต่อเหตุการณ์
๑. วางแผนจัดประชุม
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๒. มีแผนในการเยี่ยมเสริมพลัง
และถอดบทเรียนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ

๕. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
1. พชอ. บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
ในการดาเนินงาน พชอ. ดีเด่น ปี 2562
2. พชอ. ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี “การดูแลผู้สูงอายุและการเตรียม Pre aging ในชุมชน”
3. พชอ. ทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคเรื้อรัง”
๔. พชอ. สรรพยา จังหวัดชัยนาท “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”
๖. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๑. รูปแบบการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในพชอ. เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
๒. ให้บูรณาการการทางานในการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๐
สาหรับส่วนกลาง
๑. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ทาให้การดาเนินงาน
ในหลายกิจกรรมล่าช้า ควรมีการขยายเวลาดาเนินงานโครงการ พชอ. (แหล่งงบประมาณจาก สสส.)
๒. ให้มีการกาหนดนโยบาย กลไกสนับสนุนระดับจังหวัด (พชจ.) จากส่วนกลาง เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นที่ 4
สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
ประเด็นมุ่งเน้น : 1. ผู้สูงอายุคุณภาพ
2. สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
ประเด็นกากับติดตาม : 1. มารดาตาย
2. เด็กปฐมวัย
3. กลุ่มวัยทางาน (NCD --> HT , DM)

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๓๑

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
2. หัวข้อ/ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีสุขภาพที่พึงประสงค์
ผลการดาเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Individual Wellness Plan)
ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไปมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ร้อยละของตาบลที่ผ่านเกณฑ์ระบบการส่งเสริมสุขภาพ Long Term Care
ร้อยละผลการดาเนินงานการจัดทา Care Plan
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมการแพทย์/กรมอนามัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กองบริหารการ
สาธารณสุช สป.
4. วิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (aged society) และกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
(complete aged society) ภายในปี พ.ศ. 256๕ ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุรวมประมาณ 12 ล้านคน โดย
พบว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (ยัง active อยู่) ร้อยละ 96.9 และเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง) ร้อย
ละ 3.4 คือประมาณ 3 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันภาวะติดบ้านติด เตียงยังมี
ระบบที่ไม่ชัดเจน และประสิทธิภาพยังไม่ดี มีระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ครอบคลุม
แต่ยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ

ร้ อ ยละของประชากรสู ง อายุ ที่ มี สุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.70 ซึ่ ง ต่ ากว่ า เกณฑ์
เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 50 โดยเขตสุขภาพที่มีจานวนประชากรสูงอายุที่มีสุขภาพที่พึงประสงค์
สูงที่สุด คือเขตสุขภาพที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 49.1

๓๒

การจัดทาแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Individual Wellness Plan) จานวน 15,248 คน
เป็นไปเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่มีต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายในรายเขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพ ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์เป้าหมาย คือ เขตสุขภาพที่ 2 3 7 และ 11

การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป จานวน 69 แห่ง
จาแนกเป็นคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน จานวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และคลินิกระดับคุณภาพจานวน
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48

ร้อยละของตาบลที่ผ่านเกณฑ์ระบบการส่งเสริมสุข ภาพ Long Term Care คิดเป็นร้อยละ 95.45
เป็นไปเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดไว้ คือมากกว่าร้อยละ 90 โดยเขตสุขภาพที่มีร้อยละของตาบลที่ผ่านเกณฑ์
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ Long Term Care สูงที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 100

๓๓

ร้อยละผลการดาเนินงานการจัดทา Care plan คิดเป็นร้อยละ 91.02 เป็นไปเกณฑ์เป้าหมายที่
กาหนดไว้ คือมากกว่าร้อยละ 85 โดยเขตสุขภาพที่มีร้อยละผลการดาเนินงานการจัดทา Care plan สูงที่สุด
คือ เขตสุขภาพที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 97.49

ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
1. นโยบาย แนวทางการ 1.1 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมต่างๆ 1.1 ทุกจังหวัดมีความตระหนัก
ทางานด้านผู้สูงอายุมี
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนการทางานร่วมกัน ถึงปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุและ
ความหลากหลายไม่มี
1.2 ชี้แจงกรอบแนวทางวางแผนร่วม
ให้ความสาคัญกับการดูแล
การบูรณาการก่อนที่จะ บูรณาการในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
กาหนดแนวทางปฏิบัติ
1.๓ พัฒนาแนวทาง/ระบบการดูแลส่งเสริม
ให้ชัดเจน
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
2. การดาเนินการคัด
2.1 พัฒนาศักยภาพการคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ 2.1 ประเมินสุขภาพ/คัดกรอง
กรองพฤติกรรมสุขภาพ
และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและการคัดกรอง
๒.2 วางแผนและกากับติดตามการดาเนินงาน เมื่อพบภาวะเสี่ยง มีการส่งต่อ
ความเสี่ยงยังทาได้ไม่
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
ตามระบบ
ครอบคลุม
2.2 ประเมินความสามารถ
ในการทากิจวัตรประจาวัน
(ADL) ของผู้สูงอายุ

๓๔
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

๓. ระบบการคัดกรอง
ความเสี่ยงผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ ผู้คัดกรองยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
๔. การคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุล่าช้าการแพร่
ระบาดของ COVID-19
และการเปลี่ยนแปลงแบบ
คัดกรอง
๕. ผูส้ ูงอายุกลุ่มติด
สังคมมีจานวนเพิ่มขึ้น
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเกิด
อุบัติเหตุจากการพลัดตก
หกล้มเพิ่มขึ้น

๓.๑ ทบทวน ฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะ
ในการคัดกรองความเสี่ยงผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
๓.2 สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้
มีความชัดเจน ครอบคลุม
๔.1 มีแผนการขับเคลื่อนและมีการ
ประเมิน คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
๔.2 เร่งรัดการคัดกรองให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย

๖. การจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพอยู่ระหว่าง
ประเมินตนเองและพัฒนา
๗. ความไม่ครอบคลุม
ของ care manager จาก
การไม่ได้เข้ารับการอบรม
เกษียณ เปลี่ยน ย้ายงาน

ผลักดันให้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไปทัง้ แบบพื้นฐาน
และคุณภาพ
จังหวัดสารวจความครอบคลุม care manager กรมอนามัย ได้มีชี้แจงและส่ง
ประสานศูนย์ฯ หรือจัดทาโครงการอบรม
แนวทางการจัดอบรม Care
เพิ่มเติม
Manager ซึ่งจากเดิมให้ศูนย์
อนามัยเป็นหน่วยจัดอบรม CM
ปัจจุบันให้หน่วยงานระดับ สสจ.
สามารถจัดงบประมาณในการ
จัดอบรมได้เอง โดยขออนุญาต
ใช้หลักสูตรอบรม Care Manager

๕.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
งานผู้สูงอายุระดับจังหวัด
๕.2 ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ
สปสช. “คณะทางานเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น 3 กองทุน”
๕.3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไก
พชอ./พลัง บวร.

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

เขตสุขภาพที่ 9 ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้ม คิดเป็นร้อยละ
68.27
๕.1 ประเมินสุขภาพ/คัดกรอง
กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ในผู้สูงอายุเมื่อพบภาวะเสี่ยง
มีการส่งต่อตามระบบ
๕.2 ประเมินความสามารถ
ในการทากิจวัตรประจาวัน
(ADL) ของผู้สูงอายุ
๕.3 จัดทาแผนการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
(Individual Wellness Plan)
๕.4 ส่งเสริมพฤติกรรมที่
พึงประสงค์และส่งเสริมการใช้
โปรแกรมการออกกาลัง E75
และ Brain Exercise
๕.5 สารวจพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดสังคมผ่าน Application H4U

๓๕
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ได้ที่ศูนย์อนามัยเขตของแต่ละ
พื้นที่

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
๑. การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่ มเสี่ยงพลัดตกหกล้ม โดยใช้โปรแกรมการออกกาลังกายการสร้างความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ “ผนังกั๋นต้าวป้ออุ้ยแม่อุ้ย” ในเขตสุขภาพที่ 1
๒. มีการดาเนินการนโยบาย “3 หมอ” บูรณาการกับการพลักตกหกล้ม ในผู้สู งอายุเป็นนโยบาย
จังหวัดเชียงราย
๓. การพัฒนาเครื่องมือบริหารข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
๔. ออกกาลังกายด้วยผ้าขาวม้าบิดเกลียว และนวดเท้า/ขาด้วยก้านตาลไม่ล้ม จ.ฉะเชิงเทรา
๕. นวัตกรรมด้านการป้องกันการพลัดตกหกล้ม สาหรับผู้ สูงอายุทาราวจับบริเวณบ้าน เก้าอี้นั่งใน
ห้องน้า รพ. ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
6. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ สาหรับพื้นที่
-สนับสนุนการจัดทาแผนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวรายบุคคลในชุมชน (Individual
Wellness Plan) และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในระดับ
ชุมชนแบบบูรณาการ
-ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การประเมิ นคั ดกรองสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ ด้ ว ยสมุ ดบั นทึ กสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-หากพื้นที่ทาการคัดกรองสุขภาพด้วยมาตรฐานเก่าไปแล้ว ให้ดาเนินการต่อ และนาผลมาใช้ในการ
พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้
-ทาความเข้าใจการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และอบรมบุคลากรผ่านระบบ VDO conference กับพื้นที่
-ชี้แจงทาความเข้าใจการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผ่าน VDO conference และหน่วยงาน
ของกรมวิชาการในพื้นที่
-สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย care manager เน้นการทางานเป็นทีมภายใน CUP/โซนเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ สร้างระบบพี่เลี้ยงสอนงานและช่วยเหลือกัน มีช่องทางสื่อสารภายในเครือข่าย จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานร่วมกัน
-พัฒนา Intervention สื่อวิดีทัศน์ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมในการป้องกันการหกล้ม
-พัฒนาแนวทาง/ระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
-พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และแกนนาในการเชื่อมโยงกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
-พัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ระบบเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
-ทบทวนความรู้และทักษะการคัดกรองผู้สูงอายุเสี่ยงพลัดตกหกล้ม เกณฑ์การประเมินและการบันทึก
ข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล
-ควรบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันพลัดตกหกล้มกับหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ และกาหนด
แผนระดับจังหวัดในการดาเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้และแก้ปัญหาร่วมกันทุกเครือข่าย
-พัฒนาคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป เป็นคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพตาม
เกณฑ์กรมการแพทย์ และดาเนินการประเมินในระบบออนไลน์ของกรมการแพทย์

๓๖
๖.๒ สาหรับส่วนกลาง
-ส่วนกลางเร่งพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อ ทดลองปฏิบัติในพื้นที่นาร่อง ถอดบทเรียนและขยายผล
(ได้มีการกาหนดพื้นที่แล้วคือ 7 จังหวัดคือ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี ชลบุรี ระยอง ตรัง)
-บูรณาการระบบข้อมูลและโปรแกรม application ต่างๆ (โปรแกรม H4U/Blue Book Application/
Aging Health Data/Long Term Care (3C)/HDC)
-ผลักดันนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกระทรวง เช่น การบูรณาการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับตาบล/ชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทาหน้าที่เป็น Operation unit ในการบูรณการกิจกรรม
และทรัพยากร
-พัฒนามาตรฐานแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน และรับรองหลักสูตรด้านผู้สูงอายุ
-ถอดบทเรียน เยี่ยมเสริมพลังและกากับติดตามการดาเนินงานด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ
-สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ สื่อความรู้
-ควรมีการกาหนดนโยบายจากกระทรวง กรม สถาบัน ให้ชัดเจนในทางปฏิบัติ บูรณาการประเด็น
กลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อลดภาระและความซ้าซ้อนของงาน
-ควรคืนข้อมูลตามยุทธศาสตร์จากศูนย์วิชาการรายไตรมาส ให้จังหวัดควบคุมกากับพื้นที่ เพื่อติดตาม
ผลงานตามลาดับ

๓๗

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต
1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต
๒. หัวข้อ : สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมสุขภาพจิต
๔. วิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มของการฆ่าตัวตายสาเร็จของประชากรไทย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามสถานการณ์
และสภาวะแวดล้อมหลายปัจจัย จะเห็นได้จากอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จใน ปี พ.ศ. 2563 เป็น 7.37 ต่อ
ประชากรแสนคน เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลังเกิดวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและยังคงมีการระบาดอยู่ จากการตรวจราชการรอบที่ 1
ข้อมูลการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรแสนคนในภาพรวมประเทศ ในช่วงเวลา ต.ค. 63 - ม.ค. 64 เท่ากับ
2.35 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จทั้งหมด 1,546 ราย ซึ่ง เขตสุขภาพที่มีอัตราการฆ่าตัว
ตายสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 1 2 และ 7 คิดเป็น 3.66 3.16 และ 2.90 รายละเอียดดังภาพที่ 1
เป้าหมาย ปี 64
ไม่เกิน: 8.0

ภาพที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน (ต.ค. 63 - ม.ค. 64)
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากข้อมูลการฆ่าตัวตายสาเร็จภาพรวมของประเทศ พบว่า เพศชายมีการฆ่าตัวตายสาเร็จ มากกว่า
เพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน มีอาชีพรับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ/ค้าขาย ตามลาดับ
และจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสาเร็จระบุว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจ นั้นซึ่งไม่ใช่ปัจจัย
เดียวในการฆ่าตัวตาย ยังมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ร่วม คือ 1) ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคนใกล้ชิดหรือ
คนในครอบครัว 2) ภาวะเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพจิต และ 3) ผลกระทบจากภาวะเครียด
เรื่องเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายต่างๆ บางรายมีมากกว่า 2 ปัจจัยร่วม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ร่วมกับปัญหาความสัมพันธ์
และการดื่มสุรา
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตโดยเน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับ
บริการสุขภาพจิตตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม ดังนี้

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

๓๘

ร้อยละ

1. ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) พบว่า
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 79.93 เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพที่มีการเข้าถึงบริการสูง
ถึงร้อยละ 100 ขึ้นไป จานวน 2 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 และ 3 และพบว่า ในเขตสุขภาพที่ 6
มีโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นจานวนมากทาให้ไม่สามารถส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ ทาให้ผลการดาเนินงานในเขตสุขภาพที่ 6 น้อย และ
ยังพบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพียงร้อยละ ร้อยละ 14.34 (กทม. ไม่ได้นามาวัดผลการ
ดาเนินงาน) รายละเอียดดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน
ที่มา : https://www.thaidepression.com และระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 1
เมษายน 2564
2. การเข้าถึงบริการของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี พบว่า
มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า จานวน 20,368 ราย คิดเป็น ร้อยละ 98.54 จากผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการทั้งหมด จานวน 20,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.54 และยังพบว่า ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
เข้าถึงบริการ (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64) จานวน 30,461 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.76 ดังภาพที่ 3 และ 4
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ภาพที่ 3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้า ในระยะเวลา 1 ปี
ที่มา : แบบรายงาน รง 506 S โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (ข้อมูลสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
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ภาพที่ 4 : ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ที่มา : แบบรายงาน รง 506 S โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ (ข้อมูลสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่
1. กรมสุขภาพจิตมีมาตรการในการป้องกันและค้นหา กลุ่มเสี่ยงต่างๆ (ผู้มีประวัติการทาร้านตนเอง
มีสมาชิกในครอบครัวฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยโรคจิต ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้เสพติดสุราและยาเสพติด) โดยการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก ด้วย Mental Health Check in Application และมีมาตรการ
เฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติปี พ.ศ. 2564 - 2565 และผ่านกลไก 3 หมอ
2. การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดยการคัดกรองเชิงรุก Active Screening (ม.ค. - เม.ย.64) พบ
การเข้าถึงการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ด้วย Mental Health check-In Application ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน
จานวน 923,779 ราย โดยมีเขตสุขภาพที่มีการเข้าถึงการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่
10 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 7, 3 และ 11 ตามลาดับ จากการคัดกรองฯ พบว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19
จานวน 46,739 ราย มีความเสี่ยง จานวน 9,994 ราย คิดเป็น ร้อยละ 21.38 ในกลุ่ มผู้ที่อยู่ใน State
Quarantine ที่มีการคัดกรอง จานวน 19,159 ราย มีความเสี่ยง จานวน 16,264 ราย คิดเป็น ร้อยละ 16,264
ราย และกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่มีการคัดกรอง จานวน 589,660 ราย พบมีความเสี่ยงจานวน 30,502
ราย โดยกรมสุขภาพจิตได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงแล้ว จานวน 39,492 ราย โดยการปฐมพยาบาลทางใจ จานวน
18,790 ราย ติดต่อกลับให้การช่วยเหลือ จานวน 13,329 ราย ส่งต่อพบแพทย์ จานวน 542 ราย ส่ งต่อ
หน่วยงานอื่น จานวน 773 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถติดตามได้ จานวน 2,619 ราย (ข้อมูลสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 25 เม.ย.64)
3. การบูรณาการการดาเนินงานสุขภาพจิตกับเครือข่ายระดับจังหวัด และอาเภอร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) แต่ละเขตสุขภาพ ในการเฝ้าระวังเชิงรุกในครอบครัว/ชุมชน/องค์กร
โดยเน้นกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและจิตเวช โดยทุกเขตสุขภาพ มีแผนการจัดการระบบการดูแลผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต/การรักษาทางโรคจิตเวช รวมทั้งส่งต่อตามระบบ Service Plan และพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
การป้องกันการฆ่าตัวตาย สาหรับกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 25
จังหวัด
4. การเสริมสร้างวัคซีนใจของกรมสุขภาพจิต เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางใจให้กับประชาชน สามารถ
รับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้ และลดอัตราการฆ่าตัวตายด้วยกระบวณการวัคซีนใจทั้งรายบุคคล ครอบครัว
และในชุมชนเพื่อให้เกิดกลไกการดูแลสุขภาพจิตซึ่งกันและกันของคนในชุมชน รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

๔๐
ได้รับการดูแลและส่งต่ออย่างเหมาะสมด้วยวัคซีนใจ 4 เข็ม ประกอบด้วย เข็มที่ 1 ความรู้สึกปลอดภัย (Safety)
เข็มที่ 2 ไม่ตื่นตระหนก (Calm) เข็มที่ 3 ความหวัง (Hope) และเข็มที่ 4 ความเข้าใจ (Care) ซึ่งผลการดาเนินงาน
พบว่า ตาบลทีเ่ ข้าถึงองค์ความรู้เรื่องวัคซีนใจ โดยการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบ
ในระดับจังหวัด รวมถึงส่งสื่อความรู้ไปยังพื้นที่ จานวน 2,994 แห่ง และตาบลที่มีการนาองค์ความรู้เรื่อง
วัคซีน ใจไปใช้ในการจั ดทาแผนชุมชน รวมถึงประเมินภูมิคุ้มกันทางใจของชุมชน และนา Mental health
Check In เข้าคัดกรองคนในชุมชน จานวน 2,164 แห่ง และยังพบว่าตาบลที่มีการดาเนินการวัคซีนใจอย่าง
เข้มข้น จานวน 258 แห่ง ทั้งนี้ยังดาเนินงานวัคซีนใจในมหาวิทยาลัย จานวน 15 แห่ง และในสถานประกอบการ
จานวน 854 แห่ง และการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การรณรงค์กิจกรรม “วัคซีนใจฉีดได้เลยไม่ต้องรอ” ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะดาเนินการขับเคลื่อนวัคซีน ใจให้
ครอบคลุมทุกตาบลของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและมีความเข้มแข็งทางใจก้าว
ผ่านสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ไปได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. การบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายสาเร็จ ในระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับชาติ ยังไม่เป็นปัจจุบัน
ทาให้มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่
2. การรับรู้สัญญาณเตือนของญาติหรือผู้ใกล้ชิด ครอบครัว หรือคนรอบข้างค่อนข้างน้อย
3. การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และการรับรู้สัญญาณเตือน
ของญาติหรือผู้ใกล้ชิด ครอบครัว หรือคนรอบข้างค่อนข้างน้อย
๕. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
การพัฒนาระบบการดูแลและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวช “R8 Mental Health (Surveillance
and Information System) ของเขตสุขภาพที่ 8
5. ข้อเสนอแนะข้อผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๑. บูรณาการร่วมกับพื้นที่เพื่อสร้าง อสม.สุขภาพจิต ในการดาเนินการเชิงรุกคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต
(Active Screening) ตามหลัก 3 ส. (สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง การให้ข้อมูลและช่วยเข้าถึง
บริการ) ใน App อสม. Online และ Application Mental Health Check In
2. เพิ่มศักยภาพของระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและการส่งต่อใน รพ.สต. รพช. และ รพท.
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การเสริมสร้างพลังใจ (Resilience) ใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตและเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
4. สร้าง Mental Health literacy เรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตาย สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายของ
Care Giver เพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
สาหรับส่วนกลาง
๑. ส่งเสริมนโยบายการป้องกันการฆ่าตัวตาย ผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัว
ตายให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข เน้นบริการเชิงรุก เพิ่มการ
ประเมิน เฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรอง และติดตามในประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลใน HDC ให้พื้นที่สามารถข้อมูลไปใช้ ในการกากับ ติดตาม วางแผนและ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
3. ขับเคลื่อนและสื่อสาร พ.ร.บ. สุขภาพจิตในระดับพื้นที่และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ตนเอง
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

๔๑

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
๑. ประเด็นตรวจราชการ : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
๒. หัวข้อ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมอนามัย
๔. วิเคราะห์สถานการณ์
ร้อยละบริการคุณภาพที่หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดพึงได้รับ
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จากระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 มีนาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ร้อยละ 83.97 หญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 77.10 และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ร้อยละ
70.58 และหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางร้อยละ 13.94

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) สานักส่งเสริมสุขภาพ

๔๒
จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) กรมอนามัย พบว่าอัตราส่วนการตายมารดา
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการดาเนินงานยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของประเทศที่กาหนดให้
อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย และผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 มี.ค. 64) ในปีงบประมาณ 2564 จากระบบเฝ้าระวังมารดาตาย (MDSR system) พบว่าอัตราส่วนการตาย
มารดาไทยเท่ากับ 25.66 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากข้อมูลข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าผลการดาเนินงานเพื่อลดการตายมารดาไทยใน 2564 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดเมื่อ
พิจารณาผลการดาเนินงานแบบรายเขตสุขภาพพบว่ามีเพียง 4 เขตสุขภาพเท่านั้น ที่มีผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดคืออัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ได้แก่เขตสุขภาพที่
1 (10.25), 2 (8.47), 5 (5.12), และ 8 (16.00) เขตสุขภาพที่มีอัตราส่วนการตายมารดาสูงสุด 3 อันดับ
แรกได้แก่เขตสุขภาพที่ 7 (51.93), 3 (48.28), และ 12 (41.82) ตามลาดับ (ข้อมูลเดือน (ต.ค. 63 - มี.ค.
64) และเมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมาพบว่าเขตสุขภาพที่มีอัต ราส่วนการ
ตายมารดาเพิ่มขึ้นได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 5, 8 และ 9

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังการตายมารดา (MDSR System) ;สานักส่งเสริมสุขภาพ
จากการตายมารดาทั้งสิ้น 59 รายในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 อัตราส่วนการตาย
มารดาเท่ากับ 25.66 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตายมารดาพบว่าร้อยละ 53
ของมารดาตายจากสาเหตุทางตรง ร้อยละ 30 ของมารดาตายมาจากสาเหตุทางอ้อม และร้อยละ 17 ของ
มารดาตายไม่สามารถระบุสาเหตุได้ แสดงให้เห็นว่าสาเหตุการตายหลักมาจากสาเหตุ ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
สูติกรรม หากพิจารณาเฉพาะการตายที่มีสาเหตุทางตรงจะพบว่าอัตราส่วนการตายมารดาจากสาเหตุตกเลือด
ลดลงร้อยละ 18.75 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามการลดลงของอัตราการตายมารดาจากการตก
เลือดก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามมาตรการ “ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากสาเหตุตกเลือดหรือลดลงร้อยละ 30
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนการตายมารดาจากความดันโลหิตสูงยังพบมากขึ้นถึง
ร้อยละ 39.28 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจากการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายรายบุคคลพบว่า
สาเหตุหลักของการตายมารดามาจากความดันโลหิตสูง ซึ่งสาเหตุของความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ยังไม่ทราบ
แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการพัฒนาของรกที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุการตายนี้ยังสัมพันธ์กับช่วงเวลาการ
เสียชีวิตของมารดากล่าวคือ ร้อยละ 56.25 ของการเสียชีวิตเกิดที่ระยะหลังคลอด นอกจากนี้ยังพบว่าการตาย
จากการตกเลือดหลังคลอดเกิดจากจากมดลูกไม่หดรัดตัว ภาวะรกเกาะติด อันมีสาเหตุมาจากการผ่าตัดคลอดซ้า
จากที่เคยผ่าตัดคลอดในการตั้งครรภ์ก่อน ซึ่งปัจจุบันอัตราการการผ่าท้องคลอดมีแนวโน้มพบได้มากขึ้นถึงร้อยละ
38.81 ซึ่งสัมพันธ์กับการตายมารดาในส่ วนของวิธีการคลอดโดยพบว่าร้อย 61.54 ของการตายมารดาเกิด
จากการผ่าตัดคลอด นอกจากนี้ยังพบอัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้นเท่ากับ 4.02 ต่อพันการเกิดมี ชีพอัตรา
ทารกเกิดไร้ชีพเท่ากับ 4.08 ต่อพันการเกิดมีชีพ ภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิดร้อยละ 1.61 และทารก
แรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.48

๔๓
จากการกาหนดมาตรการมุ่งเน้น และขับเคลื่อนมาตรการสาคัญในระดับประเทศสู่การดาเนินงาน
ในระดับพื้นที่ พบปัญหาและอุปสรรค์ในภาพรวม ดังนี้
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

1. ขาดการค้นหา
คัดกรองความเสี่ยงต่อ
การตั้งครรภ์เชิงรุก
ที่เข้มแข็งและขาดการ
วางแผนและเตรียมความ
พร้อมในการคลอด

1. พัฒนาระบบค้นหา คัดกรองความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกโดยใช้โปรแกรม
ที่มีอยู่ในพื้นที่หรือ โปรแกรม Save mom
2. การจัดการหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงรายบุคคล
เฝ้าระวังความเสี่ยงรายบุคคล กาหนด
มาตรการให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
3. วางแผนจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
วางแผนการคลอดรายบุคคลเพื่อป้องกัน
การตกเลือด ชัก ช็อค ความดันโลหิตสูง
สาเหตุทางสูติกรรมที่ป้องกันได้และป้องกัน
การตายจากโรคอายุรรรม
1. พัฒนาระบบกากับ ติดตามดูแลหลัง
คลอด วางแผนและเตรียมความพร้อมดูแล
หลังคลอดเป็นรายบุคคล เน้นดูแลตกเลือด
หลังคลอด ความดันโลหิตสูงและความ
รุนแรงทางโรคอายุรกรรมที่อาจทวีความ
รุนแรงขึ้นของหญิงหลังคลอด รวมทั้งภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอด
2. พัฒนาระบบส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ
แบบเชื่อมต่อและบุคคลากร/หน่วยบริการ
สามารถดูข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
(pink book online)
3. การดาเนินงานตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้ระบบบริการ
พื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การดูแล
แบบไร้รอยต่อ (seamless service)
1. เฝ้าระวังการตายมารดาเชิงรุกผ่านระบบ
เฝ้าระวัง ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการ
ตายมารดา (Maternal Death Surveillance
and Response : MDSR System) โดยมี
ศูนย์อนามัยเขตทาหน้าที่เป็นแกนนาใน

2. การตายที่ระยะหลัง
คลอดสูง อันเนื่องมาจาก
ขาดระบบกากับติดตาม
เยี่ยมหลังคลอดแบบ
รายบุคคลที่มีคุณภาพ

3. การทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาตามกระบวนการ
ของระบบ MDS system

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
เร่งดาเนินงานค้นหา คัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
เชิงรุกผ่านโปรแกรม Save
mom หรือโปรแกรมอื่นๆ
ที่พื้นที่มี เช่น ขอนแก่นค้นหา
คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์
ผ่าน Program ANC Hight
risk/ จังหวัดพิจิตร Program
All Natal Care/ App
PPKONE จันทบุรี เป็นต้น
1. เร่งดาเนินงานตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัดเพื่อให้ระบบ
บริการพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อการดูแลแบบไร้
รอยต่อ (seamless service)
2. นาร่องใช้งาน pink book
online เพื่อการดูแลและส่ง
ต่อข้อมูลแบบไร้รอยต่อ

76 จังหวัดมีการดาเนินงาน
ตามระบบเฝ้าระวัง ทบทวน
และวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดา (Maternal Death
Surveillance and Response
: MDSR System)

๔๔
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน

การทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาทุกราย
2. กากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
มาตรการที่ได้จากการทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา
4. อัตราการผ่าคลอด นโยบายลดการผ่าคลอดโดยไม่จาเป็น
กาหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดการ
ยังคงสูงขึ้น/การผ่าตัด
ผ่าตัดคลอดโดยไม่จาเป็นโดย
คลอดโดยไม่จาเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย
กรมการแพทย์และราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
อัตราส่วนการตาย
1. ส่งเสริมการจัดบริการคุณภาพด้าน
-ในหลายพื้นที่มรี ะบบส่งต่อ
มารดาจากโรคอายุรก
งานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านกลไกการ
เพื่อการให้คาปรึกษาแก่หญิง
รรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บูรณาการคณะกรรมการอนามัยแม่และ ตั้งครรภ์และครอบครัวใน
เด็ก (MCH Board) และระบบบริการ
กรณีป่วยอายุรกรรมรุนแรงที่
สุขภาพ (Service Plan) ทุกระดับโดย
สามารถตั้งครรภ์ได้และที่ไม่
-ปรับโครงสร้างคณะกรรมการและบทบาท แนะนาให้ตั้งครรภ์
การทางานเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมต่อ -มีการวางแผนการดูแลหญิง
ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่การส่งเสริม
ตั้งครรภ์ป่วยอายุรกรรมแบบ
ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาและฟื้นฟูที่ชัดเจน รายบุคคลและอยู่ในการดูแล
และเป็นรูปธรรม
ของอายุรแพทย์และสูติแพทย์
-ควบคุม กากับ ติดตามการจัดบริการให้ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบ
เป็นไปตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก การกากับติดตาม และส่งต่อ
-สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด้าน ผู้รับบริการ
สูติกรรมดาเนินการตาม CPG กลางของ
จังหวัด
2. ประสานความร่วมมือในการการดูแล
หญิงตั้งครรภ์ร่วมกันระหว่างอายุรแพทย์
และสูติแพทย์
-High risk/ very high risk เน้นคัดกรอง
หญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะแทรกซ้อน NCD
รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่นๆ และมีระบบ
จัดการความเสี่ยงนั้น
-เน้นการดูแลร่วมสหสาขาในหญิงตั้งครรภ์
ที่มีโรคร่วมรุนแรง
-การให้คาปรึกษาแกหญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัวในกรณีป่วยอายุรกรรมรุนแรง

๔๕
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน

ที่สามารถตั้งครรภ์ได้และที่ไม่แนะนาให้
ตั้งครรภ์ หากสามารถตั้งครรภ์ได้ต้องอยู่ใน
การดูแลของอายุรแพทย์และสูติแพทย์
อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการกากับ
ติดตามและส่งต่อผู้รับบริการ
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทาแนวทางการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด หญิงหลังคลอดและทารก
หลังคลอด ที่มีความเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน การพัฒนาเครือข่ายและกลไกบริหารจัดการอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการดูแล และส่งต่อโดยทีม Sky doctor จังหวัดในพื้นที่เข้าถึงยาก การพัฒนาห้องคลอด
คุณภาพใน รพ.สต. พื้นที่ห่างไกล
จังหวัดเชียงราย การจัดทาแนวทาง ป้องกันมารดาตายจากภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ อสม. บัดดี้ เป็นการบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
จังหวัดพิจิตร Program All Natal Care : เป็นโปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ระยะ
ตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดและการติดตามเยี่ยมบ้านซึ่งสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ได้ (Big
Data)
จังหวัดชัยนาท Project Manager MCH. : หน้าที่ให้คาปรึกษาด้านแม่และเด็กโดยผ่านการอบรมที่
โรงพยาบาลชัยนาทซึ่งมีครบทุก รพช.
จังหวัดอุทัยธานี Seamless refer ระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ การนา Robson ten group classification
(10 กลุ่ม) มาใช้เพื่อวิเคราะห์งานซึ่งจะช่วยลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จาเป็นลงไปได้
จังหวัดกาแพงเพชร ระบบข้อมูลที่ครอบคลุมของงานแม่และเด็ก
เขตสุขภาพที่ ๖
จังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนาเครือข่ายแม่และเด็กอย่างไร้รอยต่อ (Provincial Network Certification:
PNC)
จังหวัดชลบุรี ระบบ MOPH CONNECT FC CHONBURI (Application line)
จังหวัดระยอง 1 CUP 1 Product
จังหวัดจันทบุรี App PPKONE จันทบุรี และคลังความรู้ผ่าน QR Code สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
อสม. และ ครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี อสม. ออนไลน์ใช้ในการเยี่ยมหลังคลอด
จังหวัดสระแก้ว พยาบาลเจ้าของไข้ รพร. สระแก้ว และศูนย์อนามัยที่ 6 โปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่
ออนไลน์ (ANC Hpc online)
เขตสุขภาพที่ ๗
จังหวัดกาฬสินธุ์ รูปแบบ “ชุมชมเข้มแข็งหนองแข้” ใช้รูปแบบพาแลงสัญจรในขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ “คลินิกฟ้าใส” เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ใช้สารเสพติด

๔๖
จังหวัดร้อยเอ็ด การใช้ระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์โดยการใช้
“โปรแกรม Save mom”
จังหวัดมหาสารคาม “โปรแกรม Nemo care”
จังหวัดขอนแก่น “โปรแกรม ANC High risk” การเฝ้าระวังคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะเสี่ยง
จังหวัดร้อยเอ็ด เชิงรุกส่งยาไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กับหญิงตั้งครรภ์ ทางไปรษณีย์ และ
แจกชุดของขวัญ “งานหมั้น งานแต่ง” แจกหญิงเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
(นาร่อง อาเภอปทุมรัตน์ และอาเภอเกษตรวิสัย)
จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โปรแกรมรายงานการป้องกันและคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์
เพื่อโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลอีกทั้งให้จังหวัดและเขตสามารถเข้าดูข้อมูลได้
เขตสุขภาพที่ ๘
-Udon Model 2021 ในการคัดกรองและแนวทางการดูแลตามความเสี่ยง
-Rapid Response for OB Emergency Udon 2020 (ROBOR 2020 : PPH, PIH, shoulder
dystocia ,Fetal distress)
-Udon Model 7 Steps ระบบการดูแลเฝ้าระวังในชุมชน
เขตสุขภาพที่ ๙
จังหวัดสุรินทร์ คลินิค pre-conceptual ที่ รพ. บุรีรัมย์ รพ. มหาราชนครราชสีมา รพ.ชัยภูมิและ
รพ. สุรินทร์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม
-ระบบบริการแบบห้องคลอดเดียวกัน (One province one labor room)
-การป้องกันการตายมารดาจากสาเหตุ PPH (ใช้ถุงตวงเลือดและ Ballon tamponade) ทุกจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน พลัส มุ่งสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา ทุกอาเภอ
เขตสุขภาพที่ ๑๐
จังหวัดศรีสะเกษ รพ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จัดทา Mapping หญิงตั้งครรภ์ในการส่งต่อและระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน Fast Track สูติแบบไร้รอยต่อ
จังหวัดมุกดาหาร มีแบบประเมินครรภ์เสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องพบ
ผู้เชี่ยวชาญและทุกสถานบริการสาธารณสุขมีการดูแลหญิงตั้งครรภ์รายบุคคล (Individual Care Plan)
เขตสุขภาพที่ ๑๑
จังหวัดระนอง ไม่มีมารดาตายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดจัดระบบบริการ
ด้านแม่และเด็กเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด รวมทั้งมีกลไกการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่หญิง
ตั้งครรภ์และครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ถอดบทเรียนกระบวนการดาเนินงาน มีรายละเอียดตามที่อยู่ :
https://www.youtube.com/watch?v=y20MvNjIDak&t=43s
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาด้าน Delay in receiving care ส่งผลให้สามารถลดมารดาตาย
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 ไม่มีมารดาตาย และในปัจจุบันยังไม่มีมารดาตายที่เกิดขึ้นจากระบบ service
ของ รพ. ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ถอดบทเรียนกระบวนการดาเนินงาน มีรายละเอียดตามที่อยู่ :
https://www.youtube.com/watch?v=6PtJVC-bM2M.
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๑

๔๗
-นามาตรการ No Home Birth/ Safety Home Birth ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาขยายผลในพื้นที่สูง
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อลดการตายมมารดาและสามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-การดาเนินงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายบริการระดับจังหวัด ที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน การดูแลแบบไร้รอยต่อ (Seamless service) ควรมีการบูรณาการระหว่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่รอยต่อ
เช่น แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ เป็นต้น
เขตสุขภาพที่ ๒
-กาหนดนโยบายมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบบริ ก ารเชื่ อมโยงบริ ก ารแบบไร้ ร อยต่ อ ทั้ ง ในสถานบริ ก าร
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
-ทบทวนแนวทางเฝ้าระวังมารดากลุ่มเสี่ยง เน้นการจัดการระดับครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
-ทุกจังหวัดควรซ้อมแผนการจัดการแม่ติดเชื้อโควิด 19
เขตสุขภาพที่ 3
-ติดตามการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์และการป้องกันการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
-มาตรฐานงานฝากครรภ์คุณภาพควรการบูรณาการกับทีมสหสาขาวิชาชีพเช่นอายุรแพทย์ในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง/วิกฤติ
เขตสุขภาพที่ ๔
-เพิ่ม Early ANC ด้วย QR Code ลงทะเบียนฝากท้องออนไลน์ กระจายครอบคลุมในพื้นที่
-(ศอ. 4 สบ.) ออกแบบแนวทางการเยี่ยมบ้านกลุ่ มเสี่ยง 4MD ก่อนและหลังคลอด และส่ งมอบ
แนวทางให้กับผู้เยี่ยมบ้านทุกระดับ เฉพาะโรคเฉพาะราย
เขตสุขภาพที่ 5
-จังหวัดขับเคลื่อนการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดย MCH Board ร่วมกับ Service Plan (สูติ,
NB) อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พัฒนาระบบการดูแลและให้การปรึกษา One Province One Labor Room
ตามนโยบายเขตสุขภาพ
-กากับติดตามให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มีการ
ประเมินมาตรฐาน พร้อมทั้งซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านสูติกรรมตามกาหนดเวลา
-พัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาของจังหวัด เช่น ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์ Birth Asphyxia Low Birth Weight เป็นต้น เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้อง
-ปัญหา Stillbirth และ Early Neonatal Death ค่อนข้างสูง
-ทบทวนกระบวนการติดตามการเฝ้าคลอด เพื่อ detect intrauterine fetal distress และทบทวน
กระบวนการการวางแผนการรักษา ควรดาเนินการ aggressive management
-ทบทวน/วิเคราะห์สาเหตุของ stillbirth เช่น การจัดการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมารดาที่มีโรคประจาตัวทาง
อายุรกรรม การเข้าถึงบริการการฝากครรภ์ การจัดการ early warning sign ของ fetus ที่มีแนวโน้มจะมีปัญหา
เป็นต้น เพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น
-ทบทวนการดูแลทารกแรกเกิด ในประเด็นระบบการจัดการ neonatal resuscitations การจัดการ
crowding NICU และการจัดการการส่งต่อ
เขตสุขภาพที่ 6
 ลดสาเหตุการตายมารดาจาก PPH และ PIH
-ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติกรรม-นรีเวชกรรม (Service Plan)

๔๘
-การให้ยาทันทีหลังคลอด (Syntocinon)
-การใช้ถุงรองเลือด ประเมินการตกเลือดmทุกราย
-กรณีมีการตกเลือดแล้ว ใช้วิธี Condom balloon tamponade
-Refer PPH Push ให้เลือดที่มีทั้งหมดมา รพ. รับ refer จองเลือดไว้รอ
-ในราย Ectopic pregnancy รพ. ที่มีสูติแพทย์ควร set OR ไม่ต้องรอ refer ส่วน Placenta previa
ให้ refer
-ยกระดับคุณภาพการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุมารดาตายเขตสุขภาพที่ 6 เฝ้าระวังและทบทวนวิเคราะห์
สาเหตุการตายมารดา (Maternal Death Surveillance and Response)
-สร้างการมีส่วนร่วมเครือข่าย และขยายผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กในสถาน
บริการภาคเอกชน
 สร้าง HL ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ เช่น
-ก่อนตั้งครรภ์ : เมื่อมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ควรเช็ค โดยนับวันของรอบเดือน
-ระยะตั้งครรภ์ : เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงเพื่อทาความเข้าใจ การฝากครรภ์เร็ว เพิ่ม
องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้ผู้รับริการผ่านโปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ (ANCHPC online)
เขตสุขภาพที่ ๗
-สร้างช่องทางด่วน (Fast Track) ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้เข้าถึงการให้คาปรึกษาทางเลือกเพื่อ
บริการอนามัยเจริญพันธุ์ (YFHS)ให้ครอบคลุมทุกสถานบริการ เพื่อลดการตายมารดาจากการทาแท้งและการ
ตกเลือดจากการทาแท้ง
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร (พยาบาล) หลักสูตรเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง ครอบคลุม
ทุกโรงพยาบาล
-พัฒนาระบบการเชื่ อมโยงข้ อมู ล การคัดกรองความเสี่ ยง และระบบการจั ดการดู แลสาหรั บหญิ ง
ตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงผ่านระบบ HDC เพื่อลดภาระการคีย์ระบบข้อมูลในหลายโปรแกรมของ
พื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๘
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน/ครอบครัว/ญาติ เน้นการคัดกรองหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเสี่ยง
ในชุมชุมเพื่อการวางแผนครอบครัว ติดตามเยี่ยมบ้าน เสริมสร้าง HL ในชุมชน ส่งต่อข้อมูลให้ รพช./รพ.สต./
สสอ./รพช./รพ.สต./สสอ. เน้นเสริมสร้าง HL หญิงวัยเจริญพันธ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด
-คัดกรอง เฝ้าระวัง ติดตามเยี่ ยมกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง ปฏิบัติตาม CPG อย่างเคร่งครัดและควรมีการ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบ เช่น สาเหตุการคลอดก่อนกาหนด ส่งต่อข้อมูลให้ระดับ สสจ.
-พัฒนาระบบคัดกรอง/ดูแล ANC high Risk อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากร กากับติดตาม
การดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
-พัฒนาระบบการเก็บ วิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงระหว่างสถานบริการแต่ละ
ระดับ และการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
เขตสุขภาพที่ 9
-วิเคราะห์สาเหตุ และวางแนวทางการแก้ปัญหา Indirect Cause ทุกจังหวัด
-แนวทางการเฝ้าระวัง Sepsis
-พัฒนาระบบการดูแลร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการส่งต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
-จัดทา guideline คู่มือการดาเนินงาน และขยายคลินิก Pre Conceptual clinic ในโรงพยาบาล Node
สูติกรรมทุกแห่ง

๔๙
เขตสุขภาพที่ 10
-พัฒนาเกณฑ์คัดกรองครรภ์เสี่ยง และมาตรการการป้องกันมารดาเสียชีวิตให้เป็นปัจจุบัน
-สถานบริการทุกแห่งจัดทาแผนซ้อมสถานการณ์ระบบส่งต่อ ระบบ Fast Track เมื่อพบภาวะวิกฤต
และเหตุฉุกเฉิน กรณี PPH PIH และกรณีครรภ์เสี่ยงอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
-case previous C/S ที่ฝากครรภ์ในคลินิกต้องลงทะเบียนในระบบของโรงพยาบาลทุกราย
เขตสุขภาพที่ 11
-ทบทวนสาเหตุการตายของมารดาในสาเหตุที่พบบ่อย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
-จัดระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประสานการบริการร่วมกับการแพทย์ฉุกเฉินที่ให้บริการ
ในระดับพื้นที่ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพตั้งแต่ระบบแรกรับจนกระทั่งก่อนส่งผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล
-การขับเคลื่อนการประชุม MCH Board ระดับเขต จาเป็นต้องมีประชุมร่วมกันทั้งทีมสูติแพทย์และ
กุมารแพทย์ เพื่อช่วยกันกาหนดแนวทางการแก้ไขอัตราตายของมารดาและทารกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีการกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน เช่นทุกไตรมาส เป็นต้น
-ภาวะโลหิตจางของมารดาสูงกว่าค่าเป้าหมาย ควรเร่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์
ผ่านการดาเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ในคลินิกฝากครรภ์คุณภาพที่มีอยู่ในทุกสถานบริการอายดาเนินการควบคู่
กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เขตสุขภาพที่ 12
-การรายงานมารดาตายพร้อมส่งแบบรายงานเบื้องต้นใน 24 ชั่วโมง และทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ
การตายแบบ RCAA ภายใน 7 วันและสรุปผลการวิเคราะห์ระดับจังหวัดใน 30 วัน โดยพื้นที่ รพช. มีส่วนร่วม
รับทราบปั ญหาและกาหนดออกแนวทางปฏิบัติ (Recommendation) เพื่อแก้ไขปัญหา โอกาสพัฒนาและ
ลดมารดาตาย ที่สาคัญ จังหวัดต้องมีทีมในการติดตามแผนแก้ไขและแนวทางปฏิบัติที่ปรับใหม่เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้า
-กระตุ้น Health Literacy ให้ ป ระชาชนใช้ Application ความรู้ 9 ย่างเพื่ อสร้างลู ก ให้ ความรู้
สุขภาพการในดูแลสุขภาพแม่ตั้งครรภ์
สาหรับส่วนกลาง
-กาหนดแนวปฏิบั ติเพื่อ ลดการผ่ า ตัดคลอดโดยไม่จาเป็น โดยความร่ว มมื อระหว่างกรมอนามั ย
กรมการแพทย์และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
-สนับสนุน/คืนข้อมูลเฝ้าระวังให้พื้นที่ ทั้งข้อมูลระดับประเทศ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนการทางานของจังหวัด
-ปรับปรุง template ตัวชี้วัดห้สอดคล้องกับการลงข้อมูล ไม่ควรปรับหรือเปลี่ยนแปลง template
บ่อยๆ ข้อมูลที่ให้พื้นที่ลงข้อมูลหน้างาน มีปริมาณมากและไม่เอื้อต่อการทางาน เช่น การฝากครรภ์ 5 ครั้ง
คุณภาพ ร้ อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รั บยาเม็ดเสริมไอโอดีน ให้ ส อดคล้ องกับการลงข้อมูล เนื่องจากเป็น
template ที่ไม่สามารถทาให้ได้ตามเป้าหมาย
-ปัญหาการฝากครรภ์ต่างสถานที่ หน่วยบริการไม่สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ หญิงตั้งครรภ์กิน
ยาต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากได้รับยาเดิมทาให้ข้อมูลต่ากว่าความเป็นจริง
-การจัดสรร สนับสนุน ชุดความรู้/แนวปฏิบัติต่างๆ เรื่องมาตรฐานการดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 สาหรับบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มป้าหมายไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพื้นที่

๕๐

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
2. หัวข้อ : เด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนด มีพัฒนาการสมวัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมอนามัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา
-ยกระดับพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ปัญหาด้านบุคลากร (เขตสุขภาพที่ 4, 11)
-ทักษะการตรวจคัดกรองยังไม่ถูกต้อง
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ๆ มารับงานใหม่ยังไม่เคยผ่าน
การอบรมการใช้เครื่องมือ DSPM และการลง
บันทึกข้อมูล
-เจ้าหน้าทีๆ่ ทาการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ส่วนมากเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบัติงาน
หน้าที่อื่นที่เร่งด่วน เช่น ฉีดวัคซีน จึงทาให้ไม่
สามารถตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กได้ทัน
ปัญหาด้านระบบบริการ (เขตสุขภาพที่ 1, 4)
-การเข้าถึงผู้รับบริการทาได้ยาก เนื่องจาก
-พัฒนาคลินิกกระตุ้น
บริบทพื้นที่เป็นชุมชนเมือง เช่น จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการเด็กปฐมวัย
และจังหวัดปทุมธานี และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 42 และ 60 เดือน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย
จะไปอยู่ในโรงเรียน ไม่ได้มารับบริการคลินิก
สุขภาพเด็กดี
-ผู้รับบริการไปใช้บริการคลินิกเอกชน (ขึ้น
ทะเบียนกับ สปสช.) ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และ
ปทุมธานี ซึ่งทาให้การติดตามเด็กในคลินิก
ดังกล่าว ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถ
ควบคุมหรือกากับติดตามได้
ปัญหาด้านการบูรณาการงาน 4 กระทรวง
-การบูรณาการการดาเนินงาน 4 กระทรวง
ในระดับพื้นที่ ยังมีไม่มากนัก

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
-พัฒนาบุคลากร ครู/
ครูพเี่ ลี้ยง/อสม. ด้วย
หลักสูตร DSPMElearning เพื่อช่วย
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ด้วย DSPM อย่าง
แม่นยา

-เพิ่มจานวนบุคลากร
ในการจัดตั้งคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

๕๑
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา
-บูรณาการความร่วมมือ
คณะกรรมการเด็กปฐมวัย
ทุกระดับ

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
-คณะกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับชาติ
ได้แก่ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) และ
คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีจุดประสงค์และความ
ร่วมมือเดียวกันอย่าง
ชัดเจน

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
ตาบลต้นแบบ “เด็กจันท์ฉลาด สุขภาพดี”ปี 2563 จังหวัดจันทบุรี
จุดเด่น : นาเครื่องมือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) มาดาเนินการ
เป้าหมาย : ตาบลเด็กจันทร์ฉลาดสุขภาพดี โดยให้ตาบลทุกแห่งดาเนินการตามบริบทของแต่ละตาบล
กรอบแนวคิดการดาเนินงาน : ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมิน
ร่วมรับผลประโยชน์
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
-พัฒนาบุคลากร ครูพี่เลี้ยง/อสม. ช่วยประเมิน DSPM โดย จัดให้มีการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร DSPM
E-learning
-ประสานงานหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง Loss (คัดกรองติดตาม กระตุ้น) นาข้อมูล ผลงานเสนอต่อ ที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดทุกครั้งอย่างสม่าเสมอ
-คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วิเคราะห์และคืนข้อมูล)
สาหรับส่วนกลาง
-จัดทาหลักสูตร DSPM E-learning และพัฒนาครูผู้สอน หลักสูตร DSPM E-learning
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต พัฒนาหลักสูตรบุคลากรเพื่อประจา
คลินิกกระตุ้นพัฒนาเด็กปฐมวัย
-กรมอนามัย นาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.)และคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างสม่าเสมอ
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๒
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย
๑. ประเด็นตรวจราชการ : วัยทำงำน (เบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง)
มาตรการระดับบุคคล
๒. หัวข้อ : ร้อยละกำรตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน และ/หรือควำมดันโลหิตสูง
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ(กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
4. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
สถำนกำรณ์โรคเบำหวำนและควำมดัน โลหิตสูงในปี 2563 ภำพรวมประเทศกำรคัดกรองเบำหวำน
ในประชำกรอำยุ 35 ปี ขึ้นไป มีเป้ำหมำยกำรคัดกรอง 22,404,523 คน คัดกรองได้ 19,923,256 คน
(88.93%) พบกลุ่มสงสัยป่วย 169,681 คน (0.85%) กลุ่มสงสัยป่วยได้รับกำรตรวจติดตำม 127,746 คน
(59.99%) โรคควำมดันโลหิตสูง มีเป้ำหมำยกำรคัดกรอง 19,519,171 คน คัดกรองได้ 17,415,986 คน
(89.23%) พบกลุ่มสงสัยป่วย 680,081 คน (3.90%) พบกลุ่มสงสัยป่วยได้รับกำรตรวจติดตำม 553,302
คน (68.92%)
กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ 2564 ภำพรวมประเทศ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) กำรคัดกรอง
เบำหวำนในประชำกรอำยุ 35 ปีขึ้นไป ภำพรวมประเทศกำรคัดกรองโรคเบำหวำนมีเป้ำหมำย 22,363,827
คน คัดกรองได้ 18,580,530 คน (83.08%) พบกลุ่มสงสัยป่วย 211,639 คน กลุ่มสงสัยป่วยได้รับกำร
ตรวจติดตำม 85,336 คน (40.32 %) โรคควำมดันโลหิต สูงมีเป้ำหมำยกำรคัดกรอง 19,337,377 คน
คัดกรองได้ 16,107,346 คน (83.30 %) พบกลุ่มสงสัยป่วย 752,423 คน กลุ่มสงสัยป่วยได้รับกำรตรวจ
ติดตำม 433,289 คน (57.59 %) จำกกำรสังเกตพบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มสงสัยป่วยจำกปี 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
จำกปี 2563 ซึ่งจะสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่พบสูงมำกเช่นกัน (ข้อมูลจำก HDC ณ วันที
16 มี.ค. 64)
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

1. ระบบบริการ
1.1 การคัดกรอง DM/HT
-กำรคัดกรองยังไม่ครอบคลุมควำมเสี่ยง
ในประชำชนทุกกลุ่ม
-ยังขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยง
รำยบุคคลและกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ใน
กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมเพื่อลดควำมเสี่ยง
ให้ตรงประเด็น
๑.2 ตรวจติดตาม DM/HT
-ผลกำรดำเนินตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย
HT ในบำงเขตสุขภำพยังไม่ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย
รอบ 6 เดือน

1. ระบบบริการ
1.1 การคัดกรอง DM/HT
-เพิ่มกำรดำเนินงำนคัดกรองในช่ว ง
อำยุ 35 - 59 ปี
1.2 ตรวจติดตาม DM/HT
-เร่งรัดและเยี่ยมเสริมพลังกำรดำเนิน
ตรวจติดตำมกลุ่มสงสัยป่วย HT
-ตรวจระดับน้ำตำลซ้ำที่ รพ.สต. ใกล้
บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. รวบรวมส่ง
เลือดไปตรวจยืนยันที่โรงพยำบำล
1.3 กระตุ้นกำรใช้ 4 intervention
ในกลุ่ ม เป้ ำ หมำยและติ ด ตำมผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานภาพรวม
ประเทศ ปี 2564 รอบ 6 เดือน
1. ผลการดาเนินงานคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป
-กำรคัดกรองโรคเบำหวำน
ร้อยละ 86.96
-คัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูง
ร้อยละ 87.31
2. ตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง
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ปัญหา/สาเหตุ
-ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยไม่สะดวก
เดินทำงมำยังโรงพยำบำลเพื่อตรวจติดตำมค่ำ
ระดับน้ำตำลในเลือด
1.3 ไม่มีรูปแบบกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทีช่ ัดเจน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย
1.4 ขำดกำรสร้ำง Health literacy และ
สื่อสำรควำมเสี่ยง
1.5 กำรบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำย
2. ทรัพยากร (คน เงิน ของ)
-จุดบริกำร Health station ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
-บุคลำกร ได้แก่ System Manager/
Case Manager และทีมสหวิชำชีพ มีภำระงำนมำก
ไม่เพียงพอ และไม่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

3. ระบบข้อมูล
-กำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลของ รพศ.
รพท. รพช. และ รพสต.
-กำรบันทึกข้อมูลผลกำรคัดกรองในฐำนข้อมูล
43 แฟ้มล่ำช้ำ เนื่องจำกรอให้กำรคัดกรองเสร็จสิ้น

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงาน
1.4 เสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำน
-กำรดำเนินกำรตรวจติดตำม
สุขภำพผ่ำนสื่อและ Application
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบำหวำน ร้อยละ
ต่ำงๆ เช่น LINE@รอบรู้โรคไม่ติดต่อ, 41.29 (ค่ำเป้ำหมำยรอบ 6
พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ (H4U) เดือน ≥ ร้อยละ 15)
รวมถึงสร้ำงบุคคลต้นแบบในกำร
-ดำเนินกำรตรวจติดตำมกลุ่ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง
1.5 สร้ำงภำคีเครือข่ำย บูรณำกำร ร้อยละ 60.44 (เป้ำหมำยรอบ
กำรทำงำนโรคไม่ติดต่อร่วมกับ
6 เดือน ≥ ร้อยละ 50)
หน่วยงำนในพื้นที่มำกขึ้น และ
*ข้อมูลจำก HDC กระทรวง
ขับเคลื่อนชุมชนส่งเสริมสุขภำพ
สำธำรณสุข ณ วันที่ 24 มี.ค. 64
2. ทรัพยากร (คน เงิน ของ)
-ขอรับสนับสนุนเครื่องวัดควำมดัน
โลหิตจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กำรบริหำรจัดกำรเครื่องวัดควำมดัน
: จัดตั้งจุดบริกำรวัดควำมดันด้วยตนเอง
ในพื้นที่/หมู่บ้ำน ธนำคำร BP
-พัฒนำศักยภำพ System
Manager/ Case Manager และทีม
สหวิชำชีพให้มีทักษะควำมรู้ในกำรจัดกำร
โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง
3. ระบบข้อมูล
-พัฒนำทีม IT เพื่อออกแบบระบบ
ฐำนข้อมูลให้มีควำมเชื่อมโยงกันใน
สถำนบริกำรแต่ละระดับ

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
1. แนวทำง NCD BY IT R6 มำใช้ในกำรดำเนินงำน ภำยใต้ Program Application NCDs@Home.
: สคร. 6
2. กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจังหวัดปัตตำนี “NCD Pattani Plus Model” สคร. 12
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๑. จัดบริกำรเชิงรุกเชื่อมกับ PCC ในกำรคัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงในเขตเมือง สถำนประกอบกำร
สถำนที่ทำงำน โดยเน้นกลุ่มวัยทำงำน
2. จั ด ระบบกำรนั ด กลุ่ ม สงสั ย ป่ ว ยให้ ไ ด้ รั บ กำรตรวจติ ด ตำมที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ในรู ป แบบ New
Normal เช่น จัดบริกำรช่องทำงด่วน นัดผ่ำน Google forms / Mobile Lab
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3. บูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยง เช่น อ้วน จัดกำรอำหำรลดหวำน เค็ม
และออกกำลังกำย รวมถึงสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมสุขภำพ
4. เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพื่อสำมำรถจัดกำรตนเองและครอบครัวได้อย่ำง
เหมำะสม
5. จั ดรู ป แบบบริ กำรป้ องกัน ควบคุมโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิ ตสู ง เช่น 4 Intervention
(Motivation interviewing, Home blood Pressure, Diet FOR NCD และ Thai DPP)
ส่วนกลาง
1. กำรตรวจภำวะแทรกซ้อนทำงตำ ไต เท้ำ และ CVD Risk ในระบบ HDC ควรแยกระดับควำม
รุนแรง เพื่อพื้นที่จะสำมำรถนำข้อมูลไปใช้วำงแผนกำรดำเนินงำนของพื้นที่
2. จัดตั้ง Health Station ในชุมชนเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงกำรคัดกรองมำกขึ้น และมีขั้นตอนกำรขอ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เครื่องวัดควำมดันโลหิต เครื่องเจำะน้ำตำลปลำยนิ้ว
เป็นต้น
3. ระบบกำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยแบบ New Normal
4. สนับสนุนองค์ควำมรู้ สื่อเทคโนโลยี และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่ในกำรป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ
มาตรการระดับประชากร
๑. ประเด็นตรวจราชการ :
๒. หัวข้อ: ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การดาเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
ข้อมูลจำก HDC พบว่ำ อัตรำป่วยรำยใหม่ต่อแสนประชำกรของโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิต
สูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยอัตรำป่วยรำยใหม่ต่อแสนประชำกรของโรคเบำหวำน ปี 2558 - 2563
มีอัตรำป่วย 422.63, 503.58, 579.07, 508.29, 474.85 และ 470.19 ตำมลำดับ ส่วนอัตรำป่วยรำย
ใหม่ ต่ อ แสนประชำกรของโรคควำมดั น โลหิ ต สู ง ปี 2558 - 2563 มี อั ต รำป่ ว ย 857.97, 1,141.46,
1,346.82, 1,180.77, 1,069.06 และ 1,032.91 ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำผู้ป่วยรำยใหม่ที่มำจำกกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง จะพบว่ำ อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน ปี 2558
- 2563 เป็น 2.29, 2.42, 1.80, 1.99, 2.03 และ2.08 ตำมลำดับ ส่วนอัตรำป่วยควำมดันโลหิตสูงรำย
ใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหิตสูง ปี 2558 - 2563 เป็น 3.89, 3.78, 3.62, 3.97, 3.80 และ 4.82
จำกข้อมูลกำรคัดกรองประชำกรที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไปต่อควำมเสี่ยงโรคควำมดันโลหิตสูง และให้มีกำร
วัดควำมดันโลหิตที่บ้ำนในกลุ่มสงสัยป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง พบว่ำ กลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูง ได้รับกำร
วัดควำมดัน โลหิตที่บ้ำน มีร้อยละที่สูงขึ้น โดยปี 2561 - 2563 มีผลกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน ร้อยละ
26.69, 51.06 และ75.72 นอกจำกนี้ยังพบผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่จำกกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน
ในปี 2561 - 2563 ร้อยละ 7.84, 7.50 และ7.36
ปัญหา/สาเหตุ
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
1. ควำมไม่เข้ำใจ/ควำมไม่ชัดเจน ๑. ถ่ำยทอดนโยบำย เป้ำหมำย
ของแนวทำงกำรดำเนินงำนตำม
และแผนปฏิบัติงำนสู่อำเภอและ
ตัวชี้วัดชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล NCDs ชุมชน/หมู่บ้ำนเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
ดำเนินกำร

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล
NCDs” กำหนดให้มีควำมครอบคลุมทั้ง
76 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหำนคร)
โดยสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
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ปัญหา/สาเหตุ
2. ปัญหำอุปสรรคของพื้นที่ในกำร
ดำเนินงำนชุมชนวิถีใหม่หำ่ งไกล
NCDs ส่วนใหญ่พบว่ำ กำรขอ
งบประมำณสนับสนุนจำกกองทุน
สุขภำพตำบล ต้องใช้เวลำในกำร
เขียนโครงกำร และระยะเวลำกำร
พิจำรณำโครงกำร จึงทำให้มีช่วงเวลำ
ในกำรดำเนินโครงกำรน้อยลง
หรือไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้
ทันตำมเวลำที่กำหนด
3. แผนงำน/กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ชุมชนวิถีใหม่ ห่ำงไกล NCDs ยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทุก setting
และไม่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติตำม
แนวทำงที่กำหนด
4. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID-19) มีผลทำให้กำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยทำได้ยำก ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ต้องมีกำรรวม
กลุ่มคนจำนวนมำกได้ จึงต้องเลื่อน
กำรดำเนินงำนออกไปจนกว่ำ
สถำนกำรณ์จะดีขึ้น หรือปรับรูปแบบ
กำรดำเนินงำน

๕. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
ไม่มี

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
๒. วิเครำะห์สถำนกำรณ์อย่ำงเป็น
ระบบครอบคลุมทุกมิติ และมีกำร
คืนข้อมูล
3. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคี
เครือข่ำยในพื้นที่ดำเนินกำรชุมชน
วิถีใหม่ ห่ำงไกล NCDs รวมกลุ่ม
เป็นคณะทำงำนขับเคลื่อนในชุมชน
อย่ำงมีส่วนร่วม โดยมีองค์ประกอบ
ภำคีสำคัญในชุมชน ได้แก่ ภำคท้องถิ่น
ภำคสำธำรณสุข และภำคประชำชน
๔. ส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเป็นพี่เลี้ยง
5. ร่วมวำงแผน/มำตรกำรกับ
ชุมชนในกำรขับเคลื่อนชุมชนวิถีใหม่
ห่ำงไกล NCDs ตำมประเด็นปัญหำ
ที่สอดคล้องกับข้อมูล ครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำย และมิติที่เป็นปัญหำ
สำคัญ
6. สนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกร
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สื่อควำมรู้
และกำรเข้ำถึงกองทุนต่ำงๆ

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้ำนที่ดำเนินกำร
จังหวัดละ 2 ชุมชน (เป้ำหมำย 152
ชุมชน) มีชุมชน/หมู่บ้ำน ร่วมดำเนินกำร
รวมทั้งสิ้น 179 ชุมชน/หมู่บ้ำน ช่วงไตร
มำสที่ 1 - 2 (ต.ค.63 – มี.ค.64)
ชุมชน/หมู่บ้ำนมีกำรดำเนินงำนใน
ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในประชำคม
เพื่อจัดกำรแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังสอดคล้องกับข้อมูลกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน
ชุมชน โดยมีกำรจัดเวทีประชำคมเพื่อคืน
ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง มีกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของปัญหำตำมปัจจัยเสี่ยง
และกลุ่มวัย พร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่
จะดำเนินงำนอย่ำงน้อย 1 ประเด็น
ผนวกกับกำรใช้กลยุทธ์กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพตำมกฎบัตรออตตำวำ อย่ำงน้อย
3 ใน 5 ประเด็น พบว่ำ ชุมชน/หมู่บ้ำน
มีกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรตำมประเด็น
ทีค่ ัดเลือกไว้ จำนวน 131 ชุมชน/หมู่บ้ำน
(ร้อยละ 77.06) โดยมีประเด็นที่ชุมชน/
หมู่บ้ำนคัดเลือกดำเนินกำรเป็นอันดับแรก
คือ อำหำรเค็ม หวำน มัน รองลงมำคือ
อ้วนและออกกำลังกำย และบุหรี่ เหล้ำ
ตำมลำดับ ซึ่งมีแผนงำน/โครงกำรใน
กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น (7 – 15 ปี) กลุ่มวัย
ทำงำน (15 – 60 ปี) และวัยผู้สูงอำยุ
(อำยุ 60 ปีขึ้นไป) และมีพื้นที่กำร
ดำเนินงำนทั้งในชุมชน วัด/มัสยิด และ
โรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร
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๖. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๑. บูรณำกำรควำมร่วมมือทุกภำคส่วนร่วมมือจัดกำรปัญหำเด็กอ้วน สร้ำงสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน/
ที่ทำงำน/ชุมชน จัดกำรอำหำรลดหวำน เค็ม ออกกำลังกำย
๒. เน้นกำรขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ระดับชุมชน/อำเภอที่มีแนวโน้มผู้ป่วย DM/HT รำยใหม่
เพิ่มขึ้น
๓. ถอดบทเรียนในอำเภอที่มีผู้ป่วยรำยใหม่เบำหวำน และควำมดันโลหิตสูงลดลงย้อนหลั ง 3 ปี (ปี
2561 - 2563) แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
๔. เน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีกำรกำกับติดตำมประเมินผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม
๕. กำรเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เพื่อสำมำรถเลือกมีพฤติกรรมสุขภำพที่
เหมำะสมกับตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม
๖. ส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขเป็นพี่เลี้ยง เพิ่มกำรประชุม
คณะทำงำนร่วมกันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันวำงแผนดำเนินงำน กำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และประเมินผลเป็นระยะ
๗. สนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินกำรครบตำมกรอบแนวทำงที่กำหนด ในกำรออกแบบกิจกรรมควรกำหนดให้
ครอบคลุมกรอบกลยุทธ์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคตำมกฎบัตรออตตำวำทั้ง 5 ประเด็น เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส พร้อมทั้งกำหนดค่ำเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมสำเร็จให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
๘. จังหวัดควรกำหนดแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของชุมชน
๙. สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอควรใหควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนโรคไมติดตอผำนกลไก พชอ.
สาหรับส่วนกลาง
๑. มีนโยบำยสนับสนุนกำรดำเนินงำนจำกผูบริหำรที่ชัดเจน
๒. กำรจัดตั้ง Health Station ในชุมชนเพื่อใหประชำชนเขำถึงกำรคัดกรองมำกขึ้น และกำรขอ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณจำกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมให Health station มีเครื่องมือที่จำเปน เชน
เครื่องวัดควำมดัน เครื่องเจำะน้ำตำลปลำยนิ้ว เครื่องวัด O2 sat เปนตน
๓. ระบบกำรติดตำมกลุมเปำหมำยแบบ New Normal
๔. กำรขับเคลื่อนงำนโรคไมติดตอผำนกลไก พชอ.
๕. กำรแกปญหำโดยใชชุมชนเปนฐำนขับเคลื่อนงำน “ชุมชนวิถีใหม หำงไกล NCDs”
๖. สนับสนุนองค์ควำมรู้ สื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำงำนป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับพื้นที่
๗. ควรมีงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนของพื้นที่
๘. หน่วยงำนในส่วนกลำงที่ดำเนินงำนคล้ำยกัน ควรมีกำรบูรณำกำรงำนร่วมกัน เช่น กองโรคไม่ติดต่อ
บูรณำกำรงำนร่วมกับกองสุขศึกษำ ซึ่งดำเนินงำนหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ

ประเด็นที่ 5
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
- Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
- Service plan สาขาอุบัติเหตุ
- Service plan สาขามะเร็ง
- Service plan สาขาทารกแรกเกิด
- Intermediate Care

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๕๗
รายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๑
ประเด็นที่ ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
๑. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
๒. หัวข้อ/ตัวชี้วัด : Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด (STEMI)
-ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ ในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 5 และ 8
 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย
-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในเขตสุขภาพที่ 3, 6, และ 12
 ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการทา Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย
-ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในเขตสุขภาพที่ 9
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก Thai ACS Registry)
4.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด (STEMI) < ร้อยละ 9
เขตสุขภาพ

STEMI เสียชีวิตใน รพ.
(A)

จานวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด
(B)

ร้อยละ
(A/B) × 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ภาพรวม

23
12
40
16
19
22
34
15
31
25
20
27
284

282
99
282
216
237
178
291
263
241
181
207
266
2743

8.16
12.12
14.18
7.41
8.02
12.36
11.68
5.70
12.86
13.81
9.66
10.15
10

๕๘
๔.๒ ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ร้อยละ 60
เขตสุขภาพ

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่ม
เลือด ภายในเวลาที่
กาหนด(A)

ผู้ป่วยได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด
ทั้งหมด (B)

ร้อยละ
(A/B) × 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ภาพรวม

70
19
65
22
56
30
44
49
47
52
42
93
589

131
44
107
65
119
47
125
83
86
101
94
150
1152

53.44
43.18
60.75
33.85
47.06
63.83
35.20
59.04
54.65
51.49
44.68
62.00
51

๔.๓ ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รบั การทา Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 60
เขตสุขภาพ

ผู้ป่วยได้รับ PPCI ภายในเวลา
ที่กาหนด (A)

ผู้ป่วยได้รับ PPCI
ทั้งหมด (B)

ร้อยละ
(A/B) × 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ภาพรวม

25
1
38
47
35
34
16
56
56
4
24
46
382

60
3
64
96
68
86
102
124
87
17
41
56
804

41.67
33.33
59.38
48.96
51.47
39.53
15.69
45.16
64.37
23.53
58.54
82.14
48

๕๙

ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

มีความล่าช้าในระบบการรักษาและปัญหา -มี clinical practice guideline
ในการส่งต่อผู้ป่วย (system delay)
-มีระบบการส่งต่อ STEMI fast tract
และการให้คาปรึกษาในการวินิจฉัยและ
รักษาผู้ป่วยในเครือข่าย
ปัญหาการให้ยาละลายลิ่มเลือด
-มีการอบรมวิชาการและเครือข่ายใน
(ขาดความมั่นใจในการให้ยา)
การช่วยเหลือรพ.ชุมชนที่ต้องให้ยา
ละลายลิ่มเลือด
-สนับสนุนเชิงนโยบายในการให้ TNK
แทนการใช้ SK เนื่องจากมีอัตราการเปิด
หลอดเลือดดีกว่าและผลข้างเคียงน้อย
กว่า
ความไม่พร้อมของทีมบุคลากรในการเปิด -เพิ่มรพ.ในเครือข่ายที่มีความสามารถให้
สวนหัวใจได้ตลอด 24 ชม.
ยาละลายลิ่มเลือด กรณีที่ไม่สามารถทา
PPCI ได้หรือไม่สามารถส่งตัวมาทา
PPCI ในเวลาที่กาหนด
ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดทาแผนงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นและ
เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วย
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงภาวะหัวใจและหลอดเลือด มีการคัดกรองโรค NCD และควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรค
มีความแตกต่างของแหล่งที่มาของข้อมูล สนับสนุนให้มีการลงข้อมูลใน Thai ACS
ผู้ป่วยในการสรุปผลตรวจราชการของแต่ registry เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
ละเขตสุขภาพ
เดียวกันในการติดตามตัวชี้วัดและ
ประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยได้

ความก้าวหน้า/ผล
การดาเนินงาน
ติดตามภายใน 3 เดือน

๔. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
๑. จังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย STEMI Fib FAST โดยมีการเชื่อมโยงกับ ESC/AOC
และมีจุด fast pass สามารถลดระยะเวลาการส่งต่อได้ร้อยละ 56
2. โรงพยาบาลอุด รมี การจั ดท า Application Heart2Heart เพื่ อพั ฒ นาระบบการให้ ข้อ มูล ผ่ าน
ระบบมือถือและ website ทาให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น มีช่องทางการถาม-ตอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทาให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตคู่มือให้คาแนะนาผู้ป่วยได้
๕. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๑. มีการติดตามระบบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วย STEMI fast tract ในเครือข่ายให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

๖๐
๒. จัดการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ในการวินิจฉัย ให้การรักษา
ผู้ป่วยและมี clinical practice guideline ในการรักษาผู้ป่วยให้เป็นในแนวทางเดียวกันระหว่างโรงพยาบาลใน
แต่ละเครือข่าย
๓. มีทีม case manager รวบรวมข้อมูลการรักษาและประสานงานในการดูแลผู้ป่วย
๔. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในการทราบถึงอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด และวิธีการเข้าถึงการรักษา
๕. มีการนาข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
๖. มีการดูแลและคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แก่โรคในกลุ่ม NCD และ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดการเกิดโรค
๗. สนับสนุนให้มีการลงข้อมูลในโปรแกรม Thai ACS registry เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เป็น
ภาพรวมและมีการเก็บข้อมูลในด้านคุณภาพการรักษาเพื่อที่โรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่สามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด
สาหรับส่วนกลาง
๑. สนับสนุนเชิงนโยบายในการให้ Tenecteplase (TNK) แทนการใช้ Streptokinase (SK) เนื่องจากมี
อัตราการเปิดหลอดเลือดดีกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่า
๒. สนับสนุนให้อัตรากาลังบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อภาระงานและส่งบุคลากรศึกษาต่อเฉพาะทาง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
๓. สนับสนุนงบประมาณในกับโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพที่ขาดพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

๖๑

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ ๕ ลดแออัด ลดรอคอยลดป่วย ลดตาย
1. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
2. หัวข้อ : สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์
4. วิเคราะห์สถานการณ์
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
(ทั้งที่ ER และ Admit) (เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 12)
25

20
15
10
5
0

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ภาพรวม
HDC 13.70 3.88 19.10 11.49 16.49 13.91 17.05 7.37 6.19 19.35 18.49 17.79 10.20

จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง (A) = 2,792 ราย
จานวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด (B)
= 27,361 ราย
ที่มาข้อมูล : Health Data Center วันที่ 1 เมษายน 2564
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

1. ผู้ป่วย triage level 1 ไม่สามารถเข้าห้องผ่าตัด
ได้ภายใน 60 นาที เนื่องจากรอ Investigation
รอ Resuscitation
2. อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนเพิ่มสูงขึ้น
3. การเข้าถึงบริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินน้อยและ
มีความล่าช้า เนื่องจากใช้ระยะเวลาเดินทางนาน
พื้น ที่ห่ างไกล ขาดความพร้อมด้านยานพาหนะ

เขตสุขภาพที่ 1
1. ให้ มี ก า ร ท บ ท ว น ร ะ บ บ Investigation
Resuscitation และระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
2. ร่ว มขั บ เคลื่ อ นกับ หน่ ว ยงานอื่ น ของจังหวั ด
เพื่อกาหนดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
3. มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เกิ ด แนว
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น แบบแผนและรู ป ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น
เน้นการบริการ 3 มิติ ได้แก่ ระบบบริการ ระบบ

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 13.37
A = 176 ราย
B = 1,283 ราย

๖๒
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ระบบสื่อสาร และบุคลากร
4. บางพื้นที่ไม่มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หรื อ มี ห น่ ว ยขึ้ น ทะเบี ย นในระบบแต่ ไม่ พ ร้ อ ม
จัดบริการ
5. ระบบ Telemedicine ในการให้ ค าปรึ ก ษา
ดูแลผู้ป่วยวิกฤติร่วมกันกับโรงพยาบาลชุมชนยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด

สนับสนุน และการพัฒนาบุคลากร
4. มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ
(fast pass/fast track) โดยแพทย์ เฉพาะทาง PCT
ที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
5. พั ฒ นาระบบบริ ก ารที่ มี ม าตรฐานลดภาวะ
ห้องฉุกเฉินแออัด

เขตสุขภาพที่ 2
อั ต ราการบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ รณรงค์ ให้ ป ระชาชนมี ค วามตระหนั ก ในความ
ทางถนนเพิ่มสูงขึ้น
ปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มการขับเคลื่อนเชิงนโยบายใน
การดาเนินงาน D-RTI ในระดับอาเภอ
เขตสุขภาพที่ 3
อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย severe traumatic
กระบวนการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย severe traumatic
brain injury เกินเป้าหมาย
brain injury ระหว่ างโรงหว่ างรพ ระดั บ A, S, M
เพื่ อ ลดระยะเวลาการเข้ า ถึ งการผ่ า ตั ด และได้
admit ICU
เขตสุขภาพที่ 4
1. อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1. รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนัก ในความ
ทางถนนเพิ่มสูงขึ้น
ปลอดภัย และเพิ่มการเข้าถึง ICU neuroSx.
2. การเข้ า ถึ ง ระบบบริ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง 2. เพิ่ ม ความครอบคลุ ม ของชุ ด ปฏิ บั ติ การโดย
การแพทย์น้อย
ประสานงานกับท้องถิ่น และประชาสั มพันธ์ให้
3. TEA unit ไม่ผ่านเกณฑ์
ประชาชนรู้จัก 1669
3. วิ เคราะห์ gap ของแต่ ล ะโรงพยาบาลเพื่ อ
พัฒนา TEA unit ให้ผ่านเกณฑ์
1. ระบบสนับสนุนรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ แต่ไม่
รวดเร็วพอ
2. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของบางอาเภอ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร ต้องใช้หน่วยกู้ชีพระดับ BLS ออกรับผู้ป่วย
3. ความแออัดในห้องฉุกเฉิน
4. TEA unit ไม่ผ่านเกณฑ์

เขตสุขภาพที่ 5
1. พัฒ นาระบบ fast track และมีการเชื่องโยง
กับการเข้าถึง ICU และห้องผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว
2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึง
fast track ในกลุ่มโรคสาคัญ
3. พัฒนา ER คุณภาพให้ครบทุกโรงพยาบาล
4. วิ เคราะห์ gap ของแต่ ล ะโรงพยาบาลเพื่ อ
พัฒนา TEA unit ให้ผ่านเกณฑ์

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 3.88
A = 310 ราย
B = 7,981 ราย
ร้อยละ 19.10
A = 355 ราย
B = 1,859 ราย
ร้อยละ 11.49
A = 279 ราย
B = 2,429 ราย

ร้อยละ 16.49
A = 230 ราย
B = 1,395 ราย

๖๓
ปัญหา/สาเหตุ
1. ความเข้าใจของประชาชนกับ การใช้บ ริการ
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
2. ระบบฐานข้อมูลและการนาข้อมูลมาใช้พัฒนางาน
ของเครือข่าย
1. trauma กลุ่ ม severe injury มี ก ลไกการ
บาดเจ็บรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่ม RTI ที่มี severe
traumatic brain injury และมี ภ าวะ cardiac
arrest ณ จุ ดเกิ ด เหตุ ก่ อนถึงโรงพยาบาลกรณี
Non Trauma : cardiac arrest พ บ ปั ญ ห า
ผู้ป่วยมีภาวะหายใจล้ มเหลวจากบ้ าน มากกว่า
ร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD ที่ควบคุมโรค
ไม่ได้ และเป็นผู้สูงอายุ
2. การดาเนินงานส่อต่อโดยระบบ sky doctor
ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านระยะเวลาและการประสานงาน
3. ระบบ fast track head injury ยังไม่ชัดเจน
4. บุคลากรยังไม่ได้สัดส่วนกับจานวนประชากร
และภาระงาน
5. TEA unit ไม่มีกรอบการทางานที่ชัดเจน

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

เขตสุขภาพที่ 6
1. พัฒ นาระบบ HDC ให้มีข้อมูลครบถ้วน และ ร้อยละ 13.91
นาออกข้อมูลมาใช้ในพัฒนางาน
A = 348 ราย
2. การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงการใช้ B = 2,502 ราย
บริการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เชื่อมโยงกับ
3 หมอ ลดปริมาณผู้ป่วยกลุ่ม Non-trauma
เขตสุขภาพที่ 7
1. พัฒนาระบบประสานการส่งต่อระหว่างห้องผ่าตัด ร้อยละ 17.05
กับห้องฉุกเฉินโดยเน้นเรื่อง Trauma Brain Injury A = 195 ราย
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
B = 1,144 ราย
3. เพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
โดยพั ฒ นาศั กยภาพตามเกณฑ์ (ERServiceDelivery)
นโยบายลดแออั ด และนโยบายไม่ ยอมรั บความ
รุนแรง

เขตสุขภาพที่ 8
1. ผู้ป่วย ER pass to OR ล่าช้า
1. ทีมผู้รับผิดชอบปรับระบบและลดขั้นตอนเพื่อ
2. ผู้ป่วย ER pass to admit ล่าช้า
ส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วขึ้น
3. ผู้ ป่ ว ยวิก ฤติ ฉุก เฉิน มาโดยระบบการแพทย์ 2. มีการบริหารจัดการเตียงอย่างมีประสิทธิภาพ
ฉุกเฉินค่อนข้างน้อย
ทั้งโรงพยาบาล
4. ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม multiple traumaมี อั ต ราการ 3. ประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ถึ ง
ตายสูง
ได้มากขึ้น โดยบูรราการกับ 3S fast track
5. ขาดแคลน แพทย์ EP และ EP Nurse
4. มีมาตรการลดบาดเจ็บบนถนน
เขตสุขภาพที่ 9
1. เกิดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
1. พั ฒ นาระบบบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และ
2. การขาดบุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานในห้ องฉุกเฉิน พั ฒ นาบุ ค ลากรเรื่ อ งการดู แ ลผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ทั้ ง
ที่มีทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
จังหวัด
2. โครงการพัฒนาระบบ EMS โดย (1) เพิ่มการ

ร้อยละ 7.37
A = 314 ราย
B = 4,262 ราย

ร้อยละ 6.19
A = 126 ราย
B = 2,037 ราย

๖๔
ปัญหา/สาเหตุ

1. ควรเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
2. ผู้ป่วย triage level 4-5 มีจานวนมากขึ้น

1. ขาดงบประมาณในการการพัฒนาระบบ AOC
เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงการเข้าถึงบริการ
2. ระบบบริ ห ารจั ดการเตีย งและปริ มาณเตีย ง
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี ร ะยะเวลารอคอย
ค่อนข้างนาน

1. การส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยจากจุ ด เกิ ด เหตุ เข้ าสู่ ร ะบบ
บริการระดับ advance มีน้อยและไม่ครอบคลุม
2. ขาดทักษะการ triage การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน
เนื่องจากภาระงานที่เร่งด่วน

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
เข้ า ถึ ง บริ ก าร EMS (2) พั ฒ นาบุ ค ลากร และ
คุณ ภาพการบริการและ (3) พั ฒ นาหน่วยปฐม
พยาบาลให้ได้มาตรฐาน
เขตสุขภาพที่ 10
1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
ก่ อ นส่ ง ต่ อ และแพทย์ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น ในการดู แ ล
ผู้ป่วยวิกฤติ
2. พั ฒ น าร ะ บ บ AOC with telemedicine
conference ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
3. พัฒนาระบบ fast track ในกลุ่มโรคสาคัญ
เขตสุขภาพที่ 11
1. สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน AOC
เพื่ อ การเข้ าถึ งบริก ารอย่ างปลอดภั ย พร้อ มทั้ ง
เชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งต่อ
2. พัฒนาระบบ consultation ผู้เชี่ยวชาญของ
โรงพยาบาลศูนย์แบบบูรณาการทั้งระบบ
3. สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร สถานที่ และ
ครุ ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาหออภิ บ าลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ ใ ห้
สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
4. พิจารณาการจัดตั้ง trauma team consultation
เขตสุขภาพที่ 12
1. เน้ น พั ฒ น า emergency care system
เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและลดระยะเวลาการเข้าถึ ง
fast track ในกลุ่มโรคสาคัญ
2. เชื่อมโยงและพัฒ นาระบบส่ งต่อภายในเขต
สุขภาพ
3. บู รณาการข้อ มู ล ร่ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 1๙.35
A = 184ราย
B = 951 ราย

ร้อยละ 18.49
A = 140 ราย
B = 757 ราย

ร้อยละ 17.79
A = 135 ราย
B = 759 ราย

๖๕
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
เชียงใหม่ :
1. แนวปฏิบัติช่องทางด่วน คือ trauma fast track และ server traumatic brain injury fast track
2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยาน (sky doctor) ในอาเภอห่างไกล
ลาปาง :
1. EBP ในการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะอุณหภูมิต่า
2. safety transfer passport
3. standing order ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
4. fast pass: STEMI, PICU, Ob/Gyn
เชียงราย : application E-care
1. ระบบ trauma fast track ที่เชื่อมโยงโรงพยาบาลทุกระบบ
2. มีการจัดการลดความแออัดของห้องฉุกเฉินอย่างชัดเจน
1. application RYH TOT Help call center
2. Digital Triage
3. wrist band
4. หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผ่านการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรอง
มาตรฐานระบบการทางาน AOC
5. พัฒนาระบบ Medical Director/ พัฒนาศูนย์สั่งการระดับเขต
6. การพัฒนาระบบ trauma team activation ตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยถึง โรงพยาบาล (code rainbow)
ร้อยเอ็ด : ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
กาฬสินธุ์ : การให้ priority แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน และให้สามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
อุดรธานี: SMART ER และห้องฉุกเฉินมีสถานที่ให้บริการแบ่งโซนชัดเจน
หนองบุ วลาภู : EMS มีการเปลี่ยนรถกลางทางให้ผู้ป่วย non-trauma ทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบ EMS
และมีความปลอดภัยมากขึ้น
หนองคาย:
1. การจัดทา check list เพื่อลดความเสี่ยงในผู้ป่วยสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น
และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกที่แผนกฉุกเฉิน
2. การ rapid sequence induction มาใช้ ในการใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจผู้ ป่ ว ยที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ลด
ภาวะแทรกซ้อน
3. ซ้อมและเตรียมเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเลี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
สุรินทร์: ระบบpatient tracking
นครราชสีมา :
1. Telemedicine - Ambulance Operation Center (AOC) เต็มพื้น
2. การจั ดตั้ งสถานี ต ารวจชุ มชนใน รพ.มหาราชนครราชสี ม า เพื่ อ ความปลอดภั ยของผู้ ป่ ว ยและ

๖๖
เขตสุขภาพ

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
3. มีระบบ double door access control กล้องวงจรปิด
4. มีโปรแกรม request port X-ray online ลดการรอคอย lean ระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้น
5. มีโปรแกรมแสดงสถานะผู้ป่วยวิกฤติสาหรับแพทย์
เขตสุขภาพที่ 10 ๑. ECS ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่ง/ อัตราการเข้าถึง ECS ในผู้ป่วยวิกฤติ level 1,2 มีแนวโน้มมากขึ้น
๒. มีเครือข่าย รพ.สี่พี่น้อง ทาให้ผู้ป่วย level 3 ลดลง
๓. มีการบริหารเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย fast track
๔. มีระบบ consultmed ก่อน refer ในผู้ป่วยวิกฤติ
๕. การส่งต่อผู้ป่วยใน รพ.สามสหาย
เขตสุขภาพที่ 12 นราธิวาส : จัดทา standing order ในกลุ่มโรค fast track กาหนดระยะเวลาการรักษาผู้อยู่ในห้องฉุกเฉิน
ตรั ง : พั ฒนาคุณภาพการรักษาโดยการ ER safety goal และใช้ ระบบ telemedicine ทั้ ง pre-hospital
และ refer
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 3

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบบริการฉุกเฉินและการฝึกดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นในชุมชน
2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยร่วมกันแบบสหวิชาชีพ
3. ส่งเสริมการใช้ระบบ trauma fast track และ server traumatic brain injury fast track
4. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อและการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาแนวทาง
ดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบteleconsult/ telemedicine
สาหรับส่วนกลาง
1. จัดสรรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินให้มีครบทุกโรงพยาบาลระดับศูนย์และจัดอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉินให้ครบทุกโรงพยาบาลและหลักสูตร ATLS, PHTLS
2. กาหนดให้มีนักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (paramedic) ทุกโรงพยาบาล
3. พัฒนา TEA unit อย่างต่อเนื่อง และกาหนด career path ที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ประจา
4. สร้างโปรแกรมกลางในการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดทอนข้อมูลที่ไม่จาเป็น
สาหรับพื้นที่
1. หาแนวทางร่วมกับ อปท. ในการเพิ่มจานวนหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่
2. รณรงค์การใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัย
3. ทบทวนเวชระเบียนและการลงข้อมูลในระบบผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินและอุบัติเหตุทุกราย
สาหรับพื้นที่
1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ EMS 1669
2. พิ จ ารณ าปรั บ ปรุ ง EM Sprotocalโดยเริ่ ม ต้ น จากการพั ฒ นาแนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ย

๖๗
เขตสุขภาพ

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
fasttrack:Stroke, STEMI, OHCA, PHTLS
เขตสุขภาพที่ 5 สาหรับพื้นที่
1. ติดตามการผ่านเกณฑ์ของ TEA unit
2. กาหนดให้ใช้เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วย MOPHEDTriage 5 ระดับ
เขตสุขภาพที่ 6 สาหรับพื้นที่ : การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
สาหรับส่วนกลาง
1. สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. สนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยีทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 7 สาหรับพื้นที่ : สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเรื่องการใช้บริการ EMS
สาหรับส่วนกลาง : สนับสนุนเครื่องมือที่จาเป็น บุคลากรตามภาระงาน และยกระดับคุณภาพของห้องฉุกเฉิน
เขตสุขภาพที่ 9 สาหรับพื้นที่
1. สนับสนุนให้จัดตั้งและพัฒนา TEA unit โดยให้มีสานักงานที่ชัดเจน เพิ่มเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ระบาดวิทยา และ nurse coordination
2. ลดความรุ น แรงของการบาดเจ็บ และเพิ่ ม มาตรการในการป้ อ งกั น ผ่ านการมี ส่ ว นร่ว มของภาคี
เครือข่าย
เขตสุขภาพที่ 10 สาหรับพื้นที่ : การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
สาหรับส่วนกลาง : สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เขตสุขภาพที่ 11 สาหรับพื้นที่
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดเพื่อความต่อเนื่องในการทางาน
2. พัฒนาระบบ consultation ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศูนย์แบบบูรณาการทั้งระบบ
3. พิจารณาการจัดตั้ง trauma team consultation ที่ห้องฉุกเฉิน
สาหรับส่วนกลาง
1. สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน AOC
2. สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรทั้ งบุ คลากร สถานที่ และครุภั ณ ฑ์ พร้อมทั้ ง การพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร
โดยเฉพาะหลักสูตร nurse manager ใน TEA unit
เขตสุขภาพที่ 12 สาหรับพื้นที่
1. เน้ น พั ฒ นา ECS เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดระยะเวลาการเข้ า ถึ ง fast track กลุ่ ม โรคส าคั ญ
และเชื่อมโยงระบบส่งต่อ
2. ทบทวนการเสียชีวิต/ trauma audit เพื่อพัฒนาระบบบริการ
3. ฝึกอบรมบุคลากรห้องฉุกเฉิน ATLS, PHTLS
4. เพิ่มอัตราการเข้าถึง ICU
สาหรับส่วนกลาง: พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการต่อต่อภายในเขตสุขภาพ

๖๘

รายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564รอบที่ ๒
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
๑. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
๒. หัวข้อ : Service Plan สาขามะเร็ง
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมการแพทย์
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
มะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก
 การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ในเขตสุขภาพที่
1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 และ 12
 การเข้าถึงการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายใน 6 สัปดาห์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 และ 12
 การเข้าถึงการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในเขตสุขภาพที่ 1, 8, 9, 10 และ 12
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 70

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

จานวนผู้ป่วยมะเร็ง
5 อันดับที่ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดภายในระยะเวลา
4 สัปดาห์ (A)

จานวนผู้ป่วย
มะเร็ง 5
อันดับทั้งหมด
(B)

308
286
169
541
597
330
25
667
376
469
451
497
4,716

417
425
299
769
844
470
41
861
664
600
626
682
6,698

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4
สัปดาห์
(A/B) × 100
73.86
67.29
56.52
70.35
70.73
70.21
60.98
77.47
56.63
78.17
72.04
72.87
71.9

๖๙
(2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 70

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

จานวนผู้ป่วยมะเร็ง
5 อันดับที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบาบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (A)
571
422
244
740
904
743
18
836
615
380
400
506
6,379

จานวนผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับ
ทั้งหมด
(B)
673
533
317
1456
1203
923
32
1047
756
500
576
596
8,612

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบาบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
(A/B) × 100
84.84
79.17
76.97
50.82
75.15
80.5
56.25
79.85
81.35
76
69.44
84.9
57.58

(3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 60

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

จานวนผู้ป่วยมะเร็ง
5 อันดับที่ได้รับการรักษา
ด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (A)
634
15
45
471
70
319
0
300
105
315
135
46
2,455

จานวนผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับ
ทั้งหมด
(B)
774
34
83
1000
177
554
0
454
157
335
263
60
3,891

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา
6 สัปดาห์ (A/B) × 100
81.91
44.12
54.22
47.1
39.55
57.58
0
66.08
66.88
94.03
51.33
76.67
47.83

๗๐

ปัญหา/สาเหตุ
- ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูล ความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลาและขาดผู้รับผิดชอบ
- ขาดแคลนบุ ค ลากรด้ า นมะเร็ ง ทั้ ง
แพทย์ พยาบาลและบุ ค ลากรในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
- การกระจายตัวของศูนย์รังสีรักษา ยัง
ไม่ทั่วถึง และมีไม่เพียงพอ

ความก้าวหน้า/ผล
การดาเนินงาน
1. ขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายให้ มี ก าร ติดตามภายใน 3 เดือน
โ ป ร แ ก ร ม TCB แ ล ะ TCB Plus ทั้ ง
ประเทศ ให้ ครอบคลุ มทุกโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ที่สามารถใช้ประโยชน์จริงได้ ตั้งแต่เริ่มมี
การวินิจฉัย การส่งต่อรักษา การติดตาม
ข้อมูล การรักษา และต่อเนื่องจนผู้ ป่ว ย
เสียชีวิต
2. สร้ า งความตระหนั ก ในกลุ่ ม ภาคี
เครือข่ายอื่น ๆ บูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกัน สนับสนุนการใช้สื่ อรณรงค์การ
ให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง โดยเฉพาะใน
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนให้ เ ป็ น นโยบาย
ระดับประเทศ
แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

๕. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรม TCB, TCB Plus, The One, Cancer Anywhere และ
โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test (HPVcxs2020)
การปรับระบบบริการในช่วงสถานการณ์โควิด เช่น การส่งยาอุปกรณ์ทางไปรษณีย์
เขตสุขภาพที่ 1
ระบบ Teleconsultation โดยมีแผนจะขยายไปโรงพยาบาลชุมชนที่มีศัลยแพทย์ประจา
พัฒนาระบบจองเตียง Admit Online (อยู่ระหว่างดาเนินการ) เพื่อลดปัญหาอัตราการครองเตียง
เขตสุขภาพที่ 2
หลายโรงพยาบาลมีการรับกระบวนการภายในให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดรักษามะเร็ง มีช่องทางเข้าสู่
คิวที่เร็วขึ้น
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง เพิ่มวันออกตรวจผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น และรับปรึกษาผู้ป่วยให้ยาเคมีบาบัด
เขตสุขภาพที่ 3
การนัดผู้ป่วยมะเร็งในเขตสุขภาพ เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางในโปรแกรม Three Refer
การนาเสนอผลงาน การพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชุมชนเพื่อลดระยะเวลารอคอยห้อง
ผ่าตัดโรงพยาบาลจังหวัด (OR Sharing) ในงาน Service Plan Sharing

๗๑
เขตสุขภาพที่ 5
เริ่มมีการใช้ระบบ 30 บาทรักษามะเร็งทุกที่ที่พร้อมได้อย่างไม่มีปัญหา ทาให้ระยะการรอคอยลดลง
และมีข้อมูลในระบบมากขึ้นมีระบบการให้ยาเคมีแบบ Day Care Unit มีการผ่าตัดแบบ MIS สามารถจัดคิว
ตามโปรแกรม The One ทาให้คนไข้ทปี่ ่วยนอนโรงพยาบาลน้อยลง ลดแออัด
เขตสุขภาพที่ 7
มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เช่น โปรแกรม “FIT Test @Khon Kaen มะเร็งลาไส้ใหญ่”
เป็ น โปรแกรมการส่ งต่อผู้ป่ ว ยที่ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ ใหญ่ด้ว ยวิธี Fit Test ผล Positive ที่ต้องส่ งต่อ
Colonoscopy ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
เขตสุขภาพที่ 8
มีการใช้ BSE App มาช่วยในการคัดกรองมะเร็งเต้านม การดาเนินงานร่วมกันของโรงพยาบาลแม่
ข่ายกับโรงพยาบาลลูกข่าย ที่เข้มแข็งทาให้การคัดกรองโรคมะเร็งได้เกินเป้าหมาย สามารถค้นหาผู้ป่วยและเข้า
รับการรักษาได้เร็ว
เขตสุขภาพที่ 9
เข้าร่วมโครงการวิจัย GecciCA ร่วมกับ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
การให้ยาเคมีบาบัดในผู้ป่วย CCA ระหว่าง Gemcitabine กับ Gemcitabine+Cisplatin
มีการทาทะเบียนมะเร็งผ่านโปรแกรม TCB ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งข้อมูลเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ
เขตสุขภาพที่ 10
ทุกจังหวัดมีการดูแล pt.CA ได้ตาม Protocol และบูรณาการการรณรงค์ร่วมกับ พชอ./ทีมสหวิชาชีพ/
อสม.เชี่ยวชาญ
เขตสุขภาพที่ 12
การจัดระบบตามศักยภาพและพื้นที่ที่เหมาะสมของโรงพยาบาล A A1 A2 และ A3
๖. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
๑. สนับสนุนให้มีความครอบคลุมของ Cancer Coordinator เพื่อเชื่อมโยงระบบริการและการบริหาร
จัดการข้อมูลตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการใช้โปรแกรม TCB Plus และ The One เพื่อเพิ่มโอกาสการบริหารจัดการข้อมูล และ
การเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ
๓. วางแผนจัดระบบรับส่งต่อทั้งภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัดหรือเขต ตั้งแต่การค้นหาคัดกรอง
เพื่อให้ได้ผู้ป่วย Early Stage จนถึงการรักษาที่เฉพาะทาง

๗๒
รายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๒
ประเด็นที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
1. ประเด็นการตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย/ สุขภาพกลุ่มวัย
2. หัวข้อ : สาขาทารกแรกเกิด (Newborn)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์
4. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่
อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้้าหนัก ≥ 500 กรัม ปี 2558 - 2564
อัตราตาย : 1000
ปี
จ้านวนทารกที่เสียชีวิต
จ้านวนทารกแรกเกิดมีชีพ (B)
การเกิดมีชีพ
(2558 – 2564)
≤ 28 วัน (A)
(A/B) x 1,000)
2558
1,548
421,103
3.68
2559
1,931
486,789
3.97
2560
2,135
489,035
4.37
2561
1,979
448,345
4.41
2562
1,850
409,150
4.52
2563
1,747
414,664
4.21
2564 (6 เดือน)
686
155,317
4.42
ที่มา : HDC ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
4.1 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้้าหนัก ≥ 500 กรัม
(เป้าหมาย < 3.65 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)
จ้านวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน จ้านวนทารกแรกเกิดมีชีพ
เขตสุขภาพ
(A)
(B)
1
53
2
38
3
18
4
76
5
87
6
93
7
39
8
50
9
46
10
51
11
73
12
62
ประเทศ
686
ที่มา : HDC ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

14,811
9,146
5,521
12,151
16,601
18,487
10,435
12,429
14,759
8,109
13,974
18,894
155,317

อัตราตาย : 1000
การเกิดมีชีพ
(A/B) x 1,000
3.58
4.15
3.26
6.25
5.24
5.03
3.74
4.02
3.12
6.29
5.22
3.28
4.42

๗๓
4.2 เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ (เป้าหมาย 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ)
จ้านวนเตียง NICU
(A)
1
99
2
69
3
36
4
90
5
120
6
96
7
62
8
75
9
101
10
62
11
82
12
104
ประเทศ
996
ที่มา: การตรวจราชการรอบ 1/2564
เขตสุขภาพ

จ้านวนทารกแรกเกิดมีชีพ
เฉลี่ยปี 2561-2563 (B)
37,748
24,255
15,798
30,317
47,264
53,605
27,336
34,086
39,765
25,592
36,465
51,822
424,055

อัตรา 1 : 500
(B/A)
381
352
439
337
394
558
441
454
394
413
445
498
426

ความก้าวหน้า/
ผลการด้าเนินงาน
๑ ปัญหาการเสียชีวิตส่วนใหญ่
๑. มีการรวบรวมข้อมูลสาเหตุการตายของ A = 686
เกิดจาก Preterm และภาวะเสี่ยง ทารก การคลอดก่อนกาหนด การมีภาวะเจ็บ B = 155,317
จากครรภ์มารดา
ครรภ์คลอดก่อนกาหนดเพื่อแก้ไขปัญหาและ อัตราตาย 4.42
๒. อัตราตายทารกแรกเกิดมี
ป้องกันการเกิดเหตุซ้า
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
๒. ทบทวน MCH Broad ทุกปี เพื่อลดปัญหา
๓. ระบบ ANC คุณภาพยังไม่
Preterm
ครอบคลุม
๓. มีระบบบริหารจัดการแนวทางการให้บริการ
๔. ระบบ Refer Back ขาดแนวทาง Progesterone เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิต
การปฏิบัติที่ชัดเจน
จาก Preterm
๔. จัดอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลระดับ A,
S ทุกปี ทั้งแผนกสูติกรรมและกุมารเวชกรรม
๕. เพิ่มจานวนเตียง NICU ให้เพียงพอต่อ
การคลอดในทุกเขตสุขภาพบริการ
๖. โรงพยาบาลระดับ M1 สามารถให้บริการ
ดูแลรักษาทารกภาวะกึ่งวิกฤตได้
๗. มีการบูรณาการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสาขาสูติกรรม และสาขาทารกแรก
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

๗๔
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ความก้าวหน้า/
ผลการด้าเนินงาน

เกิดตามกระบวนการ 6 Value MCH Program
๘. มีการประชุมพัฒนาระบบ refer และ
การประสานงานเพื่อการส่งต่อ ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับเขต
๙. เพิ่มศักยภาพการดูแลทารกไปที่โรงพยาบาล
เครือข่ายระดับ M1 เพื่อลดความแออัด
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
เขตสุขภาพที่ 1
 จ.เชียงใหม่ : Neonatal emergency box เป็นกล่องที่ใช้บรรจุ ยา สารน้า และอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การกู้ชีพ
 จ.น่าน : โปรแกรมคานวณและสั่งการรักษาให้สารอาหารทางหลอดเลือดดา สามารถคานวณ TPN
จากสูตรที่มี ทาให้สะดวกต่อการใช้งานของแพทย์ ลดข้อผิดพลาดในการคานวณ และเชื่อมต่อผ่าน
google drive ทาให้แพทย์สามารถสั่ง TPN ที่เตียงคนไข้ได้ในขณะที่ round
 จ.เชียงราย : Application การคัดกรองภาวะความผิดปกติของการตรวจคัดกรองการได้ยิน (OAE)
เขตสุขภาพที่ 6
1. จ.ตราด : หมวกลมหายใจ (Inspiration Hood) ใช้สาหรับตรึงอุปกรณ์การให้ออกซิเจนแรงดันบวก
อย่างต่อเนื่องทางจมูกในทารกที่ใช้ non invasive ventilator แทนหมวกที่ต้องซื้อจากบริษัท (ราคา
ใบละ 1,000 บาท)
เขตสุขภาพที่ 9
2. จ.สุรินทร์ : คลินิกเจาตัวนอยติดตามดูแลทารกน้าหนักแรกคลอดนอยกวา 2,000 กรัมหลังจาหนาย
แบบ One stop service โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
3. จ.ชัยภูมิ :
- Nest สาเร็จรูปใชสาหรับเปนเบาะรองที่นอนทารกคลอดกอนกาหนด
- หมวก Super cap ใชสาหรับเปนระบบปดในผูปวยที่ใส CPAP
- กางเกง Minizumo ใชแทนผาออมในทารกคลอดกอนกาหนดเพื่อวัดปริมาณปสสาวะ
- ผาคลุมเครื่องสองไฟเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเด็กตัวเหลือง
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6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
ส้าหรับพื้นที่
Objectives

มาตรการในการด้าเนินการ

ลดป่วย

๑. การลด preterm delivery : การให้การศึกษา รณรงค์ให้มีการฝากครรภ์
จัดระบบการฝากครรภ์คุณภาพ การใช้ยา progesterone ในหญิงตั้งครรภ์ที่มี
แนวโน้มจะคลอดก่อนกาหนด
๒. ลด birth asphyxia ลดการติดเชื้อ : การฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ
๓. ลดความพิการแต่กาเนิด : การฝากครรภ์คุณภาพ การให้ folic acid แก่หญิง
มีครรภ์ และการให้ความรู้แก่หญิงที่พร้อมจะมีบุตร

ลดตาย

๑. ลดอัตราตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate) ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้สถานพยาบาล
๒. วางระบบการรับส่งต่อภายในเขตและส่งออกนอกเขต สนับสนุนให้มี
intrauterine transfer
๓. มีระบบฐานข้อมูลและระบบปรึกษา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในเขตและจังหวัด
นอกเขตแต่เป็นจังหวัดรอยต่อ

ลดการรอคอย

๑. จัดระบบการ refer และบริหารเตียงแบบ real-time
๒. เพิ่มจานวนเตียง NICU และเตียง sick-newborn พร้อมครุภัณฑ์ให้แก่
สถานพยาบาล
๓. เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ NNP พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์สาขาอื่น
ตามความเหมาะสม
๔. เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยให้สถานพยาบาลโดยการจัดอบรมฟื้นวิชา
ในพื้นทีห่ รือให้มีทุนเรียนต่อ
๕. เพิ่ม reimbursement ให้แก่สถานพยาบาล

ส้าหรับส่วนกลาง
ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิประโยชน์สนับสนุนการใช้ progesterone
เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจาก preterm

๗๖

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ ๕ ลดแออัด ลดรอคอยลดป่วย ลดตาย
1. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
2. หัวข้อ : การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care : IMC)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์
4. วิเคราะห์สถานการณ์
4.1 ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
(intermediate bed/ward) (เป้าหมาย 6 เดือน ร้อยละ 75/ เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 80)
ผลการดาเนินการ
120
100
80
60

40
20
0
DMS Health KPI
ปี 64 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
รอบที่
1 81.91 87.80 81.63 84.13 96.49 95.31 89.04 98.04 97.62 100.00 85.33 100.00 91.35
โรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ผ่านเกณฑ์ให้บริการ (A) = 718 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด (B)
= 786 แห่ง*
ที่มาข้อมูล : DMS Health KPI วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และการรายงานของพื้นที่และการนิเทศงาน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ : *ไม่นับรวมจังหวัดที่ไม่มีข้อมูล ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
4.2 ตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ย 1 : ร้ อ ยละของจั ง หวั ด ในเขตสุ ข ภาพที่ ใ ห้ ก ารบริ บ าลฟื้ น สภาพระยะกลางแบบ
Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F (เป้าหมาย 6 เดือน ร้อยละ 20/ เป้าหมาย
12 เดือน ร้อยละ 40)
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120
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80
60
40
20
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DMS Health KPI
ปี 64 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
รอบที่
1
37.50 100.00 40.00 62.50 37.50 50.00 25.00 14.29 100.00 40.00 71.43 57.14 46.05
จานวนจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการให้บริการ Intermediate ward (A) = 35 แห่ง
จานวนจังหวัดทั้งหมดในเขตสุขภาพ (B)
= 76 แห่ง
ที่มาข้อมูล : DMS Health KPI วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และการรายงานของพื้นที่และการนิเทศงาน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
4.3 ตั ว ชี้ วั ด ย่อ ย 2 : ร้ อ ยละของผู้ ป่ วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury
ที่ รอด ชี วิ ต แล ะมี ค ะแน น Barthel index <15 รวม ทั้ งค ะแน น Barthel index >15 with
multiple impairments ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน
Barthel index = 20 (เป้าหมาย 12 เดือน ร้อยละ 65)

๗๘
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DMS Health KPI
ปี 64 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
รอบที่
1 66.67 78.24 78.31 83.37 73.87 66.73 67.49 78.68 73.29 69.17 86.59 85.44 75.67
จานวนผู้ป่วยฯ ในจังหวัด (A)
= 13,966 ราย
จานวนผู้ป่วยฯ รายใหม่หรือกลับเป็นซ้าทั้งหมดที่เข้ารับการ (B) = 18,456 ราย
ที่มาข้อมูล : DMS Health KPI วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และการรายงานของพื้นที่และการนิเทศงาน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
หมายเหตุ : เขตสุขภาพที่ 1 ไม่มีข้อมูล : แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพที่ 5 ข้อมูลเฉพาะไตรมาสที่ 2
เขตสุขภาพที่ 6 ไม่มีข้อมูล : ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว
เขตสุขภาพที่ 7 ไม่มีข้อมูล : ขอนแก่น มหาสารคราม
เขตสุขภาพที่ 12 ไม่มีข้อมูล : ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

เขตสุขภาพที่ 1
1. ปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล case IMC 1. ควรมี ก ารจั ด ท า protocol discharge plan/standing
โดยการใช้ COC ยังไม่สามารถเก็บข้อมูล
order, ระบบ specialist consultation ที่มีความพร้อม,
สาคัญได้ครบถ้วน
เกณฑ์และช่องทางในการรับกลับ กรณี pt. มีอาการ
2. ความยั่ ง ยื น ของระบบในการรองรั บ
เปลี่ยนแปลงทรุดลง

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 81.91
A = 77 แห่ง
B = 94 แห่ง

๗๙
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

การดาเนินงาน IMC (บุคลากร ระบบ 2. ควรพั ฒ นาสนั บ สนุ น ความพร้ อ มของบุ ค ลากร
ข้อมูล กายอุปกรณ์ที่จาเป็น)
(จ านวน, ศั ก ยภาพ) อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ในการ
ให้บริการของ รพ. ระดับ M และ F ที่จะเปิดบริการ
IMC bed จัดตั้งทีมออกเยี่ยมสารวจ เพื่อช่วยเตรียม
ความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการ IMC ให้กับ รพช. ที่เหลือ
หรือการใช้ teleconsultation ในการดูแล
3. ควรพัฒนาโปรแกรมการดูแลที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ลดภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ
4. เน้ น การนิ เทศ ก ากับ ติ ดตาม ผ่ านในรูป แบบของ
คณะกรรมการระดับ จังหวัด เพื่อทาความเข้าใจใน
ระบบการให้บริการและรับส่งต่อ
เขตสุขภาพที่ 2
1. ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การบริ บ ารฟื้ น ฟู แ ละ 1. ปรั บ รู ป แบบการติ ด ตามการเยี่ ย มบ้ า น พั ฒ นา
ติ ด ตามจนครบ 6 เดื อ น มี แ นวโน้ ม
เครือข่าย อสม. ในการติดตามอาการและดูแลผู้ป่วย
ลดลง เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่
ในชุมชน
ระบาดของโรค COVID-19
2. ทบทวนระบบส่ ง ต่ อ จากโรงพยาบาลแม่ ข่ ายและ
2. การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยและข้ อ มู ล ระหว่ า ง
โรงพยาบาลลู กข่าย รวมถึงเชื่ อมโยงข้อมู ล ในการ
รพศ./รพท. และ รพช. ขาดความ
ให้ บ ริ ก าร และจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
ต่อเนื่อง
การแพทย์เพื่อขยายการให้บริการไปยัง node ต่างๆ
3. ระบบบั น ทึ กข้อ มูล ขาดการเชื่อ มโยง
กันในระบบ PC และ LTC
เขตสุขภาพที่ 3
1. ขาดบุ ค ลากรเฉพาะทางและมี ค วาม 1. อบรมหลั กสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
เข้าใจในการให้บริบาลฟื้นสภาพระยะ
พยาบาลฟื้นฟูสภาพ
กลาง (IMC) ที่ไม่ตรงกัน
2. เพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลั ง
2. ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ให้ บ ริ ก ารไม่ ค รบ
การเข้าโปรแกรมฟื้นฟู
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
fracture around the hip

เขตสุขภาพที่ ๔
เชื่ อ มต่ อ กั บ fracture around the hip และคลิ นิ ก
ผู้สูงอายุ และมีการติดตามทุก 3 เดือน

เขตสุขภาพที่ 5
1. การจั ด ตั้ง IMC ในระดั บ รพช. ยั งไม่ 1. กาหนด node IMC ในแต่ล ะ รพช. ให้ ชัดเจนและ

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 87.80
A = 36 แห่ง
B = 41 แห่ง

ร้อยละ 81.63
A = 40 แห่ง
B = 49 แห่ง

ร้อยละ 84.13
A = 53 แห่ง
B = 63แห่ง
ร้อยละ 96.49

๘๐
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

ครอบคลุม
ปฏิบัติได้
2. ข้อมูลการ Refer back ผู้ป่วย IMC น้อย 2. พัฒนาระบบส่งต่อและติดตามข้อมูล และสนับสนุน
3. ขาดบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ยัง
Telemedicine
ไม่เพียงพอ
3. พัฒนาบุคลากรและติดตามการใช้เตียง IMC ที่ รพช.
เขตสุขภาพที่ 6
1. ระบบการส่ ง ต่ อ และติ ด ตามข้ อ มู ล 1. มี เค รื อ ข่ าย งาน ก าร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ร ะ ย ะ ก ล า ง
ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน
(Intermediate care) ในระดั บ จังหวัด พร้อมทั้ งมี
2. โรงพยาบาลขนาดเล็ ก โครงสร้ า ง
การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์และแนะนาการ
อาคารไม่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานและ
ใช้ Home program
เครื่องมืออุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ
2. มีแผนการปรับปรุงตามประเด็นในส่วนที่ขาดแคลน
3. ระบบการติ ด ตาม รายงานตั ว ชี้ วั ด
(IMC bed/ward) และขั บ เคลื่ อ นผ่ า นการประชุ ม
IMC
IMC สัญจร
4. ขาดแคลนบุ ค ลากรทั้ ง แพทย์ เ วช 3. ขั บ เคลื่ อ นโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ด ระบบบริ ก ารฟื้ น
ศาสตร์ ฟื้ น ฟู นั ก กายภาพบ าบั ด นั ก
สภ าพ ผู้ ป่ วยระยะกลางแบ บ ผู้ ป่ วยใน (IMCกิจ กรรมบ าบั ด และพยาบาลวิช าชีพ
Bed/Ward) ตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งทบทวน
รวมทั้งขาดความเข้าใจในแนวทางการ
แผนพั ฒ นาบุ คลากรและพัฒ นาศักยภาพบุ คลากร
ปฏิ บั ติ ง านและการจั ด ท า IMC on
การฟื้ น สภาพผู้ ป่ ว ยระยะกลางขั้ น พื้ น ฐานใน
top ไม่เพียงพอ
เครือข่ายหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
4. ประเมิ น โรงพยาบาลของรั ฐ และเอกชนที่ มี ค วาม
ต้องการรับเงิน Ontop ตามเกณฑ์การประเมินของ
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 7
1. บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอและขาดการ 1. พัฒ นาด้านบุคลากร การพัฒ นาศักยภาพสหสาขา
ศักยภาพของบุคลากรในทีมฟื้นฟู
การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม
2. ระบบข้ อมู ล การเข้าถึงผู้ ป่ ว ย การส่ ง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดและระดับเขต
ต่อและเชื่อมโยงบริการ 3 หมอ จาก
และจัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็นในการดูแลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
ระบบการส่งต่อในเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 8
1. การจัดตั้ง IMC bed/ward ยังไม่ครอบคลุม 1. จั ง หวั ด สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง IMC bed/ward
2. ขาดแคลนกาลังคน เช่น OT, ST, PT, PMR
ที่ ไ ด้ คุ ณ ภ าพตามเกณ ฑ์ ม าตรฐาน ให้ ค รบใน
3. ขาดโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับบันทึก
โรงพยาบาลระดับ M, F ทุกแห่ง
แ ล ะ ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล IMC ร ะ ห ว่ า ง 2. เพิ่มกรอบอัตรากาลังคนที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อ
หน่วยงาน ปัจจุบันใช้โปรแกรมบันทึก
การให้บริการ (ระดับนโยบาย)
ข้อมูลของ รพร. สว่างแดนดิน
3. บู รณาการการใช้ โปรแกรมการส่ งต่ อข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
A = 55 แห่ง
B = 57 แห่ง

ร้อยละ 95.31
A = 61 แห่ง
B = 64 แห่ง

ร้อยละ 89.04
A = 65 แห่ง
B = 73 แห่ง

ร้อยละ 98.77
A = 80 แห่ง
B = 81 แห่ง

๘๑
ปัญหา/สาเหตุ

1. ความเพียงพอของอัตรากาลังบุคลากร
และขาดบุ ค ลากรบางวิ ช าชี พ เช่ น
นักกายภาพบาบัด พยาบาลเฉพาะทาง
พ ย าบ าล ฟื้ น ฟู นั ก แ ก้ ไข ก ารพู ด
นักกายอุปกรณ์
2. การลงข้ อ มู ล การเยี่ ย มผู้ ป่ ว ยในกลุ่ ม
IMC ในโปรแกรม Thai COC ไมครอบคลุม
ผู้ป่วย IMC ทุกราย และติดตามเยี่ยม
ไม่ครบ 6 เดือน
1. ความครอบคลุมในการคัดกรองผู้ป่วย
ยั งไม่ ได้ ต ามเกณฑ์ รวมทั้ งหอผู้ ป่ ว ย
stroke unit, ICU serg และ Spine ward
มีความแออัด
2. การ refer back for IPD IMC On top น้อย
3. ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. การเชื่อมโยงการดูแลผู้ ป่ ว ยกับ Thai
COC ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด
5. ขาดการติดตาม PT หลังจาหน่าย
1. ขาดแคลนบุ ค ลากรสหสาขาวิ ช าชี พ
(แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลฟื้นฟู,
นักกายภาพบาบัด,นักกิจกรรมบาบัด)
2. การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ
ใช้ โ ปรแกรมที่ ห ลากหลายภายใน
จังหวัด
3. ไม่มีห้องน้าผู้พิการในหอผู้ป่วยใน
4. ขาดแคลนเครื่องช่วยความพิการ
5. ไม่มีแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการ
IMC Bed/ward

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ระยะกลางร่วมกับโปรแกรม LTC
เขตสุขภาพที่ 9
1. พัฒ นาสมรรถนะบุคคลากรส าหรับการดูแลผู้ ป่ว ย
หลังผ่านภาวะวิกฤติและระยะฟื้นฟู
2. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล พัฒนาโปรแกรม refer
ให้เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วทั้งจังหวัด

เขตสุขภาพที่ 10
1. กาหนด IMC protocol ในการดูแลผู้ ป่วยกลุ่ ม Stroke
และขยายกลุ่มโรค IMC เช่น Fx neck femur, COPD,
chronic heart
2. ก าหนดให้ ทุ ก จั ง หวั ด refer back for IPD IMC
เพื่อเพิ่มเงิน On top
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. สนับสนุนการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยกับ Thai COC
และพัฒนาร่วมกับ PRM referral
5. พัฒนาภาคีเครือข่าย อสม. เพื่อติดตาม PT หลังจาหน่าย
เขตสุขภาพที่ 11
1. จัด อบรมสหสาขาวิช าชี พ และพยาบาลฟื้ น ฟู ให้ ได้
ตามหลักสูตรที่กาหนด
2. จัดทาระบบยืม -คืนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ
จาก รพ.แม่ข่าย
3. ปรับปรุงโครงสร้างห้ องผู้ พิการและจัดทาแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. พิจารณาเพิ่มอัตรากาลังสหสาขาวิชาชีพให้ครบตาม
กรอบที่กาหนด

เขตสุขภาพที่ 12
1. ขาดแคลนบุ ค ลากรสหสาขาวิ ช าชี พ 1. จั ด ท าแผนเพิ่ ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ IMC ที่ มี

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 97.62
A = 82 แห่ง
B = 84 แห่ง

ร้อยละ 100
A = 65 แห่ง
B = 65 แห่ง

ร้อยละ 85.33
A = 64 แห่ง
B = 65 แห่ง

ร้อยละ 100

๘๒
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

(แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลฟื้นฟู,
ความขาดแคลน
นักกายภาพบาบัด,นักกิจกรรมบาบัด) 2. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย TBI รูปแบบเดียวกันทั้งเขต
2. ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ให้ บ ริ ก ารไม่ ค รบ
สุขภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. เพิม่ Health literacy ให้กับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
3. ระบบการส่ ง ต่ อ และติ ด ตามข้ อ มู ล
ผู้ป่วยไม่ครบถ้วน

ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
A = 40 แห่ง
B = 40 แห่ง
(ไม่นับรวมปัตตานี
ยะลา นราธิวาส)

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
พะเยา : พัฒนาฐานข้อมูล EMR ครอบคลุมทั้งจังหวัด
เชียงราย : งานวิจัย เรื่อง hip fracture ได้รับการตีพิมพ์ระดับประเทศ
เชียงใหม่ :
1. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง
2. การให้บริการโครงการ telemedicine&smart consult
ราชบุรี สมุทรสาคร : มีคณะกรรมการ service plan IMC
กาญจนบุรี : ทีม รพช. มีความพร้อมในการรับผู้ป่วย
นครปฐม : ได้รับรางวัล best practice สาขา IMC
1. การเปิดบริการ day care ที่ อบต.พลูตาหลวง เพื่อให้ริการผู้ป่วย IMC และ long term
care และลงนาม MOU ให้บริการร่วมระหว่าง รพ.ชลบุรี และเทศบาลบ้านสวน
2. พัฒนา QR code คู่มือการทากายภาพบาบัดให้แก่ผู้ป่วย
3. ใช้ระบบ telemedicine ในการให้บริการ IMC
4. มีระบบ On top - IPD IMC เพื่อเพิ่มรายได้ การเบิกจ่ายในกรณีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
มหาสารคาม : การดูแลผู้ป่ วยในรูปแบบหมู่บ้านเดียวันดูแลกันและคนละหมู่บ้านดูแลกัน
ของทีม care giver อสม. และหมอประจาบ้าน
ร้อยเอ็ด: NEMO care Roi-et เพื่อส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทั้งระบบ
หนองคาย : มีระบบบริการผู้ป่วยจาก รพ. ถึง รพ.สต. และมีแผนการเยี่ยมผู้ป่วยที่ รพ.สต.
เดือนละ 1-2 ครั้ง และใช้ telemedicine ติดตามทุกเดือน
เลย : ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พัฒ นาระบบร่วมกับเครือข่ายกายภาพบาบัด ทีมพยาบาล
และทีมนาคลินิก
บึงกาฬ : ระบบบริการผู้ป่วยจาก อปท. มา รพ.
ชัยภูมิ: การดุแลผู้ป่วย IMC แบบมีส่วนร่วมของแพทย์ โดยใช้ line official
นครราชสีมา :
1. สร้าง partner โดยจัดสถานบริการกายภาพบาบัดในเขตเมืองร่วมกับเทศบาล

๘๓
เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 12

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
2. ทา MOU คลินิดกายภาพเอกชนร่วมกับ สปสช.
3. จัดระบบ home ward โดยใช้ care map ของสหวิชาชีพใน CUP นั้นๆ ในการบริการดูแล
ผู้ป่วย IMC ที่บ้าน
๑. มี IMC bed/ward ครบทุกจังหวัด
๒. มีการส่งผ่านโปรแกรม Thai COC ทุกจังหวัด
๓. ราชธานีมีเครือข่าย 4 โซน
สงขลา : มีศูนย์สนับสนุนอุกรณ์
ยะลา : มีศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ
สตูล : บูรณาการทีม 3 หมอ
ปัตตานี : บูรณาการเชิงรุกทั้งจังหวัด

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
เขตสุขภาพ
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
เขตสุขภาพที่ 1
สาหรับพื้นที่ :
1. ทวบทวนการดาเนินงาน และจัดทา BCP ของหน่วยงาน
2. พัฒนา protocol ที่แหมาะสมต่อพื้นที่ และสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค
3. การนาข้อมูลเข้าระบบ Thai COC ให้เป็นปัจจุบัน
4. พัฒนาศักยภาพของ รพช. ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. พัฒนาบุคลากรและการทางานร่วมกันระหว่างสาขาแบบครบวงจร
6. พัฒนาระบบ refer back อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ admit ได้ตามแนวทางที่กาหนด
สาหรับส่วนกลาง :
1. เพิ่มกรอบบุคลากรที่จาเป็นสาหรับงาน IMC
2. สื่อสารและผลักดันระบบการเบิกจ่าย IP on top
3. พัฒนาโปรแกรม Thai refer/Thai COCให้มีความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติงาน
เขตสุขภาพที่ 2
สาหรับพื้นที่ : พัฒนาโปรแกรม PRM referral network
เขตสุขภาพที่ 3
สาหรับพื้นที่ :
1. กระตุ้นและชี้เป้าใน รพช. ที่มีความเหมาะสมในการเปิด IMC ward
2. จัดทาระบบการส่งต่อในผู้ป่วย TBI ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3. เพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้าโปรแกรมฟื้นฟู
เขตสุขภาพที่ 5
สาหรับพื้นที่ :
1. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่งต่อระหว่าง รพ. โดย telemedicine
2. การพัฒนาการให้บริการ IMC ให้ได้คุณภาพ ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบริการ และบุคลากร
พร้อมทั้งมีการเปิด IMC bad/ ward เพิ่มเติม และพัฒนาการให้ระบบ telemedicine
3. พยาบาลได้รับการอบรมหลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น
เขตสุขภาพที่ 6
สาหรับพื้นที่ :
1. การผลักดันให้เกิด IMC wardให้ได้คุณภาพ ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบริการ และบุคลากร

๘๔
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 12

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
2. พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยผ่านช่องทางต่างๆ
3. การสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อติดตามผู้ป่วย IMC
สาหรับพื้นที่ :
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับ Node ในการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านการนิเทศงาน การฝึกอบรม
บุคลากร
2. สนับสนุนการจัดตั้ง IMC ward ทุกจังหวัด พร้อมทั้งเชื่อมโยงการบริการกับระบบ 3 หมอ
สาหรับส่วนกลาง : สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและส่งเสริมด้านวิชาการการอบรม
เกี่ยวกับ IMC
สาหรับพื้นที่ :
1. การสนับสนุนองค์ความรู้และช่องทางในการให้คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย
ที่ซับซ้อน
2. พัฒนาให้มีระบบจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เพียงพอ
3. พัฒนาการส่งต่อและติดตามผู้ป่วยผ่านระบบ R9 gateway ทั้งไปและกลับ
สาหรับพื้นที่ :
1. การผลักดันให้เกิด IMC ward
2. การสร้าง IMC protocol สาหรับดุแลผู้ป่วย stroke
สาหรับพื้นที่ :
1. การผลักดันให้เกิด IMC ward
2. จัดทาแผนเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ IMC ที่มีความขาดแคลน
3. พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย TBI รูปแบบเดียวกันทั้งเขตสุขภาพ
4. เพิ่ม Health literacy ให้กับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน

ประเด็นที่ 6
ระบบธรรมาภิบาล
- ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบารุงในโรงพยาบาล)
- การเงินการคลังสุขภาพ (ระบบจัดเก็บรายได้)

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

๘๕

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ ๑
ประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
1. ประเด็นตรวจราชการ : แผนเงินบำรุง
2. หัวข้อ : การตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม ภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ
4. วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทาแผนเงินบารุง
ความก้าวหน้า/
ผลการดาเนินงาน
1. ขาดแนวทางปฏิบัติในการ
1. สานักงานสาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
ในการจัดทาแผนรับ – จ่ายเงิน จังหวัด เป็นทีมพี่เลี้ยงในการ
จะติดตามผลการดาเนินงาน
บารุงที่ถูกต้อง
ขับเคลื่อนการจัดทาแผนรายรับ- ในการตรวจราชการและนิเทศงาน
๒. ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการ จ่ายเงินบารุง(ตามแนวทางที่ผู้
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รวบรวม กากับติดตามแผน
นิเทศให้ข้อเสนอแนะ) ให้มี
โดย
รายรับ - จ่ายเงินบารุง
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบความ
๑. ประเมินประสิทธิภาพการ
๓. ข้อมูลนาเข้าในการจัดทา
เชื่อมโยงของแผนรายรับ-จ่ายเงิน บริหารแผนรายรับ – จ่ายเงิน
แผน ไม่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ บารุง และแผนจัดซื้อจัดจ้างของ บารุง และแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มีระบบการรายงานผลการ หน่วยงาน
๒. สอบทานข้อมูลด้านลูกหนี้
ใช้จ่ายเงินสองระบบคือ CIE และ ๒.กาหนดให้มีคณะกรรมการ ค่ารักษา และเจ้าหนี้ค้างจ่ายของ
แผนประมาณการรายได้และ
ภายในหน่วยงานเพื่อร่วมกัน
หน่วยบริการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin)ที่มี จัดทาแผนรายรับ-จ่ายเงินบารุง
๓. การปรับแผนรายรับ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ส่งผล โดยนาข้อมูลด้านลูกหนี้ค้างชาระ จ่ายเงินบารุงให้สอดคล้องกับ
กระทบต่อภาระงานของจ้าหน้าที่ ข้อมูลการรักษาในระบบบริการ สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหนี้ที่ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้าง
๕. บุคลากรของหน่วยบริการมี จ่าย มาพิจารณาเพิ่มเติมในการ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง จัดทาแผนรายรับ-จ่ายเงินบารุง
แผนประมาณรายได้และควบคุม เพื่อให้แผนเงินบารุงมีความ
ค่าใช้จ่าย (Planfin) กับแผน
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
รายรับ – จ่ายเงินบารุง เป็นแผน ๓. กากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
เดียวกัน
ให้เป็นไปตามแผนเงินรายรับ ๖. บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดการ จ่ายบารุงที่กาหนด โดยแผน
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
รายรับ - จ่ายเงินบารุง รวมถึง
บุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการ
ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๖
ปัญหา/สาเหตุ
พนักงานราชการหรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดทักษะ
ประสบการณ์และไม่มีผู้ให้
คาปรึกษาแนะนา โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลชุมชน

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
รายรับ -รายจ่ายเงินบารุง
เชื่อมโยง/สอดคล้อง กับแผน
จัดซื้อจัดจ้าง มีเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้ บริหารการจ่ายเงิน และ
การก่อหนี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน
และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)
๑. หน่วยงำนที่บูรณำกำรแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำกับควบคุมกำรรับ - จ่ำยเงินของ
หน่วยบริกำร เช่น โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ และโรงพยำบำลสระแก้ว
๒. หน่วยงานที่พัฒนาโปรแกรมโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน เช่น โปรแกรม i-Plan (โรงพยาบาลเพชรบูรณ์) โปรแกรม E-Plan , E–Stock (โรงพยาบาลบุรีรัมย์)
HosXp 4.0 (โรงพยำบำลสุรินทร์) เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และกากับติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
และกากับการใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
๖.๑ การพัฒนาจุดแข็งเชิงบวกด้านบุคลากร พัฒนาสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับปรุง
จุดอ่อนในกระบวนงาน และสร้างโอกาสให้เกิดแผนเงินบารุงที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
Structure สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อน และกากับติดตามให้หน่วยบริการในสังกัด
ทุกแห่ง มีการจัดทาแผนเงินบารุงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ
หน่วยบริการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการบริห ารจัดการแผนเงินบารุงให้ มีประสิทธิภ าพ พัฒ นาภาพลักษณ์ การ
บริหารงาน และการกากับดูแลที่ดีด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ
System ให้มีการกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด รวมถึงมี การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผล พร้อมเสนอคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานทุกไตรมาส เพื่อจะใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินและเป็นเครื่องมือสะท้อนการเตือนภัยภาวะวิกฤติทางการเงิน
และการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการเพื่อเป้าหมายผลลัพธ์ประสิทธิภาพของการจัดทาแผนเงิน
บารุงของหน่วยบริการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๗
Staff ควรจั ดการเรีย นรู้เพื่ อทบทวนประสิ ทธิภ าพข้อมู ล นาเข้าเพื่ อการจัดท าแผนเงินบ ารุง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่ วมกัน ทั้ งเขตสุ ขภาพ เพื่ อสร้างความเข้ม แข็งด้ านการบริห ารการเงิน
การคลังระดับเขตสุขภาพ
สาหรับส่วนกลาง
การพิจารณานาอุปสรรคการทางานของหน่วยบริการซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการระบบงานที่ส่วนกลาง
กาหนดขึ้น เพื่อสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑) มอบกองกฎหมายทบทวนและปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงให้ครอบคลุม
การจัดทาแผนรายรับ - จ่ายเงินบารุง และกาหนดอานาจการอนุมัติแผนให้ชัดเจน
๒) มอบกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพกาหนดแนวทางปฏิบัติการทาแผนรายรับ จ่ ายเงิน บ ารุ งให้ มี ค วามชั ดเจนทั้ งระบบ ตั้ งแต่ กระบวนการจั ดท าแผน การบริห ารแผน การประเมิ นผล
การกากับติดตามแผน – ผลการดาเนินงาน การรายงานผล และการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคุม้ ค่า ในการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๓) พัฒนาโปรแกรมการกากับติดตามแผนและผลการรับ – จ่ายเงินบารุงของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้หน่วยบริการใช้ปฏิบัติงานระบบเดียว เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยบริ การและ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีฐานการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติทางการเงินของหน่วย
บริการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบธรรมาภิบาล
2. หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ 1 : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 และระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 6
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ 2 : ร้อยละของหน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ ร้อยละ 100
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
4. วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา/สาเหตุ
สถานการณ์แนวโน้มร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงิน
ระดับ 6 และ 7 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังคงมีหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติการเงิน ซึ่งต้องเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2563
พบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
การเงินระดับ 6 และ 7 ร้อยละ 4.4
และ 1.7 (ไตรมาสที่ 4) ตามลาดับ
โดยมีสาเหตุที่สาคัญดังนี้
1. ขาดเงินสด
- เรียกเก็บลูกหนี้ช้า
- ไม่ทาทะเบียน
ลูกหนี้รายตัว
- ไม่ตรวจสอบสิทธิ
- ไม่ตั้งศูนย์เรียกเก็บ
2. ขาดทุน
- รายได้ไม่เพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ไม่มี หรือไม่ทาแผนธุรกิจ
- ต้นทุนผู้ป่วยนอกสูง
- ต้นทุนผู้ป่วยในสูง
- ค่าแรงสูง FTE เกิน
- อัตราการใช้ทรัพยากรต่า
- การจัดซื้อนอกแผน
3. หนี้มาก
- ไม่ชาระหนี้
- ล่าช้าบริหารคลังพัสดุ
- การจัดซื้อเกินราคากลาง

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
1. มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง
(5 มาตรการ)
1.1 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient
Allocation)
- มีข้อมูลรายได้ ต้นทุนและ
ผลการดาเนินงานของทุกกองทุน
- มีแผนทางการเงิน (Planfin)
ที่มีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
- เมื่อวิเคราะห์ความเสีย่ งของแผนทาง
การเงิน (Planfin Analysis) ไม่เป็น
แผนแบบที่มีความเสี่ยง
(แผนแบบที่ 4, 6, 7)
1.2 พัฒนาระบบบัญชีบริหาร (Accounting
Management)
- มีการบันทึกข้อมูลบัญชีลูกหนี้
และบัญชีรายได้ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการ
คลัง ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ และด้าน
หลักประกันสุขภาพ (Network &
Capacity Building)
- ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยบริการ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- ผู้บริหารการเงินการคลังระดับเขต
จังหวัด หน่วยบริการ
- หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน
การคลัง เศรษฐกิจสุขภาพ และระบบ
หลักประกันสุขภาพ
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลใหม่
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน
การคลัง (Efficient Management)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน*
- ระดับ 7 : ไม่ม,ี
(ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 4)
- ระดับ 6 : จานวน 3 แห่ง
ร้อยละ 0.33,
(ค่าเป้าหมาย
ไม่เกินร้อยละ 6)
* ไตรมาส 2/2564
2. หน่วยบริการ
มีระบบจัดเก็บรายได้คณ
ุ ภาพ
ร้อยละ 9.80
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)
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ปัญหา/สาเหตุ

แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา
- กระจายอานาจให้เขตบริหาร
จัดการและปรับเกลีย่
- เขตมีนวัตกรรมการเงินการคลัง
1.5 ติดตาม กากับ เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพทางการเงิน วางระบบเฝ้า
ระวัง (Monitoring Management)
- มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
- หน่วยบริการทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ 5
ตัว (ระดับ Grade B, A-, A) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus
Efficiency)
- มีต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ปว่ ยใน
ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่ม
ระดับเดียวกัน
- มีระบบระบบคลังข้อมูล (Data
Warehouse Software) และจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้าน
การเงินการคลัง
2. ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C)
2.1 มีโครงสร้างระบบจัดเก็บรายได้
(Structure)
2.2 มีระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บทุก
กองทุน (System)
2.3 มีจานวนและทักษะความสามารถของ
บุคลากรเหมาะสมตามระดับของ รพช.
รพท. รพศ. (Staff & Skill)
2.4 มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา
ครบถ้วน (Care)
2.5 มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล
ครบถ้วน และถูกต้อง (Code)
2.6 ระบบเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน (Claim &
Account)

ความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี
-เขต 1 นวัตกรรมโปรแกรมบริหารเตียง โปรแกรมการติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน
-เขต 7 มีนวัตกรรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม และ Zero Stock
-เขต 10 มีทีม FRRT ระดับเขต เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เป็นการกระตุ้น
ระบบการกากับติดตาม ด้านการเงินการคลัง และมีทีม FRRT ระดับจังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งทีม
FRRT โดยมีการแบ่งกลุ่มตามสี สีแดง ชมพู เหลือง และเขียว ลงพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
-โปรแกรมติดตามลูกหนี้ หรือโปรแกรมสาหรับการเรียกเก็บ RCM, HosXp, Excle, E-Claim, BI
Tool, 3C, E-hos Accounting, BMS, HOME C, Oppp2010, Sip09, SBHClaim, SSOP, CSOP, HD,
CIPN, DataAudit, DSS, KTN, medical 2 0 2 0 , manual, Edc- hosxp, Chart PSWH, IPD 2 0 1 9 ,
K@mecc, Hsoft, AAA, SRC, KKK, CCMS, Quick view, HI, mBase, Him PRO, SO CLAIM, MUK CLAIM
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6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
สาหรับพื้นที่
6.1.1 การเงินการคลัง
- จั ด ท าแผนทางการเงิน (Planfin) โดยมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรรมการบริ ห าร
โรงพยาบาล และกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรดาเนินการด้วยความซื่อสัตย์ และมีการควบคุมกากับ
(Planfin) อย่างต่อเนื่อง
- จั ด ท าแผนธุ ร กิ จ (Business Plan) รายสิ ท ธิ รายกองทุ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แผนด้ า นอื่ น ๆ
เช่น แผนเงินบารุง แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการเงิน (Planfin) เป็นต้น
- จัดหารายได้เพิ่ม เช่น เพิ่มจานวนห้องพิเศษให้เพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ที่มีกาลังจ่าย
- บริหารเงินกองทุนประกันสังคมจากโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้เกิดการกระจายงบประมาณ
ไปสู่โรงพยาบาลชุมชนเร็วขึ้น
- การบริห ารกองทุ น ไร้สั ญ ชาติ (Stateless) ควรจะมีการนามาช่ว ยแก้วิกฤตทางการเงินของ
โรงพยาบาลในจังหวัดได้ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการจัดบริการได้ตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบหมวดเงินอุดหนุน
โดยต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ปี กรณีเงินเหลือต้องส่งคืนคลัง
- เพิ่มศักยภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยไม่เพิ่มต้นทุน
- มีการทบทวนและระบบลีน (Lean) ระบบ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
- เสริมสร้างระบบปฐมภูมิให้เข้มแข็ง (Primary Prevention) เพื่อลดต้นทุนจากการเจ็บป่วย
- จัดการคุณค่า (Value Management) เชื่อมโยงสถานการณ์การเงินการคลังกับผลลัพธ์บริการ
สุ ขภาพ เพื่ อให้ เห็ น การใช้ ทรั พ ยากรอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และส่ งผลต่ อคุณ ภาพบริการ เกิ ดประโยชน์ต่ อ
ประชาชน
- บริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Operational Efficiency) แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- บริหารสินค้า คงคลังยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (Inventory Management) ไม่ควรจัดซื้อนอกแผน
ซึ่งมีผลกระทบต่อรายการต้นทุนค่าใช้จ่าย และรายการเจ้าหนี้การค้า ทุกสิ้นเดือนต้องรายงานสินค้าคงคลังที่อยู่
ในคลังใหญ่และคลังย่อยที่เบิกไป ให้งานบัญชีบันทึกจานวนวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ดาเนินงานระบบจัดการทรัพยากรสุขภาพในเขต โดยดาเนินการติดตั้งโปรแกรม Enterprise
Resource Planning : ERP โดยมอบส านั กงานเขตให้ ด าเนิน การกากับ ติ ดตาม การใช้ ท รัพ ยากรระหว่าง
จังหวัด
- สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ
6.1.2 ระบบจัดเก็บรายได้
- ควรมีนโยบายจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้ และควรเร่งทาให้เกิดขึ้นจริงนโยบายการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ในการบริหารจัดการลูกหนี้
- ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทีมนิเทศตามหน่วยงานที่ขาดแต่ละประเด็น และติดตามเรื่อง
การติด C และ Deny เสนอให้มีการรายงานภาพรวมการถูกปฏิเสธการจ่าย (Deny) และการเบิกจ่ายล่าช้าในที่
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพทุกเดือน
- เพิ่มประสิ ท ธิภ าพศูน ย์ จั ดเก็บ รายได้ การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างศูน ย์จัด เก็บรายได้ กับงาน
การเงิน/บัญชี และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง
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- เนื่องจากระบบเบิกจ่ายมีหลายสิทธิ์ และการเรียกเก็บมีหลายโปรแกรม เป็นอุปสรรคต่อการส่ง
ข้อมูล ควรมีระบบ หรือใช้โปรแกรมเดียวกัน หรือลดโปรแกรมลง เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกเก็บ
- จัดท ากระบวนการปฏิ บั ติงาน (Flow Chart) และมอบหมายงานให้ ชัด เจน เพื่ อให้ ส ามารถ
ควบคุมการเบิกจ่าย ในแต่ละกองทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- ประชุมกองทุนย่อยเป็นประจา เพื่อติดตามและให้คาแนะนา ในการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- หน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานจัดเก็บรายได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเป็น
ประจาทุกเดือน
- หน่ ว ยบริ การให้ ความส าคัญ ในการบั น ทึ กลู ก หนี้แ ละการตั ดลู กหนี้ ให้ เป็ น ปั จจุบั น เพื่ อให้ รู้
สถานการณ์การเงินที่แท้จริง
- ให้ผู้บริหารหน่วยบริการกากับติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเรียกเก็บหรือติดตามหนี้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
- โดยนาเสนอในที่ประชุมเขตสุขภาพทุกเดือน มีการชื่นชม ให้รางวัลจังหวัดที่มีระยะการเรียก
เก็บเฉลี่ยต่าที่สุด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มาตรการระยะยาว ให้ทาง สสจ. มีการรายงานระยะการเรียก
เก็บผ่านที่ประชุม กรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน
สาหรับส่วนกลาง
6.2.1 การเงินการคลัง
- เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 หน่วยบริการมีผลงานบริการลดลง จึงควรพิจารณาการ
ปรับ Base Rate ในช่วง COVID-19 และการจัดสรรเงินการันตีขั้นต่า ในไตรมาสที่ 2-3 เพื่อช่วยเหลือสภาพ
คล่องของโรงพยาบาล
- กระทรวงสาธารณสุข ควรมีแนวทางสนับสนุนค่าตอบแทนกาลังคนสาธารณสุข (ฉ.11,ฉ.12)
- ควรกาหนดแนวทางการปรับแผนทางการเงินให้รองรับกับสถานการณ์ เพื่อให้ หน่วยบริการ
มีการปรับตัวได้ทันเวลาและเหมาะสม
- เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการบัญชีมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร
- ควรสนับสนุนค่าตอบแทนให้บุคลากรสายสนับสนุน
- เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ส่วนกลางควรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังเป็นที่
ปรึกษาแนะนาให้แก่หน่วยบริการในการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านการเงินการคลัง
- เกณฑ์ ก ารตรวจสอบ วิเคราะห์ งบการเงิน ควรก าหนดรู ป แบบการตรวจสอบระบบบั ญ ชี
(Accounting Management) ให้ชัดเจน
- การควบคุ ม กากับ โดยเกณฑ์ ประสิ ทธิภ าพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ควรให้ มี การ
ปรับปรุงค่ากลาง (Mean) ให้เป็นปัจจุบัน
- กาหนดนโยบาย ให้มีการบริหารวัสดุคงคลัง ลดจานวนวันลง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินใน
โรงพยาบาล
- กาหนดนโยบายและกากับอย่างจริงจัง เรื่องการจัดทาและบริหารแผนเงินบารุง ร่วมกับแผน
Planfin ในทุกโรงพยาบาล
6.2.2 ระบบจัดเก็บรายได้
- ควรกาหนดกรอบบุคลากร และบทบาทหน้าที่ในศูนย์จัดเก็บรายได้ให้ชัดเจน
- แนวทางหน่วยบริการที่ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ควรมีการประสานข้อมูลกับกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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- เกณฑ์การประเมิน System ข้อที่ 4 เรื่องประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทุกกองทุน ต้องไม่ใช้
การประเมินจาก 7 Plus แต่ให้ใช้เกณฑ์การประเมิน E-Claim จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบติดตามการเรียกเก็บ (Claim) ให้มีความครบถ้วนมากขึ้นทุกโรงพยาบาล เนื่องจากพบว่า
ยังมีโรงพยาบาลที่เรียกเก็บเงินจากกองทุนต่างๆ ไม่ครบถ้วน และยังมีการติด C, D และหัก %

กรอบแนวทางการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับสานัก
นายกรัฐมนตรี
- ประเด็นที่ 1 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
- ประเด็นที่ 2 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- โครงการสั ต ว์ ป ลอดโรคคนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (ประเด็นติดตาม)

จัดทาโดย คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ประเด็นที่ 7 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับสำนักนำยกรัฐมนตรี
1) กำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศ : กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามมำตรกำรที่ ๑
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเน้น “ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้รับการคุ้มครองสุขภาพ มีภูมิคุ้มกันและ
จัดการสุขภาพตนเองได้ โดยมาตรการต่าง ๆ จะดาเนินการเข้มข้นตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ 1) เสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข 2) ดาเนินการตามมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มำตรกำรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ ได้มีการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบการ
ตรวจวิเคราะห์ และนวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ
รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ 1) มีการพัฒนารูปแบบการจัดทาห้องปลอดฝุ่น
ในโรงพยาบาล 2) สร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3) พั ฒ นา
รูปแบบการสื่อสาร แจ้งเตือนความเสี่ยงจากฝุ่นละอองในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
2)โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ : จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน
ประเทศไทย พบจานวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องจากจานวนสูงสุดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย
และลดลงอย่ างต่อเนื่ องจนเหลื อน้ อยกว่า 10 รายต่อปี ส าหรับ ปี 2563 มี การส่ งตรวจทั้ งหมด 6,579
ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 216 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.28 ในปี 2564 มีการส่งตรวจทั้งหมด 2,039
ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 64 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.14 โดยจังหวัดที่มีการพบโรคสูงสุด 10 อันดับ
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สงขลา สุรินทร์ ราชบุรี บุรีรัมย์ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช น่าน และพัทลุง ไม่มีพบ
รายงานผู้เสียชีวิต ทาให้บ่งบอกถึงความสาเร็จของการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ได้แก่
การฉีดวัคซี นป้ องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การเพิ่มการเข้าถึงของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลัง
สัมผัสโรค การติดตามให้ผู้สัมผัสเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบชุด การสื่อสารความเสี่ยง
และการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้รับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประเทศ
ไทยปลอดจากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จเจ้ าฟ้ าฯ กรมพระศรีส วางควั ฒ น
วรขัตติยราชนารี กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับเครือข่ายในการดาเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า
ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยรวมถึงลดภัยคุกคามสุขภาพ
จากการโดนสัตว์ทาร้าย โดยปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกของการเริ่มประเมินพื้นที่ปลอดโรค กรมควบคุมโรคโดย
กองโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักตรวจราชการ สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรค ผลักดันให้เกิดการดาเนินงาน ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินพื้นที่ปลอดโรคร่วมกัน เพื่อทาให้ประเทศไทยสามารถประกาศรับรองพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นแห่งแรกในประเทศอินโดจีนต่อไป โดยในปี 2564 กรมควบคุมโรคโดย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่ง มีแผนการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอาเภอทั้งสิ้น 33 แห่ง
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ประเด็นที่ 7 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้ นที่ ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ประชาชน ทั้ งนี้ ได้ มีการใช้
กระบวนการ Government Innovation Lab ในการตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาคัญ/ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันคิดค้น และแสวงหาวิธีการในการแก้ปัญหา
ที่มีอยู่ ซึ่งนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล
ที่แถลงต่อรัฐสภา และโครงการกรณีพิเศษ/เร่งด่วนอีก ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
๑. การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม
๑.๑ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในภาพรวม
๑.๒ การจัดการแหล่งน้าชุมชนภาคการเกษตร
๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Government
Innovation Lab)
๒.๑ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๒.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การ
พัฒนาเชิงพื้นที่

สธ. เป็นหน่วยงานหลัก
1. การแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ
2. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

สธ. เป็นหน่วยงานร่วม
1. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ของประชาชนหลังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ใน
ภาพรวม
2. การจัดการแหล่งน้า
ชุมชนภาคการเกษตร

1. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สาธารณสุข/ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ อุตสาหกรรม/
มหาดไทย/ คมนาคม
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัด
ต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาในวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ “การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง” เป็ นวาระแห่ งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่ งชาติ“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีการประชุมครั้งที่
5/2562 เมื่ อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติเห็ นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่ งชาติ “การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
- จานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ภายในประเทศลดลง
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- จานวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ) ลดลง
โดยมีแนวทางปฏิบั ติในการดาเนินการแกไขปั ญหาฝุ่ นละอองในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่
วิกฤตโดยการบูรณาการการดาเนินงานรวมกันในทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
มาตรการที่ 2 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกาเนิด)
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นการดาเนินงานตามแผนวาระชาติฯ
มาตรการ

ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้อง
ระยะเวลา
1. เสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการตอบ 62 – 64
มาตรการที่ 1 การเพิ่ม
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ประสิทธิภาพในการบริหาร
2. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยที่อาจเกิด
จัดการเชิงพื้นที่
จากมลพิษทางอากาศ
- 9 จังหวัด ภาคเหนือ
3. สื่ อ สารข้ อ มู ล และให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ต นให้ แ ก่
- กทม. และปริมณฑล
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
- หมอกควันภาคใต้
- ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี 4. พัฒนาระบบการพยากรณ์การเกิดโรคของประชาชนและ
ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
- อื่น ๆ เช่น ขอนแก่น
กาญจนบุรี
5. ควบคุมการปล่ อยฝุ่ นละออง โดยใช้กลไกตาม พรบ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในการ
(สธ. เป็นหน่วยงานสนับสนุน)
ควบคุมสถานประกอบการและจัดการเหตุราคาญ
1. สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 65 – 67
มาตรการที่ 3
ทั้ ง แหล่ ง ก าเนิ ด ปริ ม าณ มลพิ ษ ในบรรยากาศและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ
บริหารจัดการมลพิษ
2. ร่วมจัดทาคู่มือการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อ 62-64
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษและการป้องกันสุขภาพ
3. สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายประชา
สั ง คมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละสร้ า งความร่ ว มมื อ 62-67
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน
4. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของประชาชนในการดู แ ล ป้ อ งกั น
62-67
ผลกระทบต่อสุขภาพ
5. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เช่น วิธีการเฝ้าระวังอย่างง่าย/
เกณฑ์การควบคุมการทากิจกรรมนอกบ้าน/นวัตกรรมการ 62-64
ป้องกันสุขภาพ เช่น ห้ องปลอดฝุ่น หน้ากากป้องกันฝุ่น/
ข้อมูลเศรษฐศาสตร์)
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ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
มาตรการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ โดยเน้น “ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
จากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้รับการคุ้มครองสุขภาพ มีภูมิคุ้มกันและจัดการสุขภาพตนเองได้ โดยมาตรการ
ต่าง ๆ จะดาเนินการเข้มข้นตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่
1. เสริมสร้างความพร้อมของระบบสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
โดยมีกลไกการบริหารจัดการในพื้นที่รองรับภาวะวิกฤต เช่น การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับจังหวัด ร่วมทั้งเป็นคณะกรรมการหรือบูรณาการกลไกการทางาน
กับคณะกรรมการในจังหวัด เช่น ศูนย์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองฯ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น โดย
ได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1) การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจง/และสั่งการเตรียมความพร้อมด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมี ปลัด กระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
2) การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับ
กระทรวง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อสั่งการยกระดับ
การปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
3) การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับ
จังหวัด จานวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข (Operations Center) จานวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย

2. ด าเนิ นการตามมาตรการด้ านการแพทย์และสาธารณสุ ข ในระยะเกิ ดเหตุ เพื่ อดูแล ป้ องกั น
สุขภาพประชาชนในพื้นที่ ได้แก่
1) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดย
1.1) พัฒนาและจัดทาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง และวิเคราะห์ คาดการณ์
ข้อมูล ได้แก่ สถานการณ์ PM2.5 ข้อมูลคาดการณ์ ส ถานการณ์ PM2.5 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ และ
สื่อสารเตือนภัย พร้อมให้คาแนะนาในการปฏิบัติตนสาหรับประชาชน ตามระดับสี
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1.2) การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร Dust Boy
ซึ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขยายผลการ
เฝ้าระวังให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล รวมถึง
สถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถานดูแลผู้สูงอายุ จานวน 500 เครื่อง

2) เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง โดย
2.1) การเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่ (1) กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจรวม
(2) กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและหลอดเลือด (3) กลุ่มโรคตาอักเสบ (4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (5) กลุ่มโรคอื่น ๆ
รวมทั้งผลกระทบในระยะยาว เช่น โรคมะเร็งปอด โดยการรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล
ทุกสัปดาห์ ผลการเฝ้าระวังกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ จากระบบคลังข้อมูล สุขภาพ (HDC)
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
 มีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2564 จานวน 2,357,825 ราย หรือ
คิดเป็นอัตรา 3,604.07 ต่อแสนประชากร
 กลุ่ ม โรคระบบทางเดิน หายใจมากที่ สุ ด 887 ,072 ราย รองลงมา กลุ่ ม โรคผิ ว หนั ง
อักเสบ 585 ,401ราย กลุ่มโรคตาอักเสบ 444 ,307 ราย และกลุ่ มโรคหัวใจหลอด
เลือดและสมองอุดตันขาดเลือด 391,325 ราย ตามลาดับ
 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 0-4 ปี เป็นกลุ่มที่พบการเจ็บป่วยมากที่สุด และพื้นที่พบการ
เจ็บป่วยมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และขอนแก่น
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รูปที่ 1 อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร รายเขตสุขภาพ

2.2) การเฝ้ าระวั งอาการจากการรั บ สั มผั ส PM2.5 ผ่ าน Anamai Poll ซึ่ งมี ผู้ ตอบจ านวน
12,837 ราย โดยเฝ้าระวังอาการจากการรับสัมผัส PM2.5 ด้วยตนเอง ระหว่าง 1 มกราคม - 26 เมษายน 2564
จากผู้ตอบแบบสารวจ 12,837 ราย ในภาพรวมการเฝ้าระวัง พบว่า ร้อยละ 40.14 มีอาการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ
ทางอากาศ โดยอาการที่พบมากสุด ได้แก่ คัดจมูก มีน้ามูก รองลงมา แสบจมูก และแสบตา คันตา ตาแดง (รูปที่ 2)
และรายงานผลผ่าน https://sites.google.com/view/hia-surveillance/anamai-poll-pm-2-5?authuser=0

2) สร้างความรอบรู้และตอบโต้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
 Online ผ่านทาง Line / Facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 On air ผ่านทาง TV วิทยุ เสียงตามสายYouTube
 On ground โดย อสม. /อสส. ทีมปฏิบัติการ PM2.5 ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 การจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ (ศกพ.ส.)
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3) ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เสี่ยง โดยการจัดระบบบริการสุขภาพ ได้แก่
 เปิดคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครและในพื้นที่เสี่ยง
ทั่วประเทศ จานวน 42 แห่ง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) และการให้บริการคลินิก
มลพิษออนไลน์ มีผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกมลพิษออนไลน์ จานวน 421 ราย มีอาการ
รุนแรง 106 ราย โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน มีผู้เยี่ยมชม 19,332 ครั้ง

 จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง ในโรงพยาบาล/ สถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง โรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่เสี่ยงจาก PM2.5 จานวน 1,616 แห่ง

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / ทีม 3 หมอ ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ให้ ค าแนะน าในการดู แลตนเอง และเร่ งสร้างความตระหนั ก และการมี ส่ ว นร่ว มในการแก้ ไขปั ญ หา โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เชิงรุก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ถึงผลกระทบของ
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ฝุ่นละออง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาและลดกิจกรรมที่ทาให้เกิดฝุ่น เช่น
จัดทาเสวียนรักษ์โลก เพื่อลดฝุ่น งดเผา ลดขยะ เพิ่มปุ๋ยให้กับต้นไม้ โดยเฉพาะพื้นที่หมอกควันภาคเหนือ

 ให้การดูแล รักษาเจ้าหน้าที่ บุคลากรหรืออาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบจากการลง
ปฏิบัติการดับไฟป่า
 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย / N95
 จัดเตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ ระบบรักษากรณีได้รับผลกระทบจากเกิด
เหตุไฟไหม้ป่า
4) การสนั บสนุนการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกาเนิดในพื้นที่ และการจัดการเหตุราคาญ
จากฝุ่ นละออง โดยจั ดท าค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุ ขเพื่ อลดและป้ องกันผลกระทบต่ อสุ ขภาพจาก
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนวทางการปฏิบัติฯ สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสายด่วนให้คาปรึกษา เป็นต้น
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
ได้ มี การส่ งเสริ ม การวิจั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้า นเทคโนโลยี การติด ตามตรวจสอบการตรวจ
วิเคราะห์ และนวัตกรรมเพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ รวมถึง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่
1) มีการพัฒนารูปแบบการจัดทาห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแล
ผู้สู งอายุ บ้ านเรื อนประชาชน ตามบริบ ทพื้ นที่ รวมทั้งมีการจัดท าโครงการห้ องปลอดฝุ่ นอุ่นใจ เพื่อเพื่ อ
ส่งเสริม สร้างกระแส และเพิ่มความรู้ แก่ประชาชน ภาคราชการ และเอกชน ในการสร้างห้องปลอดฝุ่นอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสื่อสารเตือนภัย ผ่าน https://hpc1.cmuccdc.org/

2) สร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพัฒนาชุมชนใน
การลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศหมอกควันภาคเหนือ
3) พั ฒนารูปแบบการสื่อสาร แจ้งเตือนความเสี่ยงจากฝุ่นละอองในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับบริ บทพื้ นที่ เช่น ธงสี เตื อนภั ย Line โดยดาเนิ นการพั ฒ นา Line ChatBot เพื่ อใช้ส าหรับการสื่ อสารให้
ความรู้และแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน Moblie Application SMART อสม. เป็นต้น
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เอกสารแนบ 1 รายชื่อโรงพยาบาลจัดตั้งคลินิกมลพิษ
พื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(21 แห่ง)

ภาคเหนือ
(11 แห่ง)

ภาคกลางและตะวันตก
(2 แห่ง)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6 แห่ง)
ภาคตะวันออก
(2 แห่ง)
ภาคใต้
(3 แห่ง)

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลกลาง
สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตากสิน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลาพูน โรงพยาบาลลาปาง
โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลสอง โรงพยาบาลเชียงคา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมุกดาหาร
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลยะลา
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2. โครงการกรณีพิเศษ 4 ปี (ปี 2560 – 2563)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สาธารณสุข/ เกษตร (ปศุสัตว์)/ มหาดไทย (อปท.)
จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบจานวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องจากจานวน
สูงสุดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือน้อยกว่า 10 รายต่อปี จาก
รายงานโดยกองระบาดวิทยาจานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2563 มีจานวน 5, 14, 11,
18, 3 และ 3 รายตามล าดั บ จั งหวัดที่ พบผู้ เสี ยชี วิตจากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ได้ แก่ หนองคาย สระแก้ ว และ
ศรีสะเกษ ซึ่งผู้เสียชีวิตเกิดจากการไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด ข่วน ในปี
2564 ยังไม่พบผู้เสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
สาหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2563 มีตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 6,579 ตัวอย่าง
พบผลบวกทั้งหมด 216 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.28 โดยจังหวัดที่มีการพบโรคสูงสุ ด 10 อันดับแรก
ได้แก่ ชลบุรี สงขลา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ราชบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และระยอง ในปี
2564 มีตัวอย่างส่งตรวจ จานวน 2,039 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 64 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.14
โดยจังหวัดที่มีการพบโรคสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สงขลา สุรินทร์ ราชบุรี บุรีรัมย์ สมุทรปราการ
นครศรีธรรมราช น่าน และพัทลุง ไม่มีพบรายงานผู้เสียชีวิต
จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บ่งบอกถึงความสาเร็จของการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การเพิ่มการเข้าถึง
ของการฉีดวัคซีน ป้ องกัน โรคพิษสุ นัขบ้าหลังสัมผัส โรค การติดตามให้ผู้ สัมผัส เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบชุด การสื่อสารความเสี่ยงและการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้รับผิดชอบในการ
เลี้ ย งสั ต ว์ เป็ น ต้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยปลอดจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ เจ้ าฟ้ าฯ กรมพระศรีส วางควัฒ น วรขั ตติ ย ราชนารี กระทรวงสาธารณสุ ข โดย
กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับเครือข่ายในการดาเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อ
ลดการเสียชีวิตของคนในประเทศไทยรวมถึงลดภัยคุกคามสุขภาพจากการโดนสัตว์ทาร้าย โดยปี พ.ศ. 2564
เป็นปีแรกของการเริ่มประเมินพื้นที่ปลอดโรค กรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับกรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสานักตรวจราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันสร้าง
เกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรค ผลักดันให้เกิดการดาเนินงาน ติดตามการดาเนินงาน และประเมินพื้นที่
ปลอดโรคร่วมกัน เพื่ อทาให้ประเทศไทยสามารถประกาศรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
เป็นแห่งแรกในประเทศอินโดจีนต่อไป โดยในปี 2564 กรมควบคุมโรคโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรค
ทั้ง 13 แห่ง มีแผนการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอาเภอทั้งสิ้น 33 แห่ง
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๑๐๒
ภาพที่ 1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และจานวนสัตว์พบเชื้อ ในประเทศไทย ปี 2554 – 2564

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค ยังคงดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ตามพระปณิ ธ านของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า ฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีเป้าหมาย “กาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย” โดย
มีกิจกรรมที่สาคัญได้แก่ ผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าระดับอาเภอ โดยใช้หลักเกณฑ์การรับรองพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นเครื่องมือในการวัดผลการ
ด าเนิ น งาน พร้ อ มก าหนดหลั ก เกณฑ์ ตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ส าคั ญ คื อ
1) ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2) ผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ ร้อยละ 100 3) ร้อยละ 100 ของผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
ลูกโซ่ความเย็น (Cold chain) ที่กาหนด 77 แห่ง 5) จานวนอาเภอเสี่ยงที่ดาเนินการตามมาตรการ เฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 440 อาเภอ และ 6) จานวนอาเภอที่รับประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าด้านสาธารณสุข 12 อาเภอ โดยการดาเนินการมีการใช้ 6 กลยุทธ์สาคัญ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เฝ้าระวังโรคในคน โดยดาเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรค
ไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ และมีการติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน และสัตว์อย่างต่อเนื่อง
จากระบบ Event based surveillance หรือ thairabies.net
กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันโรคในคน โดยกรมควบคุมโรค สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดฉีด
ป้ องกันโรคล่ วงหน้ า (Pre-Exposure) ให้ แก่บุคลากรกลุ่ มเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ อาสาปศุสั ตว์ สั ตวแพทย์
ที่ เกี่ ยวข้ อง และบุ คลากรสาธารณสุ ข ส าหรั บการสนั บสนุ นวั คซี นชนิ ดก่ อนสั มผั สอยู่ ระหว่ างจั ดส่ งให้ แก่
สถานพยาบาล จานวน 24,080 โด๊ส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และดาเนินการพัฒนาสื่อดิจิตอลและ
รวบรวมสื่อเพื่อการเรียนการสอนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 3 การควบคุมโรค เมื่อพบสัตว์ติดเชื้อยืนยันหรือผู้เสียชีวิต ใช้มาตรการ 1-2-3 เริ่มค้นหา
และติดตามผู้ที่สัมผัสสัตว์ยืนยันการติดเชื้อ ให้มารับวัคซีนโดยเร็วและรับอย่างต่อเนื่องตามแนวทางเวชปฏิบัติ
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานพื้นที่ออกควบคุมโรคด้วยการให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิ โลเมตร และเมื่อ
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๑๐๓
พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ให้ยกระดับการดาเนินงานด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System-ICS) เพื่อ ควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในพื้นที่ สาหรับ
การติดตามผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อยืนยันให้เข้ารับวั คซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดตามเข้ารับวัคซีนได้
134 คน จากผู้สัมผัส 134 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564)
กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการร่วมกับเครือข่าย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้ องถิ่น ขับ เคลื่ อนการทาพื้ น ที่ ปลอดโรคพิษ สุ นัขบ้าในคน โดยผลั กดันนโยบายผ่ านส านักงาน
ป้องกัน ควบคุมโรค และสถาบันป้ องกันควบคุมโรคเขตเมือง การดาเนินงานอาเภอเสี่ยงที่ดาเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 106 อาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564)
โดยในปี 2564 กรมควบคุมโรคโดยสานักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่ง มีแผนการประเมินพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าระดับอาเภอทั้งสิ้น 33 แห่ง
สาหรับเรื่องการติดตามการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบลูกโซ่
ความเย็น (Cold chain) ในปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมโรค ได้ปรับให้เรื่องการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อยู่ในหลักเกณฑ์การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
กลยุทธ์ที่ 5 การเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 5
มีการดาเนินงานพัฒนาสื่อคู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัขให้แก่ประชาชนในรูปแบบดิจิตอลและรูปเล่มเผยแพร่
ผ่านทางweb site กรมควบคุมโรค และ Application Rabies 101 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังสอดแทรกมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคทั้งในคนและ
สัตว์ เช่น การให้ คาแนะนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกกัด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้าหลั ง
สัมผัสโรคในคน การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ การควบคุมจานวนประชากรสัตว์ และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 6 การศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2564 กรมควบคุมโรคได้หลักเกณฑ์
การประเมิ น การสร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ร่วมกั บกรมปศุ สั ต ว์ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยเกณฑ์ฯ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์การพิจารณาโรคพิษสุนัขบ้า ในคน 2) เกณฑ์การพิจารณาโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ 3) การสารวจสัตว์ 4) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ 5) การควบคุมจานวนประชากรสุนัข และ
6) ความยั่งยืนของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้เสนอหลักเกณฑ์ฯ ให้กรมปศุสัตว์และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาไปใช้ในการประเมินฯ แจ้งเครือข่ายในการดาเนินงานและการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรค
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศจีน และแพร่ระบาดไปอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็น
จานวนมาก สาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมกับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทาให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับต้องดาเนินงานตามภารกิจ
นี้ก่อนเป็นลาดับแรก อาจส่งผลต่อการติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและผู้สัมผัสโรคได้
ข้อสั่งการ/ ข้อเสนอแนะ
1. กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่
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๑๐๔
2. เสนอให้ประเด็นเรื่องการดาเนินการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป็น
หนึ่งในการติดตามของผู้ตรวจราชการสานักนายกขณะติดตามการดาเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
**************************
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1.
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นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9
นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 , 13
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11
นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2
นายแพทย์สมเกียรติ ขานุรักษ์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5,13
นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8
แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9
ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์อภิชาต รอดสม
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาเขตสุขภาพที่ 1-12
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คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2564 ประเด็นที่ 1-7
นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นางวาสนา วิไลรัตน์
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
กลุ่มภารกิจด้านการตรวจราชการและเขตสุขภาพ
นางสุนีย์ สว่างศรี
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางโกสุม สาลี
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
นายอติชาต หงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4
นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5
นางพัฒฑิกรณ์ ทองคา
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
นางศิริเพ็ญ ตลับนาค
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7
นางสาวสุภาพร เฉยทิม
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8
นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9
นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
นางวาสนา โชติชะวารานนท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวฒ
ั น์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
นายชิตชนินทร์ นิยมไทย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นางสาวกฤติยา พุตติ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
นายพีระพล กล้าหาญ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
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๑๒๙
บรรณาธิการ
1. นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน
2. นางวาสนา วิไลรัตน์
3. นางสุนีย์ สว่างศรี
4. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์

5. นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง

6. นางสาวศิญาภัสร์ จารัสอธิวัฒน์

7. นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม

8. นางวาสนา โชติชะวารานนท์

9. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์

รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองตรวจราชการ
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
กลุ่มภารกิจด้านการตรวจราชการและเขตสุขภาพ
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 1
โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 2
กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 3
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 4
สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 5
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2
กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ ประเด็นที่ 6
ระบบธรรมาภิบาล

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

๑๓๐
10. นายชิตชนินทร์ นิยมไทย
11. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์
12. นางสาวสิรินันท์ พานพิศ
13. นางสาวขวัญแก้ว จันทรวิเชียร
14. นางสาวกฤติยา พุตติ
15. นายพีระพล กล้าหาญ
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หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
กองตรวจราชการ

สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 6 ชัน
้ 8 สานักงานปลัดกระทรวง
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