
 



ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน จังหวัดสิงห์บุร ี
รอบที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 ระหว่ำงวันที่ 11–13 กุมภำพันธ์  2562 

วันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 
เวลา 09.00-16.30 น. -คณะผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ของกรม/กอง  เดินทางถึง 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิห์บุรี เพื่อเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงิห์บุรี (อาจมีการเก็บข้อมูลที่ รพศ/รพท./คปสอ.) 

วันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3 
เวลา 09.00 - ๑0.๐๐ น. - ผูต้รวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการฯ 
                                  รับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมของจังหวัด (ระยะเวลาน าเสนอ 
                                    ไม่เกิน 1 ชั่วโมง) ณ หอ้งประชุมอัมพวัน  ชัน้ 6 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงิห์บุรี   

    ประเด็นการน าเสนอ 
   1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

                                    2. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนคน เงิน ของ)  
                                    3. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  
                                        3.1 Agenda based  
                                           ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ เน้น  โครงการราชทัณฑป์ันสุข ท าความดี  
              ด้วยหัวใจ และโครงการพระราชด าริอ่ืนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด 
                                           ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

       3.2 Functional base 
             ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย  

              เน้นสุขภาพแม่และเด็ก  ผู้สูงอายุคุณภาพ และกลุ่มวัยอ่ืนที่ 
               ที่เป็นปัญหาของพื้นที่ 

    ประเด็นที่ 2 ลดแออัด  ลดรอคอย เน้นระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)   
                                                                      ER คุณภาพ Smart Hospital และประเด็นอ่ืนที่พื้นที่ก าหนด 

       3.3 Area based เขตสุขภาพที่ 4 พิจารณาเลือก 
 - การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด (Preterm birth)  
 - Intermediate care 

                                    4. ผลงานเด่นของจังหวัด Bright Spot 
เวลา 10.00-12.00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมเรือนจ าจังหวัด  
                                ตามโครงการราชทัณฑ์ปนัสุข ท าความด ีเพื่อชาติ ศาสน ์กษัตริย์ 
เวลา 13.00-15.00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะลงตรวจเยี่ยม  คบสอ.บางระจนั 
                               ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางระจนั  โดยน าเสนอไม่เกิน  30 นาที 
    1. ข้อมูลพื้นฐานของอ าเภอ 

2. การด าเนินงานปฐมภูมิ (ประเด็น พชอ. ทีม PCC รพ.สต.ติดดาว  
                            อสม.เป็นหมอครอบครัวและอ่ืนๆ ของพื้นที่) 

    3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
    4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
เวลา  13.00 น.          -จังหวัดน าเสนอ ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ต่อประธานประเดน็  
                               ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อแพ 80 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เวลา 15.00-16.30 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะลงตรวจเยี่ยม สถานอีนามัยเฉลิม 
          พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน 

  จังหวัดสิงห์บุรี   โดยน าเสนอไม่เกิน 15 นาที   
1.ข้อมูลพื้นฐานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
2.การพัฒนางานสาธารณสุข 
3.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานของ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่  11–12 กุมภาพันธ์  2563 โดย
น าเสนอภายใต้กรอบ 11 แผนงาน 32 โครงการ และ 45 ตัวชี ้วัด ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2563 ที่ได้ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี้ 

1.Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ 
ประเด็นที่ 2  กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

2.Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ ) 
ประเด็นที่ 1  สุขภาพกลุ่มวัย 
ประเด็นที่ 2  ลดแออัด  ลดรอคอย 

3.Area based (ปัญหาส าคัญของพ้ืนที่) 
 การป้องกันการคลอดก่อนกาหนด (Preterm birth) 

เอกสารประกอบด้วย 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 3.ข้อมูลสถานะสุขภาพ 4.วิสัยทัศน์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 5.บทสรุปนโยบายการขับเคลื่อนบริษัทสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563 
(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) และ 6.ผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563  

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหนากลุ่มงานตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่ได้
ให ้ความร่วมมือให ้การจัดท าเอกสารเล่มนี ้ส าเร ็จล ุล ่วงตามก าหนด   หวังเป ็นอย่างยิ ่งว ่า เอกสาร
ประกอบการตรวจราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปและหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา 
ณ ที่นี้ด้วย 
 

         
    

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                  กุมภาพันธ์  2563  
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สารบัญ 
เรื่อง หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ  ข 
ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสิงหบุรี    1 
ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข   3 
ขอมูลสถานะสุขภาพ   7 
วิสัยทัศน (สธ./สสจ.สิงหบุรี/นโยบาย นพ.สสจ.สิงหบุรี)  12 
บทสรุปนโยบายการขับเคลื่อนบริษัทสิงหบุรี ปงบประมาณ 2563 (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 13 
ผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

Agenda Based นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาต ิ  
ประเด็นท่ี 1   โครงการพระราชดําริ  
                  โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  15 
ประเด็นท่ี 2   กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ   
                  กัญชาทางการแพทย  19 
                  อาหารปลอดภัย  ผักปลอดสารพิษ 22 
Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ )   
ประเด็นท่ี 3   สุขภาพกลุมวัย   
                  สุขภาพแมและเด็ก  24 
                  ผูสูงอายุคุณภาพ 29 
ประเด็นท่ี 4   ลดแออัด  ลดรอคอย   
                  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  35 
                  ER คุณภาพ  39 
                  Smart Hospital 54 
                  Fast Track (Stroke , Trauma , ODS)  60 
                  intermediate care  79 
                  ระบบรับยาท่ีรานยา 83 
                  การกระจายผูปวยจิตเวชรับยาท่ีรานขายยา  85 
                  อสม.หมอประจําบาน  87 
Area based  ปญหาสําคัญของเขตสุขภาพท่ี 4   
                  การปองกันการคลอดกอนกาหนด (Preterm birth)  89 
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สารบัญตาราง   
ตาราง                                                                                                               หนา 

1 แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  จําแนกรายอําเภอ  4 
2 แสดงจํานวนและอัตราสวนตอประชากร  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 5 
3 แสดงสัดสวนประชากร จําแนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดสิงหบุรี ป 2562   6 
4 แสดงจํานวนและอัตราเกิด-ตาย เพ่ิมธรรมชาติของประชาชน ป ๒๕๔6-๒๕62 จังหวัดสงิหบุร ี  7 
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สารบัญแผนภูมิ   
 
แผนภูมิ                                                                                                              หนา 

1 ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข จังหวัดสิงหบุรี ป 2562 4 
2 โครงสรางประชากรจังหวัดสิงหบุรี ป 2562 5 
3 อัตราเกิดมีชีพ อัตราตาย ของจังหวัดสิงหบุรี ป 2558-2562 8 
4 แสดงอัตราทารกตาย อัตรามารดาตายจังหวัดสิงหบุรี ป 2558-2562 8 
5 สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงหบุรี ป 2558-2562 9 
6 สาเหตุการปวย (ผูปวยนอก) 5 อันดับสําคัญ  ป 2558-2562 จังหวัดสิงหบุร ี 10 
7 แสดงสาเหตุการปวย (ผูปวยใน) 5 อันดับท่ีสําคัญ ป 2558-2562  จังหวัดสิงหบุรี 10 
8 สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2558-2562 จังหวัดสิงหบุรี  11 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลทั่วไป 



๑ 
 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี 

ประวัติความเป็นมา 
 สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงสุโขทัย ราว พ.ศ.๑๖๕๐ โดยพระเจ้า
ไกรสรราช ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ.๒๔๓๗  ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑล
เทศาภิบาลจึงได้จัดตั้ง มณฑลกรุงเก่า (มณฑลอยุธยา) ขึ้น ประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท 
พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง และอินทร์บุรี  ใน พ .ศ.๒๔๓๙-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี 
เมืองอินทร์บุรีลงให้เป็นอ าเภอขึ้น กับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งที่ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อันเป็น
ที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็น รูป  "อนุสาวรีย์วีรชน
ค่ายบางระจัน"  ใช้อักษร  "สห" เป็นอกัษรย่อประจ าจังหวัด 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478  
ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ้านหมี่  และอ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   
 ทิศใต ้  ติดอ าเภอไชโย  อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก  ติดอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท ากสิกรรม 
พ้ืนที่กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาด
ต่างๆ ทั่วไป พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลากจึงมักมีน้ า
ท่วมขังเป็นเวลานานๆ พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พ้ืนดินเป็น
ลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบนผิวดินจนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป และยังมีแม่น้ าที่ส าคัญไหล
ผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสายอ่ืนๆ อีก คือ ล าแม่ลา ล า
การ้อง ล าเชียงราก และโพธิ์ชัย 

สภาพภูมิอากาศ      
ลักษณะอากาศ   คล้ายคลึงกับกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น  ๓  ฤดู  คือ 
ฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๖.๓๐ องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๐๔๗.๒๗ มม.ต่อปี 
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๑๐ องศาเซลเซียส 

เศรษฐกิจ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ร้อยละ ๘๐ 

เชื้อชาติและศาสนา   
 ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙8.80 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ 1.02  โดยมีวัด 192 วัด ภิกษุ สามเณร 1,566 รูป  โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง  มัสยดิ 1 แห่ง 
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การศึกษา  
 สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี  มีทั้งภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับอาชีวศึกษา  และยังมีการศึกษานอก
ระบบให้แก่ประชาชนทั่วไป  (ปีการศึกษา ๒๕61) มีจ านวนโรงเรียน    
  ระดับประถมศึกษา จ านวน          124 แห่ง  
  ระดับมัธยมศึกษา จ านวน            13 แห่ง  
  ระดับอาชีวศึกษา  จ านวน              ๕ แห่ง  
จ านวนนักเรียน   ระดับอนุบาล  จ านวน        3,292 คน 
  ระดับ ป.๑ – ป.๖ จ านวน      27,017 คน 
  ระดับ ม.๑ – ม.๓ จ านวน        6,695 คน 
  ระดับ ม.๔ – ม.๖ จ านวน        2,987 คน 

การปกครอง  
จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน 14 ชุมชน 

  1)  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  มี     8  ต าบล     58  หมู่บ้าน  14  ชุมชน 
  2)  อ าเภออินทร์บุรี  มี   10  ต าบล   105  หมู่บ้าน 
  3)  อ าเภอพรหมบุรี   มี     7  ต าบล     42  หมู่บ้าน 
  4)  อ าเภอบางระจัน  มี     8  ต าบล     77  หมู่บ้าน 
  5)  อ าเภอท่าช้าง  มี     4  ต าบล     23  หมู่บ้าน 
  6)  อ าเภอค่ายบางระจัน  มี     6  ต าบล     59  หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  33 องค์การบริหารส่วนต าบล 
๑ เขตการเลือกตั้ง 2 เทศบาลเมือง และ 6 เทศบาลต าบล  ประกอบด้วย 

 1)  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  (อ าเภอเมือง) 
 2)  เทศบาลเมืองบางระจัน (อ าเภอบางระจัน) 

3)  เทศบาลต าบลบางน้ าเชี่ยว (อ าเภอพรหมบุรี) 
  4)  เทศบาลต าบลอินทร์บุรี (อ าเภออินทร์บุรี) 

 5)  เทศบาลต าบลปากบาง  (อ าเภอพรหมบุรี) 
  6)  เทศบาลต าบลโพสังโฆ  (อ าเภอค่ายบางระจัน) 

 7)  เทศบาลต าบลถอนสมอ (อ าเภอท่าช้าง) 
            8)  เทศบาลต าบลทับยา        (อ าเภออินทร์บุรี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
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ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

๑. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
๑.๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมี 14 กลุ่มงาน   

- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
-     กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    -    กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
    -    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
    -    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
    -    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
    -    กลุ่มงานนิติการ 
    -    กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
    -    กลุ่มงานแผนแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๑.2 โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง 
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี  (S)  ขนาด        282 เตียง 
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี (M1)      ขนาด        150 เตียง 

๑.3 โรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง 
     -     โรงพยาบาลบางระจัน (F2)  ขนาด          ๓๐ เตียง 

-  โรงพยาบาลท่าช้าง (F2)  ขนาด          ๓๐ เตียง 
-  โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (F2) ขนาด          ๓๐ เตียง 

     -    โรงพยาบาลพรหมบุรี (F3)  ขนาด          ๑๐ เตียง 
๑.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๖ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 47 แห่ง 

- สาธารณสุขอ าเภอเมือง  รับผิดชอบ      ๙ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภออินทร์บุรี  รับผิดชอบ    ๑๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี  รับผิดชอบ      ๖ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอบางระจัน  รับผิดชอบ      ๗ รพ.สต. 
- สาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน รับผิดชอบ      ๕ รพ.สต.  
- สาธารณสุขอ าเภอท่าช้าง  รับผิดชอบ      ๓ รพ.สต. 

๑.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (๔,591 คน) 
     -     อ าเภอเมือง  1,039 คน 
     -     อ าเภออินทร์บุรี  ๑,๓72 คน 
              -     อ าเภอบางระจัน     ๘31 คน 
     -     อ าเภอพรหมบุรี              ๔68 คน 
     -     อ าเภอท่าช้าง              ๓56 คน 
     -     อ าเภอค่ายบางระจัน   525 คน 
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แผนภูมิที่ 1  ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562     

 
 
 

๒. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

ตารางที ่ ๑  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จ าแนกรายอ าเภอ  

อ าเภอ 

โรงพยาบาล คลินิกเอกชน  ร้านขายยา 
เ

เตียง 
แ

แห่ง 
สาขาแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์แผน

ไทยประยุกต ์

สาขา 
เวชกรรม 

แผน 
ปัจจุบัน 

สาขา 
ทันต 
กรรม 

ชั้นหน่ึง 

สาขาการ
พยาบาล 
และผดุง
ครรภ์ 

กายภาพ 
บ าบัดและ
เทคนิค

การแพทย์ 

สาขาการ
ประกอบ
โรคศิลปะ 
(แผนจีน) 

สห
คลินิก 

แผน
ปัจจุบัน 

แผน 
ปัจจุบัน 
บรรจุ
เสร็จ 

แผน
โบราณ 

เมือง 
อินทร์บุรี 
พรหมบุรี 
ท่าช้าง 
บางระจัน 
ค่าย
บางระจัน 

๖๐ 
- 
- 
- 
- 

๑ 
- 
- 
- 
- 
- 

3 
- 
- 
- 
1 
- 

29 
10 
- 
1 
4 
2 

8 
2 
- 
๑ 
๑ 
1 

1 
3 
4 
3 
6 
6 

3 
๑ 
- 
- 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
1 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
7 
2 
2 
8 
4 

4 
7 
3 
6 
5 
4 
 

4 
5 
5 
- 
- 
- 
 

รวม ๖๐ ๑ 4 46 13 23 4 3 2 40 29 14 
แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
                ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 
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๓ จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตารางที ่๒  แสดงจ านวนและอัตราส่วนต่อประชากร  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ต าแหน่ง กรอบ 

ขั้นต่ า 
กรอบ   
ขั้นสูง 

รพช. รพท. 
สิงห์บุรี 

รพท. 
อินทร์
บุรี 

รวม ขาด/
เกิน 

ขั้นต่ า 

อัตราส่วน/
ประชากรกลางปี 
(๒๐๗,๕๒๘ คน) 

แพทย์ ๙๙ ๑๒๒ ๑๒ 38 ๒๔ ๗๔ -๒๕ ๑ : ๒,๘๐๔  
ทันตแพทย์ ๒๖ ๓๒ ๑๑ 5 ๗ ๒๓ -๓  ๑ : ๙,๐๒๒ 
เภสัชกร ๔๗ ๕๙ ๑๕ 17 ๑๐ ๔๒ -๕  ๑ : ๔,๙๔๑ 
พยาบาลวิชาชีพ ๔๖๘ ๕๘๔ ๑๖๐ 277 ๑๙๒ ๖๒๙ ๑๖๑  ๑ : ๓๒๙ 
นักเทคนิค/ 
นักวิทย์/ 
จพ.วิทย์ (BB) 

๔๐ ๔๗ ๘ 16 ๑๓ ๓๗ -๓  ๑ : ๕,๖๐๘ 

นักวิทย์/จพ.วิทย์ 
(เซล) 

๔ ๕ ๐ 2 ๒ ๔ ๐ ๑ : ๕๑,๘๘๒  

นักกายภาพบ าบัด ๒๒ ๒๘ ๕ 6 ๒ ๑๓ -๙  ๑ : ๑๕,๙๖๓ 
นักรังสี/จพ.รังสี ๑๓ ๑๘ ๕ 6 ๕ ๑๖ ๓ ๑ : ๑๒,๙๗๐  

 
หมายเหตุ 1. ข้อมูลข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ ๑ มกราคม 256๓ (รวมแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ) 
  2. ไม่รวมผู้อ านวยการโรงพยาบาล  และลาศึกษาต่อ 
  3. ข้อมูลประชากรกลางปี (ตามทะเบียนราษฎร์ฯ) ณ ๓๐ มิถุนายน 256๒ (20๗,5๒๘ คน) 

 

ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 

โครงสร้างประชากรจังหวัดสิงห์บุรีปี 2562 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ที่ผ่านมาโครงสร้างประชากร
จังหวัดสิงห์บุรีพบว่ามีแนวโน้มผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน  โดยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สูงอายุ(มากกว่า 60 ปี) ถึง
ร้อยละ 23.25 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ชาย 74.33 ปี หญิง 81.30ป ี

แผนภูมิ 2  โครงสร้างประชากรจังหวัดสิงห์บุรี  
ปี 2561 ปี 2562 
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ตารางที ่ ๓  แสดงสัดส่วนประชากร จ าแนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562   
 

กลุ่มอายุ 
ประชากรจากการส ารวจ รวม 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
0 - 4 ปี 3,566 1.72 3,360 1.62 6,926 3.34 

5 - 9 ปี 5,208 2.51 4,829 2.33 10,037 4.84 
10 - 14  ปี 5,595 2.70 5,624 2.71 11,219 5.41 

15 -19  ปี 5,735 2.76 5,596 2.70 11,331 5.46 

20 - 24 ปี 6,771 3.26 6,469 3.12 13,240 6.38 
25 - 29 ปี 6,802 3.28 6,801 3.28 13,603 6.55 

30 - 34 ปี 6,871 3.31 6,802 3.28 13,673 6.59 

35 - 39 ปี 7,493 3.61 7,421 3.58 14,914 7.19 
40 - 44 ปี 7,401 3.57 7,574 3.65 14,975 7.22 

45 -49 ปี 7,262 3.50 7,779 3.75 15,041 7.25 

50 - 54 ปี 7,910 3.81 9,130 4.40 17,040 8.21 
55 - 59 ปี 7,969 3.84 9,303 4.48 17,272 8.32 

60 - 64 ปี 6,387 3.08 7,836 3.78 14,223 6.85 

65 - 69 ปี 5,145 2.48 6,580 3.17 11,725 5.65 
70 - 74 ปี 3,601 1.74 4,601 2.22 8,202 3.95 

75 -79 ปี 2,503 1.21 3,417 1.65 5,920 2.85 

80-84 ปี 1,971 0.95 2,781 1.34 4,752 2.29 
85 ปี + 1,237 0.60 2,198 1.06 3,435 1.66 

รวม 99,427 47.91 108,101 52.09 207,528 100 
แหล่งข้อมูล     ประชากรจากการส ารวจ  ณ  30  มิถุนายน 2562   (207,528 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
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ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี 
จากการรายงานเกิด–ตาย ของสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕62 อัตราเกิดมีชีพ เท่ากับ 

7.09 ต่อประชากรพันคน อัตราตาย เท่ากับ 9.30 ต่อประชากรพันคน การตายของทารก เท่ากับ 4.08 ไม่พบ
มารดาที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร และอัตราเพ่ิมธรรมชาติเท่ากับ -0.22 ต่อประชากรร้อยคน  รายละเอียดดัง
ตาราง  ๔ 

ตารางที ่ ๔  แสดงจ านวนและอัตราเกิด-ตาย เพิ่มธรรมชาติของประชาชน ปี ๒๕๔6-๒๕62 จังหวัดสิงห์บุร ี

ปี พ.ศ. 
เกิดมีชีพ ตาย ทารกตาย (<๑ปี) มารดาตาย อัตราเพิ่ม 

ธรรมชาติ จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๒๕๔๖ ๒,๔๒๔ ๑๐.๘๘ ๑,๖๔๒ ๗.๓๗ ๘ ๔.๑๓ ๐ ๐ ๐.๓๕ 
๒๕๔๗ ๒,๔๘๑ ๑๑.๒๗ ๑,๙๕๙ ๘.๙๐ ๙ ๓.๖๓ ๐ ๐ ๐.๒๔ 
๒๕๔๘ ๒,๓๕๒ ๑๐.๖๕ ๑,๗๒๒ ๗.๘๐ ๓ ๑.๒๘ ๑ ๐.๐๑ ๐.๒๙ 
๒๕๔๙ ๒,๑๒๐ ๙.๑๓ ๒,๑๔๕ ๙.๒๔ ๑๐ ๔.๗๒ ๐ ๐ -๐.๐๑ 
๒๕๕๐ ๑,๖๙๔ ๑๐.๒๑ ๑,๕๕๙ ๙.๓๔ ๙ ๔.๑๐ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๑ ๒,๒๕๓ ๙.๘๙ ๒,๐๕๔ ๙.๐๒ ๑๒ ๕.๓๒ ๐ ๐ ๐.๐๘ 
๒๕๕๒ ๒,๒๒๙ ๙.๖๗ ๑,๙๕๗ ๘.๔๙ ๗ ๓.๑๒ ๑ ๐.๔๕ ๐.๑ 
๒๕๕๓ ๒,๑๑๕ ๙.๑๙ ๒,๐๖๔ ๘.๙๗ ๗ ๓.๓๐ ๐ ๐ ๐.๐๒ 
๒๕๕๔ ๒,๑๔๕ ๙.๒๔ ๒,๐๙๒ ๙.๐๒ ๔ ๑.๘๖ ๐ ๐ ๐.๐๒ 
2555 2,093 9.21 2,026 8.83 5 2.38 0 0 0.02 
2556 1,900 8.93 2,106 9.90 4 2.10 0 0 -0.09 
2557 2,005 9.29 2,047 9.49 5 2.49 0 0 -0.02 
2558 1,863 8.52 2,056 9.40 7 4.13 0 0 -0.08 
2559 1,855 8.31 2,219 9.94 9 5.27 0 0 -0.13 
2560 1,762 8.54 1,991 9.65 8 4.02 1 0.50 -0.11 
2561 1,546 7.41 1,836 8.80 9 5.82 0 0 -0.14 
2562 1,471 7.09 1,930 9.30 6 4.08 0 0 -0.22 

 
แหล่งข้อมูล  จากรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข : อัตราเกิด/ตาย  
                ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน อัตราทารกตาย/มารดาตายต่อเด็กเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  อัตราเพิ่ม 
                ธรรมชาติต่อประชากร ๑๐๐ คน ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร ๓๐ มิถุนายน ๒๕62 (207,528) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
                 
แผนภูมิที่  3 แสดงอัตราเกิดมีชีพ อัตราตายจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่4 แสดงแนวโน้มการเกิด-ตาย ของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 
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๙ 
 

สาเหตุการตายของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 
ในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรีมีรายงานการเสียชีวิตทั้งสิ้น จ านวน 1,930 ราย โดยพบว่าสาเหตุที่ส าคัญ

หากไม่สาเหตุการตายอ่ืนที่ไม่ชัดเจนและไม่ทราบสาเหตุที่ไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนๆ ได้ โรคมะเร็ง(เนื้องอก
ร้าย) รองลงมาคือโรคปอดบวม โรคติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง อัตราตายเท่ากับ 
124.32, 112.27, 61.68 และ 50.60 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 

แผนภูมทิี ่ 5   แสดงสาเหตุการตายของประชาชน ปี 2558-๒๕62 จังหวัดสิงห์บุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลมรณะบัตรส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 

สภาพปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี  
 ปี 2562 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัด
สิงห์บุรี ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  รองลงมาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน,  เนื้อเยื่อผิดปกติ, ความ
ผิดปกติอ่ืนๆของฟันและโครงสร้าง, และการติดเชื้อของทางเดินหายใจ อัตราป่วยเท่ากับ  56,185.19, 
36,654.81, 26,865.77, 17,936.37 และ 15,603.68 ต่อแสนประชากรตามล าดับ รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 6 
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๑๐ 
 

แผนภูมทิี่  6   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยนอก) 5 อันดับที่ส าคัญ ปี 2558-2562 จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แหล่งข้อมูล - รายงาน Health Data Center (HDC)      

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2562 (207,528) อัตราต่อแสนประชากร  
- รายงานปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561–กันยายน 2562) 

 

ปี 2562 สาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) ที่ส าคัญที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ในจังหวัด
สิงห์บุรี  โรคที่เป็นสาเหตุของการป่วยที่ส าคัญ คือปอดบวม, การบาดเจ็บ, ต้อกระจกและความผิดปกติของ
เลนส์อื่น ๆ, หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และหัวใจล้มเหลว อัตราป่วยเท่ากับ 1,083.71, 726.17, 716.53, 
600.88 และ 589.80 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 7 

แผนภูมิที่  7   แสดงสาเหตุการป่วย (ผู้ป่วยใน) 5 อันดับที่ส าคัญ ปี 2558-2562  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล    - รายงาน Health Data Center (HDC)      

- ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิถุนายน  2562 (207,528) อัตราต่อแสนประชากร  
- รายงานปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561–กันยายน 2562) 
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๑๑ 
 

โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๑๐ อันดับ  
จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ปี 2558-2562 พบว่าปี 2562 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้า

ระวัง ๑๐ อันดับ ได้แก่ อุจจาระร่วง รองลงมาคือ ปอดบวม, ไข้หวัดใหญ่, มือเท้าปาก, และอาหารเป็นพิษ 
อัตราเท่ากับ 1,242.89, 355.18, 306.91, 136.69 และ 131.10 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ  

แผนภูมิที ่8 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี ๒๕58-2562 จังหวัดสิงห์บรุี   

 
 

แหล่งข้อมูล -รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506)  
-ข้อมูลประชากรจากส ารวจ ณ 30 มิถุนายน 25612 
-ข้อมูลตามปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) 

  -อัตราต่อประชากรแสนคน ปี 2562 ข้อมูล ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 
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วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร ์และเข็มมุ่ง  
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี

 



๑๒ 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และเข็มมุ่ง ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ   ที่รวมพลังเครือข่าย เพ่ือประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี”  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานสากล 
       2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
       3. สร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ 
       4. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมร่วม  (Core Value) 

สามัคคี  มีมนุษย์สัมพันธ์  ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (PP&P Excellence) 
       2. การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 
       3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมมาภิบาล ( People & Governance Excellence) 
 
เป้าหมาย 

ประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้น (2 ปี เพิ่ม 1 ปี)  
 

เข็มมุ่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมสะท้อนข้อมูลปัญหา วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม 4 H ได้แก่ ความรุนแรงของโรคที่ท าให้เสียชีวิตมากที่สุด (High risk), การป่วยด้วย
โรคที่มีผู้เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเป็นจ านวนมาก (High Volume), การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
(High cost)  และความสอดคล้องของโรคที่เป็นปัญหากับนโยบายในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวง
สาธารณสุข ระดับเขต และระดับจังหวัด (High policy) ในแต่ละโรค และน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
(Priority setting) พบว่า โรคและภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 6 เรื่อง  

1) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) 
   2) มะเร็ง    

3) อาหารปลอดภัย   
4) ผู้สูงอายุ   
5) อุบัติเหตุ   
6) สุขภาพจิต 

 



๑๓ 
 

บทสรุปนโยบายการขับเคลื่อนบริษัทสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2563 
(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายวิวัฒ ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
มีนโยบายขับเคลื่อนงานสาธารณสุขโดยใช้คุณธรรมน าคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ 
ที่รวมพลังเครือข่าย เพ่ือประชาชนสิงห์บุรีสุขภาพดี” ตาม 4 พันธกิจ คือ 1. พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานสากล 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 3. สร้างความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการ และ 4. สร้างเสริมสุขภาพประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (PP&P Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ (Service 
Plan) ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมมาภิบาล (People & Governance Excellence) เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสิงห์บุรี สุขภาพดี 
มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพ่ิมขึ้น (2 ปี เพิ่ม 1 ปี)    
  จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 6 อ าเภอ 43 ต าบล 364 หมู่บ้าน 14 ชุมชน 8 เทศบาล 33 อบต.  
มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง จ านวนเตียงต่อประชากร 2.56 : 1000 และ              
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 47 แห่ง มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ มิถุนายน 2562 จ านวน 
208,573 คน มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 23.25 (อันดับ 1 ของประเทศ) โดยปี 2562 ภาพรวมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด 77.82 ปี เพศหญิง 83.3 ปี เพศชาย 74.33 ปี (ประเทศ 73 ปี) มีตายมากกว่าเกิดอย่างต่อเนื่อง  
ปี 2562 อัตราเพิ่ม -0.22 หมายถึงประชากรมีแนวโน้มลดลง มีสาเหตุการตายส าคัญ คือ โรคมะเร็ง ปอดบวม 
โรคติดเชื้อในกระแสเลือด และหัวใจ อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (อายุ 30-69 ปี) จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ได้แก่ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไต อุบัติเหตุ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก 
คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และสาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะ โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี (High risk/High cost/High volume)  

เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงใช้กลยุทธ์ “ชี้ทิศ ชี้เป้า เชื่อมเป้า 
เชื่อมงาน เชื่อมการบูรณาการลงสู่พ้ืนที่” ขับเคลื่อนผ่านกลไก CHIEF คณะกรรมการ พบส. และการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย (พชอ./พชต./พชช./พชค.) ด้วยท าตาม 3 อ. (อาหาร อารมณ์ และออกก าลังกาย) ห่างไกล 
3 ส. (ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง) โดยใช้ทุนเดิมที่เคยท าไว้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ คือ 
ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ที่ใช้ในการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่ ปี 2555  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 2563 ได้น านโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence และนโยบายเร่งรัด 11 เรื่อง นโยบายเขตสุขภาพที่ 4 (4 เรื่อง) นโยบาย
ผู้ว่าราชการสิงห์บุรี (4 เรื่อง) ร่วมกับสภาพปัญหาของจังหวัดสิงห์บุรี มาบูรณาการในการก าหนดเป็น            
3 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 32 โครงการ 45 ตัวชี้วัด มีการแจกแจงกลุ่มเป้าหมายถึงระดับ คบสอ. และระดับ 
PCU/NPCU อย่างชัดเจน มีงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 335.82 ล้านบาท  

กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้ในรูปบริษัทสิงห์บุรี ประกอบด้วย 2 เครือข่าย (สิงห์บุรี/อินทร์บุรี)       
3 CUPBOARD (สิงห์บุรี/อินทร์บุรี/โรงพยาบาลชุมชน) และ PCU/NPCU 20 ทีม ขับเคลื่อนโดย CHIEF 
(CPPO/CNO/CSO/CQO/COO/CIO/CHRO/CFO/CKO/CMO) ร่วมกับ พบส. (19 คณะ) และการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ (จัดท า 237 โครงการ 7.5 ล้านบาท) ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และลงนามค า
รับรองร่วมกันของผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 



๑๔ 
 

ขับเคลื่อนโดย CPPO ใช้กลยุทธ์  “ปลูก ปลุก ปั่น ปรับ เปลี่ยน” เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรครายใหม่
ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โดยในกลุ่ม ดี เสี่ยง ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการปรับสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการให้ประชาชนสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เกิดกระแสการสร้างสุขภาพในชุมชน
อย่างกว้างขวาง (Event : การเดิน วิ่ง ปั่น) ในส่วนนี้มีงบประมาณที่สามารถใช้ในการด าเนินการ จ านวน 
70.75 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนโดย CSO ใช้กลยุทธ์ “เชื่อม ช่วย แชร์” เพ่ือลดอัตราตาย ลดพิการ 
ลดแออัด เป้าหมายที่ส าคัญคือ การท า Good Control ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งเสริม
การเข้าถึงการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย การพัฒนา CPG ของทุกสาขา ระบบส่งต่อไร้รอยต่อ 
เชื่อมโยงปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีงบประมาณที่สามารถใช้ในการด าเนินการ จ านวน 37.58 ล้านบาท  
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนโดย COO CIO CHRO CKO CFO “บริหารจัดการรวมเป็นหนึ่ง พ่ึงพาเครือข่าย 
โปร่งใสด้วย Chief” มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 2,003 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เพียงร้อยละ 11.18 ซึ่งเป็นภาระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีการปรับเกลี่ยและ
หมุนเวียนบุคลากรไปช่วยพ้ืนที่ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดรับกับ
นโยบาย การโยกย้ายใช้ข้อมูลภาระงาน ข้อมูลประชากร เหตุผลความจ า เป็น ประกอบการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรม ด้านการบริหารงบประมาณที่มีจ ากัด ขับเคลื่อนโดย CFO การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ตามความ
จ าเป็นของสิงห์บุรี (NEED) การจัดซื้อร่วม การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น Smart 
hospital และระบบข้อมูลที่ให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์  รวมถึงมีการนิเทศงานติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง พัฒนาระบบก ากับ ติดตามแผนงาน/โครงการ แบบ Real Time ผ่าน
https://sbo.moph.go.th/sbo/index.php  ให้ผู้บริหาร หน่วยงานใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเงินบ ารุงของหน่วยงานที่สามารถใช้ในการด าเนินการ จ านวน 197.18 ล้านบาท   

การด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี คือ ประชาชนสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพ่ิมขึ้น (2 ปี เพ่ิม 1 ปี) โดยใช้โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ 
1. ลดจ านวนผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ 2. ผู้ป่วย DM/HT ควบคุมได้ ร้อยละ 80  3. ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล และ 4. ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  

 

 
 

https://sbo.moph.go.th/sbo/index.php%20แบบ


 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ 
 

-โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชด าริ 

หัวข้อ  โครงการราชทัฑณ์ ปันสุข ท าความดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ตาม

โครงการรราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพ่ือมุ่งเน้นในการส่งเสริม ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ การพยาบาล     
ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จ าเป็นแก่ผู้ต้องขัง ให้องค์ความรู้แก่อาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจ า  โดย
ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ส าหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีเรือนจ าประจ า
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 1 แห่ง มีผู้ต้องขังจ านวน 1,923 คน จ าแนกเป็นชาย 1,677 คน หญิง 243 คน กักขัง
ชาย 2 คน กักขังหญิง 1 คน ซึ่งสถานพยาบาลในเรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ด าเนินการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกัน   ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มี
การข้ึนทะเบียนสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และข้อมูลพื้นฐานทางสภาวะสุขภาพ ดังนี้ 

ล าดับ โรค 
จ านวน (คน) สิทธิการรักษาพยาบาล จ านวน 

(คน) ชาย หญิง รวม 
1 ความดันโลหิตสูง 44 12 56 สิทธิหลักประกันสุขภาพ UC 1,822 
2 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 25 7 32 อยู่ระหว่างรอการย้ายสิทธิ UC 54 
3 จิตเวช 26 5 31 สิทธิประกันสังคม 41 
4 วัณโรค 18 - 18 สิทธิข้าราชการ 3 
5 เบาหวาน 12 6 18 อ่ืนๆ 3 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี ตามแนวทางที่กระทวง
สาธารณสุขก าหนด ดังนี้ 

 2.1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน มีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างเป็นกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีและผู้
บัญชาการเรือนจ าเป็นเลขานุการร่วมกัน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ก ากับ  ดูแล ประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเรือนจ า จัดระบบบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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2.2   การจัดบริการด้านสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ได้จัดบริการ ดังนี้ 

2.2.1 ด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิงห์บุรีจัดบริการดังนี้  
- จัดแพทย์เข้าตรวจในสถานพยาบาลเรือนจ า ทุกวันจันทร์ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตรวจรกัษาพยาบาล 

แก่ผู้ต้องขังท่ีมีอาการเจ็บป่วยจ าเป็นต้องพบแพทย์ และทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ช่วงบ่ายแพทย์ 2 คนตรวจ
รักษาพยาบาล (และตรวจรักษาโรคติดต่อ ช่วงที่มีการระบาด ปีละ 2-3 ครั้ง) 
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- จัดบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์ 2 คน เข้าตรวจหน่วยแพทย์ในสถานพยาบาลเรือนจ า
เดือนละ 1 ครั้ง 

- บริการบ าบัดรักษาด้านสุขภาพจิต มีจิตแพทย์ 1 คน ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชใน
สถานพยาบาลเรือนจ า ปีละ 2 ครั้ง พยาบาลจิตเวช จัดกิจกรรมบ าบัดยาเสพติดให้ผู้ต้องขัง ปีละ 2 รุ่น 

       - จัดห้องแยกส าหรับการควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่แพทย์รับตัวไว้รักษาที่โรงพยาบาล ส าหรับ 
ผู้ต้องขังชาย 2 ห้อง ผู้ต้องขังหญิง 2 ห้อง  

2.2.2 ด้านบริการพื้นฐานงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
- จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ า ปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 
- บริการปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ เอช ไอ วี เพ่ือการ ตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยความสมัครใจ 

รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ ในการป้องกันโรค ปีละ 1 ครั้ง 
- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เต้านม ปีละ 1 ครั้ง 
- การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ (ท้ังรับใหม่และรับย้ายโดยการ X-RAY ทุกราย) 
- การคัดกรองวัณโรคส าหรับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจ าทุกราย ปีละ 1 ครั้ง 
- สนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกายส าหรับผู้ต้องขัง 
- นักโภชนาการสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในเรื่องการดูแลด้านโภชนาการผู้ต้องขัง โดยมีการ

ค านวณพลังงานในอาหาร ตามเมนู ที่ผู้ต้องขังรับประทาน 
2.2.3 ด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิต 
- บริการให้ค าปรึกษาและบ าบัดรักษา แก่ผู้ต้องขังที่มี ภาวะเครียด/ซึมเศร้า รวมถึงการเจ็บป่วย

ทางจิตเวช 2 ครั้ง/เดือน 
2.2.4 ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับผู้ต้องขัง 

  2.2.5 ด้านการส่งต่อเพ่ือการรักษาจัดให้มีช่องทางด่วนที่แผนกผู้ป่วยนอกทุกแผนก เพ่ือให้
ผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็ว 

  2.3  ด้านการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลสิงห์บุรีให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ในวันที่
แพทย์ออกหน่วยตรวจรักษา 

2.4 ด้านกลไกการคลังด้านสุขภาพเรือนจ าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า ทะเบียนผู้ต้องขัง และการใช้โปรแกรม
การดูแลรักษาเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

2.5 ก าลังคนด้านสุขภาพเรือนจ าประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
     - สถานพยาบาลเรือนจ าประจ าจังหวัดสิงห์บุรีพยาบาล 2 คน (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน) 
             - สนับสนุนการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ) ให้มีจ านวนตามที่ก าหนดคือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 1 คน ต่อผู้ต้องขัง 40 คน มีแผนจัดการอบรม ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2 
เดือนสิงหาคม 

    2.6. ด้านสารสนเทศสุขภาพโรงพยาบาลสิงห์บุรี จัดให้มีการจัดช่องในการให้ค าปรึกษาทาง                        
Video Conference 

    2.7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ก ากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
เขตสุขภาพ ที่ 4 ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนินงาน 
จัดห้องแยกส าหรับการควบคุม
ผู้ต้องขังป่วยที่แพทย์รับตัวไว้
รักษาที่โรงพยาบาล และผู้คุม  
ยังไม่สะดวก  

-วางแผนร่วมกับทางเรือนจ า
จังหวัดสิงห์บุรีในการพิจารณาหา
สถานที่ที่เหมาะสม โดยทาง
เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี หาแบบ
มาตรฐานตามเกณฑ์การจัดห้อง
ส าหรับผู้ต้องขังที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลที่พึงประสงค์ 
-ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นไปก่อน 

- ติดตามความก้าวหน้าในการ
ซึ่งจัดไว้ในประชุม
คณะกรรมการ 
-หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
ส าหรับผู้ต้องขังชาย 2 ห้อง  
-หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
ผู้ต้องขังหญิง 2 ห้อง 
แต่ยังไม่มีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
ผู้ต้องขัง 
 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
 ในการด าเนินงานคัดกรองโรควัณโรคเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรควัณโรคในเรือนจ า  ได้ด าเนินการ
ค้นหา และคัดกรองโดยวิธีการ X-Ray ปอดทุกรายที่มีการรับใหม่เข้ามา ท าให้สามารถคัดกรองและแยกผู้ป่วยเข้าสู่
กระบวนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                  

                                                       

 าล ากขัง แดนระ ว าง  จาร า ด      ั ดา   

  ง CXR   กวัน   ั บด  และวัน
  กร ข ง ั ดา      รง ยาบาล

  ง  บ ร 

 บ กต  
   เข ากับ TB

 บผ ด กต  
เข า ด กับ TB

   งแยก ร  แดน ยาบาล
เก บ Sputum AFB และ บ
แ  ย  TB Clinic ร    ง  บ ร 
เ    ว น จ ัยและรับยา  กวัน
 ัง าร       -       น 

แดนผ  ต  งขัง

               

                         

     
             
              

      

แรกรับ
X-Ray
ทุกราย

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ส าหรับพื้นที่               ไม่มี 
4.2 ส าหรับสว่นกลาง      ไม่มี 
 
 

     ผู้รายงาน  นางกุลิศรา  ปิ่นทอง 
                                                               ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

             วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2563 
          E-mail pc17singburi@gmail.com 



 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย ์
และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

1) กัญชาทางการแพทย์ 
2)  สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based   ประเด็นที่  2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

หัวข้อ  กัญชาทางการแพทย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563        

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
   กัญชาทางการแพทย์ จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่องอย่างน้อย 
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง (จังหวัดสระบุรี) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
2.1 สรุปความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล มีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตั้งคลินิกกัญชา เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และมีการเปิด
ให้บริการให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ส่วนโรงพยาบาล
สิงห์บุรี ตั้งคลินิกกัญชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีการเปิดให้บริการให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ ในวันจันทร์ เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ตามล าดับ โรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามแนวทางตามข้อสั่ง
การการด าเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ โดยมีสหวิชาชีพให้บริการภายในคลินิก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดตั้งค าสั่งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสิงห์บุรี ค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีที่ 014/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 และจัดการประชุม
คณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อร่วมวาง
แนวทางด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ร่วมกันในภาพจังหวัด โดยโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน ที่ประสงค์
เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์สามารถขอใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่5(กัญชา)ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและต้องด าเนินการตามข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ 

2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพ  ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 
(ให้วิเคราะห์ข้อมูลตามรายการในล าดับ 1 , 2 และ 3 ทุกรายการ)  

ล าดับ แนวทางการบริหารจัดการ ฯ ตามข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1 มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ     

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์       
1.2 จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์     
1.3 จัดให้มีระบบการลงทะเบียนผู้ป่วย  ในการให้บริการรักษา  สั่งจ่ายยา  ติดตาม

ผลการรักษา  ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

1.4 มีการจัดท าทะเบียนสารสกัดจากกัญชาสามารถตรวจสอบจ านวนการใช้ไปและ
คงเหลือ   

    

1.5 มีระบบส่งต่อผู้ป่วย  กรณีผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียง  ผลที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา     

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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ล าดับ แนวทางการบริหารจัดการ ฯ ตามข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สิงห์บุรี รพ.อินทร์บุรี 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1.6 มีการตรวจสอบสารสกัดจากกัญชาทั้งในผู้ป่วยและผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชา  

ด้วยเครื่องมือชุดทดสอบ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
    

1.7 มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการน ากัญชามาใช้ทางการแพทย์       

2 การจัดบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
2.1 มีข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษาทุกราย และทุกครั้งที่มารับบริการ   

ด้วยโปรแกรม C-MOPH 
    

2.2 ก่อนแพทย์สั่งจ่ายสารสกัดจากกัญชา  ผู้ป่วยต้องผ่านขั้นตอน     
2.2.1 มีการประเมินผู้ป่วยตามแบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์       

2.2.2 ได้รับค าแนะน าตามแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์     

2.2.3 การประเมินผู้ป่วยตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L)     

2.2.4 ต้องลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการ (Inform Consent Form)     

2.3 การสั่งใช้สารสกัดจากกัญชาให้ผู้ป่วยต้องอยู่ภายใต้การดูแลก ากับของทีมแพทย์และ
เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

    

2.4 ให้ค าแนะน าผลข้างเคียงและอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังได้รับสารสกัดจากกัญชา 
แก่ผู้ป่วยทุกราย 

    

2.5 มีการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยระยะบ าบัด ตลอดการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา     

2.6 มีการตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชา สาร THC /CBD ทางห้องปฏิบัติการ     

2.7 ติดตามผลลัพธ์การบ าบัดรักษาผู้ป่วยและประเมินผลข้างเคียง  อาการแสดงทางกาย
และจิตที่ไม่พึงประสงค ์

    

3 การจัดทีมบุคลากรประจ าหน่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย ์
(3.1-3.3 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์) 

3.1 แพทย์ อย่างน้อย    จ านวน 1 คน     
3.2 เภสัชกร อย่างน้อย    จ านวน 1 คน     
3.3 พยาบาล หรือนักวิชาการ อย่างน้อย  จ านวน 1 คน     

3.4 แพทย์แผนไทย อย่างน้อย    จ านวน 1 คน     
3.5 นักเทคนิคการแพทย์ อย่างน้อย   จ านวน 1 คน     

3.6 แพทย์ระบบประสาท  (หน่วยสนับสนุน) ถ้ามี     

3.7 ผู้ให้ค าปรึกษากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติด  (หน่วยสนับสนุน)  ถ้ามี     

3.8 ทีมบุคลากรห้องฉุกเฉิน  (หน่วยสนับสนุน) ถ้ามี     
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.3 ปัญหา/สาเหตุ  และแผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
(การวิเคราะห์ตามข้อ 2.2  การบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานในรายการใดที่ไม่มี  หรือไม่สามารถด าเนินงานให้
เกิดขึ้นได้  ให้น ามาลงข้อมูลเป็นปัญหา/และระบุสาเหตุของปัญหานั้น  พร้อมมีรายละเอียดของแผน/กิจกรรมการ
แก้ไขปัญหา) 

ล าดับ ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

1. บุคลากรที่ผ่านการอบรมยังไม่เพียงพอ 1.1 โรงพยาบาลมีนโยบายจัดสรรคนเข้าฝึกการ
อบรม กรณีมีการเปิดการอบรม 

2. ขาดผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 2.1 ติดต่อการน าผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
เข้าสู่โรงพยาบาล จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   

3. เอกสารคัดกรองมีความซับซ้อน 3.1 ศึกษาเอกสารคัดกรองผู้ป่วยและข้อควรระวัง
ในการใช้ยากัญชาของผู้ป่วยเพิ่มเติม 

3.นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
4.1 ส าหรับพื้นที่ 

จัดการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การให้บริการกัญชาทางการแพทย์เพ่ิมมากข้ึน 

4.2 ส าหรับสว่นกลาง 
ควรจัดส่งผลิตภัณฑ์กัญชา ให้แก่พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
      ผู้รายงาน   นางสาวนันทนีย์  ศรีสวัสดิ์ 

ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ                                                    
วัน/เดือน/ปี  20  มกราคม  2563 
โทร 08 4733 2599 E-mail  evenun@gmail.com. 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based   ประเด็นที่  2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

หัวข้อ  อาหารปลอดภัย  ผักปลอดสารพิษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ  

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดด าเนินการโครงการ GREEN & CLEAN 

Hospital  และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพอาหาร รวมถึง
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความส าคัญในการเลือกซื้ออาหาร เพ่ือให้ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล 
ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน  จังหวัดสิงห์บุรีมีโรงพยาบาล ทั้งหมด 6 แห่ง 
แบ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีโรงครัวประกอบอาหารและบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นผู้ปรุงประกอบอาหารเอง จ านวน 
2 แห่ง และมีโรงครัวประกอบอาหารแต่ใช้การจ้างเหมาจากบุคลากรภายนอกมาประกอบอาหาร จ านวน 3 แห่ง 
และไม่มีโรงครัวประกอบอาหารเป็นระบบจ้างเหมาจากภายนอกทั้งหมด จ านวน 1 แห่ง ซึ่งการด าเนินงาน
ในปี 2561 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดสิงห์บุรี 
ซึ ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน ประกอบด้วย นักโภชนาการของทุกโรงพยาบาล เกษตรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานประชารัฐสามัคคี เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง มาตรการ/แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี   ในช่วงแรกมีโรงพยาบาลสิงห์บุรีและอินทร์บุรี 
เป็นโรงพยาบาลน าร่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  และปัจจุบันทั้ง 6 โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการ
ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผลการด าเนินงานในปี 2562 ในส่วนของการเฝ้าระวัง
และประกันคุณภาพของอาหารในโรงพยาบาล ได้มีการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ปรุงประกอบอาหารตรวจวิเคราะห์
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Mobile Unit) โดยผลการด าเนินงานพบว่า จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 173 ตัวอย่าง
พบว่าผ่านมาตรฐานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 และสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในพืชผัก
และผลไม้ ได้มีการเก็บตัวอย่าง ทั้งหมด 84 ตัวอย่าง ตรวจด้วยชุดทดสอบ GT Test kit ผลการตรวจพบผ่าน
มาตรฐานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่พบยาฆ่าแมลง จ านวน 63 ตัวอย่าง และพบในระดับปลอดภัย
จ านวน 21 ตัวอย่าง ในส่วนของการด าเนินงานในโรงพยาบาลเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ได้เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ส่งตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 ครั้งๆละ 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
พบว่า พบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยพบในผลไม้ชนิด ชมพู่ ทั้งสองตัวอย่าง 
ทางโรงพยาบาลจึงมีมาตรการไม่น าชมพู่มาให้ผู้ป่วยบริโภคและผลการด าเนินงานตามโครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital ในปี 2562 โรงพยาบาลสิงห์บุรี ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากพลัส 
 
 
 
 
  

 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ 
ผลการด าเนินงาน 

1. ปริมาณความต้องการ
วัตถุดิบ (ผักและผลไม้สด)  
ของโรงพยาบาล กับปริมาณ
และชนิดผลผลิตของเกษตรกร 
ผู้ปลูกไม่สัมพันธ์กันท าให้
บางครั้งต้องเลือกใช้แหล่งอ่ืน 
มาทดแทนเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การบริโภค 
2. โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง 
ใช้ผู้ปรุงจากภายนอกท าให้
ควบคุมการคัดเลือกวัตถุดิบ 
ได้ยาก 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แจ้งแนวทางการด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ให้
โรงพยาบาลเป้าหมาย 
(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) ทราบ 
2. แนะน าให้โรงพยาบาลก าหนด
เมนูอาหารให้สอดคล้องกับผลผลิต
ในแต่ละฤดูกาล  
3. เสนอให้แต่ละโรงพยาบาล
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือก
วัตถุดิบที่ปลอดภัย เช่น ผักจาก
แหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ในสัญญาจ้างเหมา และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบใน
ทุกไตรมาส 
 

1. แจ้งแนวทางการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัย ผักปลอด
สารพิษให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ทราบ 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการสุ่ม
ตัวอย่างผัก ผลไม้สด และวัตถุดิบ
อาหารอื่นๆ เพ่ือเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารโดย 
ประสานกับหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Mobile Unit for Food 
Safety)  
3. จัดท าแผนปฏิบัติการสุ่ม
ตัวอย่างผักสด ผลไม้สดเพ่ือเฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ของ
โรงพยาบาลประจ าปี ๒๕๖๓  
(เป้าหมาย 5 ตัวอย่าง จ านวน  
1 ครั้ง) 
 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

ไม่มี 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ส าหรับพื้นที่         ไม่มี 
4.2 ส าหรับส่วนกลาง   ชุดทดสอบส าหรับสนันสนุนให้กับโรงพยาบาล 
 

 
             ผู้รายงาน   นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์ 
             ต าแหน่ง    เภสัชกรปฏบิัติการ 
             วัน/เดือน/ปี  23 มกราคม 2563 
             E-mail naiyanath7@gmail.com 

 



 
 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย 

- สุขภาพแม่และเด็ก 

- ผู้สูงอายุคุณภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย 

หัวข้อ    สุขภาพแม่และเด็ก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
1.1 “ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย” 
1.2 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
1.3 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ 

2.วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
2.1 ประเด็น “ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย” 
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 6 แห่ง ปร ะกอบด้ว ย โ ร งพยาบาลทั ่ว ไป  2  แห่ง  

โรงพยาบาลชุมชน  4 แห่ง  พบประเด็นความเสี่ยงตามตัวชี้วัดส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
คือ อัตรามารดาตาย (เป้าหมายปี 2561 ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)  จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีมารดาตาย  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553 ถึง 2559 แต่ในปีงบประมาณ 2560 มีมารดาตาย 1 คน คิดเป็น 58.82 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  และจากข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้ง 6 แห่ง ระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 
2560 พบว่า มีการคลอด จ านวน 1,802 คน, 1,812 คน และ 1,697 คน ตามล าดับ  โดยคลอดท่ีโรงพยาบาล
สิงห์บุรี ประมาณร้อยละ 65  โรงพยาบาลอินทร์บุรี ร้อยละ 30 และส่วนที่เหลือ ร้อยละ 5 คลอดที่โรงพยาบาล
ชุมชนทั้ง 4 แห่ง  จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนมีจ านวนน้อย เฉลี่ยแต่ละเดือน
โรงพยาบาลชุมชนให้บริการท าคลอด แห่งละ 2.5 คน ประกอบกับโรงพยาบาลชุมชนไม่มีสูติแพทย์ และขาด
อุปกรณ์ที่ทันสมัย อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคลอดได้ ซึ่งนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่ 4 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561  ระหว่างวันที่ 14–16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้มอบนโยบาย “ลูกเกิดรอด แม่คลอด
ปลอดภัยท่ีโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดสิงห์บุรี” โดยให้โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี รับท าคลอด
หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ยกเว้น  กรณีฉุกเฉินจึงจะท าคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน  เนื่องจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี และ
โรงพยาบาลอินทร์บุรีมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  ซึ่งส่งผลให้มารดาและ
ทารกท่ีคลอดมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้เกิดการคลอดที่ปลอดภัย  
2. เพ่ือบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การด าเนินการ  
1. ประชุม MCH  Board  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลสตรีตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์  

ระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอด 
2. น าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
3. ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์รายใหม่ทุกราย  
4. การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
5. การจัดกิจกรรมเปิดตัวนโยบาย 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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6. การด าเนินงานตามนโยบายลูกเกิดรอด แม่คลอดปลอดภัยที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดสิงห์บุรี  
7. การเยี่ยมติดตามเชิงรุกในพ้ืนที่  
8.การป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนมาฝึกทักษะการท าคลอด 

ที่โรงพยาบาลทั่วไป  ทุก 6 เดือน 
9. การสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับและผู้ให้บริการ 
10. การติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ทุกเดือน 
11. น าข้อขัดข้องมาพิจารณาในการประชุม MCH  Board และแก้ไข และน าเสนอเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือพัฒนางานต่อไป 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรม 

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ชัดเจน  โดยแบ่งเป็น 2 เครือข่าย 3 Cup board และ 20 ทีม ส่งผลให้เกิดระบบการดูแลมารดาและทารก 
ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด  

2.มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยโรงพยาบาลชุมชนจัดพยาบาลห้องคลอดไปช่วยงาน ER  
และ OPD จึงเป็นการเสริมศักยภาพในจุดที่มีบริการหนาแน่น 
  

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการท าคลอด
จากโรงพยาบาลชุมชน
ไม่ได้ท าคลอดประจ าจะ
ขาดความช านาญและ
เกิดความเสี่ยงต่อตนเอง
และผู้มารับบริการ 
 

1.1.การจัดอบรมฟ้ืนฟูฯ ทีม LR 
และ ER จัดพยาบาล LR และ ER 
ทุกคนไปฝึกทักษะการท าคลอดที่
โรงพยาบาลทั่วไป ปีละ 1 ครั้ง 
เริ่มฝึกปฏิบัติฯ ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
 

1.1.ภายใต้แนวทางการคลอดที่โรงพยาบาลทั่วไป 
ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของมารดาและทารกดีข้ึน
และลดาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ดังนี้  
-ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการคลอดบุตร 
-มารดาตกเลือดหลังคลอด ลดลงจาก ร้อยละ 
0.87 เหลือ 0.80 
- การคลอดก่อนก าหนด (ร้อยละ 7) ลดลงจาก 
ร้อยละ 5 เหลือ 4.8 
- ทารกตาย  (15 ต่อพันการเกิดมีชีพ) ลดลงจาก 
4.03 เหลือ 1.85 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
1.2.ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 
รพท. : ทีมงานมีความพึงพอใจ เนื่องจากแต่ละ
เดือนสตรีตั้งครรภ์ที่ส่งต่อมาคลอดจ านวนไม่มาก 
และการส่งมารับบริการฝากครรภ์ที่ รพท.  
ก่อนคลอด ท าให้ รพท. สามารถให้การดูแลสตรี
ตั้งครรภ์ได้อย่างครบถ้วน ลดภาวะแทรกซ้อนจาก
การคลอดฉุกเฉิน 
รพช. : ทีมงานมีความพึงพอใจ เนื่องจาก ลดความ
ผิดพลาดในการท าคลอด และ ลดความเสี่ยงในการ
ถูกร้องเรียน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 
85 
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 2.2 เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  (ร้อยละ 60) 
เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 6,972 คน ได้รับการชั่งน้ าหนักทั้งหมด 5,614 คน คิดเป็นร้อยละ 80.52 

สูงดีสมส่วนทั้งหมด 3,401 คน คิดเป็นร้อยละ 60.58  ผลงานภาพรวมผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ร้อยละ 60 ซึ่งมีอ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอบางระจัน และอ าเภอ
พรหมบุรี ผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 57.71, 54.22 และ 50.90 ตามล าดับ  

 
อ าเภอ ชั่งและ 

วัดส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ เด็กชาย 

ส่วนสูงเฉลี่ย (ซม) 
เด็กหญิง 

ส่วนสูงเฉลี่ย (ซม) 
เมืองสิงห์บุรี 1,487 982 66.04 111.20 110.49 
บางระจัน 889 482 54.22 109.50 109.55 
ค่ายบางระจัน 889 513 57.71 109.97 109.85 
พรหมบุรี 611 311 50.90 112.75 111.25 
ท่าช้าง 100 62 62 111.64 109.57 
อินทร์บุรี 1,638 1,051 64.16 110.93 109.18 

รวม 5,614 3,401 60.58 110.84 109.90   
 
 
 
 
 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 
1 .ทุก คบสอ.มีการวิเคราะห์
ปัญหา และเขียนแผนเพื่อส่งเสริม
แก้ไขปัญหาให้เด็กสูงดีสมส่วน 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ 
 
 
2.เด็กมีการย้ายที่อยู่ตาม
ผู้ปกครองท าให้ติดตามไม่ได้ 
 

1.1 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก 
อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูกปี 2563 
1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย
และปรับพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนและเด็ก
อ้วน 
1.3 โครงการยิ้มสวยฟันดีร่างกายแข็งแรง 
ปี 2563 
2.1 ให้ อสม.ที่ดูแลตามละแวกท่ีแบ่งไว้
ติดตามชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทุก 3 
เดือน พร้อมให้ค าแนะน าเรื่องการส่งเสริม
การบริโภคอาหาร 

1.1 -1.3 N/A 
 
 
 
 
 
 
2.1  อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขมีการชั่งน้ าหนักและ 
วัดส่วนสูงทุก 3 เดือน ลงบันทึกและ
ประมวลผลในโปรแกรม HDC 
ผลงานภาพรวม 60.58% 

 
2.3 เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยพร้อมเรียนรู้ (ร้อยละ 85) 
       เด็กปฐมวัยอายุ 9, 18 ,30, 42 และ 60 เดือน จ านวนทั้งหมด 1,396 คน ได้รับการคัดกรอง 1,246 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.3  ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้า จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.8 จากพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด 317 คน ได้รับการติดตาม จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 74.18  
เด็กพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด จ านวน 10 คน ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ
พบเด็กพัฒนาการสมวัย จ านวน 1,171 คน คิดเป็นร้อยละ  83.8 (ที่มาของข้อมูล ระบบ HDC 6 มกราคม 
2563 ไตรมาส 1) 
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อ าเภอ จ านวน

เป้าหมาย/ 
คัดกรอง 

สมวัย  
(ครั้งแรก) 

ส่งต่อล่าช้า
และส่งต่อทันที 

ติดตามได้  
ร้อยละ 

สมวัย 
ร้อยละ 

TEDA4I 
ร้อยละ 

 
เมือง
สิงห์บุรี 

306/296 
(96.7%) 

193 
(65.%) 

103 
(34.8%) 

100/96 
96% 

92.8 8/6 
(75%) 

บางระจัน 229/199 
(86.9%) 

149 
(74.9%) 

50 
(25.1%) 

49/30 
61.2% 

78.2 0 

ค่าย
บางระจัน 

236/221 
(93.6%) 

166 
(75.1%) 

55 
(24.9%) 

55/42 
76.36% 

87.3 1/1 
(100) 

พรหมบุรี 163/104 
(63.8๔%) 

86 
(82.7%) 

18 
(17.3%) 

18/2 
11.1% 

53.9 0 
 

ท่าช้าง 71/48 
(67.6%) 

37 
(77.9%) 

11 
(22.9%) 

11/9 
81.8% 

64.8 0 

อินทร์บุรี 391/378 
(96.7%) 

293 
(77.5%) 

85 
(22.49%) 

84/74 
88.1% 

93.9 1/0  
0 

รวม 1396/1246 
(89.3%) 

924 
(74.2%) 

322 
(25.8%) 

317/253 
79.8% 

83.8 10/7 
(70%) 

          ข้อมูล HDC 23 มกราคม 2563 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1 .ทุก คบสอ.มีการวิเคราะห์
ปัญหา และเขียนแผนเพื่อส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาให้เด็กได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ และส่งเสริมให้มี
พัฒนาการสมวัยโดยผู้ปกครอง ครู 
และผู้เลี้ยงดูเด็กแต่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
2.เด็กกลุ่มเป้าหมาย มีการย้ายที่
อยู่ติดตามให้มาตรวจเพ่ือประเมิน
พัฒนาการไม่มาตามนัด  
 

1.1 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก 
อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูกปี 2563 
1.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย
และปรับพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนและเด็ก
อ้วน 
1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย
เด็กไทยสุขภาพดี 
2.1 ให้อสม.ติดตามพร้อมเจ้าหน้าที่ถึง
บ้านพักกลุ่มเป้าหมาย 
 

1.1 N/A 
 
 
 
 
 
 
2.1 ทุก คบสอ.ทุกสถานบริการ
มีการตรวจประเมินและส่งเสริม
พัมนาการตามกลุ่มอายุ 9, 18, 
30, 42 และ 60  เดือน 
ตามปกติ ลงบันทึกและ
ประมวลผลในโปรแกรม HDC 
 

 
 
 



28 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
3.นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

2.1 “ลูกเกิดรอด แม่คลอดปลอดภัยที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดสิงห์บุรี”  
2.2  นวัตกรรม “ดามไว้ไม่ให้พับงอ” กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
4.ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ส าหรับพื้นที่        ไม่มี 
       4.2 ส าหรับสว่นกลาง   ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

                                                            ผู้รายงาน  นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
                                                            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วัน/เดือน/ปี   6 มกราคม  2563 
                                                    มือถือ 08 9612 5602 E-mail : kpom1727@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย 

หัวข้อ   ผู้สูงอายุคุณภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
1.1. การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  
1.2. การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกล้ม  

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 

มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเร็วกว่าระดับประเทศที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์  ในปี 2564 (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ส าหรับในปี 2563 มีประชากรรวม จ านวน 207,528 คน ผู้สูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 23.25 ผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 96 ผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 2.53 ผู้สูงอายุติดเตียง 
ร้อยละ 1.45  ตามล าดับ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมด าเนินการ
ผ่านกลไก พชอ. ทั้ง 6 อ าเภอ  และ กลไกลการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีมีชมรมผู้สูงอายุ 
จ านวน  112  ชมรม (ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ มีนาคม 2562) 
โดยผู้สูงอายุร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก ปี 2560 – 2562  คิดเป็น ร้อยละ 51.24, 
54.88 และ 64.04  ตามล าดับ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยกลไกวัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฎฐาก
มีวัดจ านวน  188 วัด  วัดที่มีพระคิลานุปัฏฐาก จ านวน 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.45  

สถานบริการสาธารณสุขที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
จ านวน 53 แห่ง ครอบคลุมร้อยละ 100 มีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง ปัจจุบัน จ านวน 41 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100   

จ านวนผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตาม ADL  
การคัดกรองเบื้องต้น พบว่า ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 

2.53  และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 1.45  ตามล าดับ 
  
 
   อ าเภอ 
  

ผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุพ่ึงพิง ADL<11  
แบ่งเพื่อให้การดูแล 

การดูแลผู้ที่มภีาวะ
พึ่งพิงตาม Care plan 

ทั้งหมด ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตยีง กลุ่ม 
1 

กลุ่ม 
2 

กลุ่ม 
3 

กลุ่ม 4 รวม จ านวน ร้อยละ 

เมืองสิงห์บุร ี 9,670 9,249 264 157 236 28 137 20 421 290 68.88 

อินทร์บุร ี 11,736 11,162 335 239 225 110 172 67 574 469 81.71 
พรหมบุร ี 3,927 3,825 63 39 55 8 31 8 102 38 37.25 
ท่าช้าง 3,146 3,098 36 12 24 12 7 5 48 6 12.50 
บางระจัน 7,473 7,289 106 78 58 48 59 19 184 99 53.80 
ค่ายบางระจัน 5,356 5,039 241 76 162 79 57 19 317 225 70.98 
จังหวัดสิงห์บุร ี 41,308 39,662 1,045 601 760 285 463 138 1,646 1,127 68.47 
ร้อยละ 100 96.0 2.53 1.45 46.1 17.3 28.1 8.4 100 

ที่มา : ข้อมูล HDC. 27 ธันวาคม  2562 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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ปัจจัย/ทรัพยากรการดูแล   

จังหวัดสิงห์บุรีมีปัจจัย/ทรัพยากรการดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านกลไกบริษัทสิงห์บุรี 
ดังนี้ 
  
อ าเภอ 
 

ปัจจัย/ทรัพยากรการดูแล 
(ก าหนด CM 1 คน ดูแล CG 5-10 คน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 35-40 คน) 

CM.  
หน่วย
บริการ 

CM 
อปท  

CG 
หน่วยบริการ  

CG 
อปท 

CM:CG CM : ผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

เมืองสิงห์บุรี 13 0 106 0 1:8.1 1 :22.31 
อินทร์บุรี 29 0 157 0 1:5.4 1 : 16.17 
พรหมบุรี 9 0 45 0 1:5.0 1 :4.20 
ท่าช้าง 4 0 29 0 1:7.3 1 : 12.00 
บางระจัน 10 0 81 0 1:8.1 1 :9.90 
ค่ายบางระจัน 8 0 66 0 1:8.3 1 :28.13 
จังหวัดสิงห์บุรี 73 0 484 0 1:6.5 1: 15.44 
 
กลไกบริษัทสิงห์บุรี 
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สถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพลัดตกหกล้ม จังหวัดสิงห์บุรี  ป ี2563  มีผู้สูงอายุ จ านวน 41,308  คน  
ได้รับการคัดกรองภาวะพลัดตกหกล้ม  จ านวน  15,211  คน (คัดกรองร้อยละ  36.82  )   พบภาวะพลัดตกหก
ล้ม  ร้อยละ 90.84    คัดกรองข้อเข่าเสื่อม 14,863 คน  (คัดกรองร้อยละ   35.91 )   พบภาวะข้อเข่าเสื่อม  
ร้อยละ 90.25 

 
3. การคัดกรองและดูแลภาวะพลัดตกหกล้ม  และข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 

 
           
         อ าเภอ 

คัดกรองภาวะพลัดตกหกล้ม คัดกรองข้อเข่าเสื่อม  
จ านวน 
คัดกรอง 

ปกติ ผิดปกติ ได้รับ 
การดูแล 

จ านวน 
คัดกรอง 

ปกติ ผิดปกติ ได้รับ 
การดูแล 

เมืองสิงห์บุรี  จ านวน 2,423 20 2,192 2,192 2,420 2,152 268 268 
ร้อยละ  0.84 90.47 100   88.93 11.07 100 

อินทร์บุรี  จ านวน 4,583 37 4,212 4,212 4,460 4,129 331 331 
ร้อยละ  0.81 91.90 100   92.58 7.42 100 

พรหมบุรี  จ านวน 3,296 67 2,654 2,654 3,317 2,676 640 640 
ร้อยละ  2.05 80.52 100   80.68 19.29 100 

ท่าช้าง  จ านวน 37 1 29 100 37 28 9 9 
ร้อยละ  2.98 78.38 100   75.68 24.32 100 

บางระจัน  จ านวน 1,299 17 1,266 1,266 1,050 1,011 39 39 
ร้อยละ  1.27 97.46 100   96.29 3.71 100 

ค่ายบางระจัน  จ านวน 3,573 64 3,464 3,464 3,579 3,418 161 161 
ร้อยละ  1.79 96.95 100   95.50 4.50 100 

จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน 15,211 33 13,817 13,817 14,863 13,414 1,448 1,448 
ร้อยละ  0.22 90.84 100   90.25 9.74 100 

 
ที่มา : HDC. 27 ธันวาคม  2562 
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จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563  มีผู้สูงอายุ จ านวน 41,308  คน  ได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยแบบ 
AMT (Abbreviated Mental Test) ซึ่งเป็นแบบคัดกรองเบื้องต้น จ านวน 15,340 คน (ร้อยละ  37.1) พบสงสัยภาวะ
สมองเสื่อม 343 คน  คิดเป็นร้อยละ  2.24 และได้รับการดูแลทุกคน 

 

การคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วย AMT เพ่ือดูแลเบื้องต้น ในผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563   
               
               อ าเภอ 

ภาวะสมองเสื่อม ด้วยAMT ให้การดูแล 
จ านวน 
คัดกรอง 

ปกติ ผิดปกติ 

เมืองสิงห์บุรี  จ านวน 2,423 2,381 42 42 
ร้อยละ   98.27 1.73 100 

อินทร์บุรี  จ านวน 4,481 4,447 32 32 
ร้อยละ   99.24 0.71 100 

พรหมบุรี  จ านวน 3,340 3,114 226 226 
ร้อยละ   93.23 6.77 100 

ท่าช้าง  จ านวน 37 31 6 6 

ร้อยละ   83.78 16.22 100 
บางระจัน  จ านวน 1,479 1,462 17 17 

ร้อยละ   98.85 1.15 100 
ค่ายบางระจัน  จ านวน 3,580 3,559 20 20 

ร้อยละ   99.41 0.56 100 
จังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน 15,340 14,994 343 343 

ร้อยละ   97.74 2.24 100 
ที่มา : HDC  27 ธันวาคม  2562 

การพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี มีการพัฒนาระบบในต าบลน าร่องทุกอ าเภอๆ ละ 1 ต าบล ประกอบด้วย 

1.อ.เมืองสิงห์บุรี  ต าบลม่วงหมู ่
2.อ.อินทร์บุรี  ต าบลน้ าตาล 
3.อ.พรหมบุรี  ต าบลพระงาม 
4.อ.ท่าช้าง  ต าบลโพธิ์ประจักษ์ 
5.อ.บางระจัน  ต าบลเชิงกลัด 
6.อ.ค่ายบางระจัน ต าบลโพทะเล 

 เพ่ือเตรียมแผนการขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมและก่อให้เกิดการดูแลที่เอ้ือกันทั้งในหน่วยบริการ
และชุมชน และมีแผนการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกรด าเนินงานพัฒนาสมองเสื่อมเพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้
ร่วมดูแล ทั้งภาคีสาธารณสุข ท้องถิ่นและสังคม ทั้งระดับอ าเภอ และจังหวัด มีการด าเนินงานทั้งในชุมชนและ
โรงพยาบาล ในขณะนี้ โรงพยาบาลสิงห์บุรีโดยกลุ่มงานจิตเวชเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกอ าเภอ 
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แผนภูมิแสดงการคัดกรอง คัดแยก เพื่อน าผู้ป่วยท่ีมีภาวะสมองเสื่อม เข้าสู่บริการที่เหมาะสม 

 1.ตรวจเช็คสุขภาพสม่ าเสมอ รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง  
 2.ส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส./การนอน/สุขภาพช่องปาก 
 3.ฝึกสมองเพ่ือป้องกันการหลงลืม 
 4.ไปมาหาสู่ญาติพ่ีน้อง  เพ่ือนฝูง และท ากิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันอบยู่เสมอ 
 5.ส่งเสริมการสมัครเป็นสมาชิก และด าเนินงานกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
 6.คัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นด้วย AMT/MMSE/MOCA ตามล าดับ ในสถานบริการทุกแห่ง 
เพ่ือจัดบริการให้เหมาะสม 
 7.แนะน าญาติในการร่วมดูแล 
 8.ท าข้อตกลงกับชุมชนร่วมดูแลทั้งเรื่องการเยี่ยมบ้านและการพลัดหลง 
 9.ส่งพบจิตแพทย์เพ่ือการรักษา ฟ้ืนฟู ที่เหมาะสม 
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ที่มา : ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข  

1.อปท.ยังขาดความเข้าใจในการด าเนินงานบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณ LTC  
2.ขั้นตอนแนวทางการด าเนินงาน และการรายงานผล มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น การบันทึกข้อมูล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้องผ่านโปรแกรมของ สปสช. และ ต้องได้รับการยืนยันข้อมูลจาก อปท ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานนาน สสจ.สิงห์บุรี แก้ไขโดยการประสานงานการขอ USERNAME และ PASSWORD 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือท าความเข้าใจในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
ในพ้ืนที่ และการบันทึก CM และ CG ต้องบันทึกในโปรแกรมกรมอนามัย  

3. อปท.ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน แก้ไขโดยมอบหมายให้ รพ. และ รพ.สต สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนด าเนินการ และการบริหารจัดการ ตลอดจนการควบคุมก ากับ และประเมินผล  

4. สปสช. ก าหนดแนวทางการแต่งตั้งอนุกรรมการ Long Term Care ใน อปท. พบปัญหาการโยกย้าย 
ลาออก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ สสจ.แก้ไขโดยจัดท าร่าง แนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การด าเนินงานของ อปท.  

การแก้ไข   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และประสานงาน รพ.สต ในการท า

ความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท. รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงาน และในปี 2563 ได้มีการด าเนินการดังนี้  
1. จัดท าโครงการอยู่ระหว่างเตรียมลงเยี่ยมพ้ืนที่ทุกอ าเภอในเดือน กุมภาพันธ์–มีนาคม 2563 นี้ 

ประกอบด้วย เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก สปสช. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สสจ. สสอ. และรพ.สต. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ   
3.ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ในการความช่วยเหลือผู้สูงอายุ และเยี่ยมบ้าน 

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมพล  พวงจันทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

โทร 081 325 3342 e-mail : sompol.p11032511@gmaill.com 
 

การให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี  (โดยทีมงานและจิตแพทย์) 
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยแบบ AMT ( Abbreviated Mental Test) ซึ่งเป็นแบบคัด 

กรองเบื้องต้น  เมื่อสงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม จ าเป็นต้อง ได้รับการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือ 
จิตแพทย์  ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี มีจิตแพทย์ 2 ท่าน ประจ าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี  

ปีงบประมาณ/ 
พ้ืนที่ 

เมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี พรหมบุรี ท่าช้าง บางระจัน ค่าย
บางระจัน 

รวม 

ปี 2561 (ทั้งหมด) 203 47 51 20 54 34 409 
(จากต าบลน าร่อง) 16 3 8 1 7 4 39 
ปี 2562 (ทั้งหมด) 228 39 61 18 69 50 465 
(จากต าบลน าร่อง) 19 1 13 0 7 7 47 

ปี 2563 (ทั้งหมด) 177 30 48 13 58 42 368 

(จากต าบลน าร่อง) 15 1 9 0 8 4 37 



ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
- ประเด็นที่ 4 ลดแออดั  ลดรอคอย 

- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)  

- ER คุณภาพ  

- Smart Hospital  

- Fast Track  

- Intermediate care  

- ระบบรับยาที่ร้านยา 

- การกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา 

- อสม.หมอประจ าบ้าน 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นที่  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

 หัวข้อ    ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ    

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care 
Unit and Network Primary Care Unit) ครอบคลุมร้อยละ 40 ของประชากรในพ้ืนที่ 
2.สถานการณ ์

จังหวัดสิงห์บุรี  มีจัดบริการในรูปแบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ 3 S หลักเกณฑ์ส าคัญ  คือ  
๑ ทีม ครอบคลุมประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (เป็นตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุ่น จ านวนประชากรได้ 
๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) โดยเปิดบริการตั้งแต ่ปี 2560-2562 จ านวน 4 ทีม ซึ่งในปี 2560 ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี โดยมีโรงพยาบาลสิงห์บุรี 3 ทีม ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระบือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงหมู่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นโพธิ์ 1 โรงพยาบาลบางระจันเป็นแม่ข่าย อีก 1 ทีม 
ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พักทัน โดยใช้พ้ืนที่ รพ.สต. ซึ่งเข้าถึงบริการได้ง่าย การเดินทางสะดวก และ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2563 ได้วางแผนการเปิดให้บริการเพ่ิมข้ึนอีก 5 ทีมรวม 
9 ทีม ครอบคลุมพื้นที่ทุกอ าเภอและรวมครอบคลุมประชากร ร้อยละ 42.02 เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปฐมภูมิ 
พ.ศ.2562 
กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

กลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการท างานของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Unit and Network Primary Care Unit) ได้แก่ กลไกการบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพ
และระดับจังหวัด ต้องการให้เกิดคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องค์ประกอบ: ประกอบด้วย จ านวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบ หลักระดับจังหวัด 
(ADMIN) และผู้ประสานงานระดับจังหวัดเป็นกรรมการ 
 บทบาทหน้าที่: จัดท าแผนจัดตั้งและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  โดยให้มีแผนที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัด 
๒. บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอ 
๓. พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของ

กระทรวง 
   4.ผลิตพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและก าลังคนด้านปฐมภูมิรองรับการเปิดบริการตาม
แผน 10 ป ี โดยผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย 
Staff ขั้นต่ า     - มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 
                    - พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 
                    - นักวชิาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน 
        เพ่ิมเติม   - มีแพทย์ เป็นที่ปรึกษาประจ า 1 คน / 1 ทีม  
                    - มีพยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบหมู่บ้าน 1 คน / 2 - 3 หมู่บ้าน 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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System         - มีข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

   - มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
   - มีระบบให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกโดยใช้เทคโนโลยี 
   - มีระบบดูแลส่งต่อที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ หน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า 
   - มีการจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค DM/HT ในชุมชน 
   - มีและใช้แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย DM/HT  

Structure      - ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว หมวด 1 ข้อ 1.3.2 การจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  
                      และเกณฑ์ Green and Clean  
 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ข้อมูลรายละเอียดการด าเนินงานจัดตั้ง หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการ
ในพ้ืนที่ (Primary Care Unit and Network Primary Care Unit) ครอบคลุมร้อยละ 40 รายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้ 

รายช่ือแพทย์ประจ า เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

ชื่อหน่วยบริการ 
รายชื่อ-สกุลแพทย์ปฏิบัติงาน

ประจ า 

สถานะ (ระบุ) 

วว./อว (ระบุ) หลักสูตรระยะสั้น 
ไม่เคย
อบรม 

รพ.สต.บางกระบือ นายแพทย์ประพันธ์  สื่อวิโรจน์กุล    เวชศาสตร์รอบครัว   
รพ.สต.ม่วงหมู่ แพทย์หญิงพัดชา  คุณวุฒิ วว.เวชศาสตร์ครอบครัว     
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 นายแพทย์พีร์  บรรจง   เวชศาสตร์รอบครัว   
สอน.พักทัน แพทย์หญิงอังศุมาลิน ศรีสาสน์รัตน์ วว.เวชศาสตร์ครอบครัว     
รพ.สต.โพสังโฆ แพทย์หญิงสิทธิธนา  โตอ่อน วว.เวชศาสตร์ครอบครัว     
สอน.พิกุลทอง นายแพทย์สุขสันติ  พักธรรมนัก อว.เวชศาสตร์ครอบครัว     
รพ.สต.โรงช้าง แพทย์หญิงสราญรัตน์  เด่นดวง     / 
รพ.สต.ทองเอน นายแพทย์วีรศักดิ์  นนทารมย์ วว.เวชศาสตร์ครอบครัว     
รพ.สต.ท่างาม นายแพทย์วิโรจน์ เรืองวราพิชญ์ วว.กุมารเวชศาสตร์     
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NPCU โรงพยาบาลแม่ข่าย ชื่อหน่วยบริการในทีม  ประชากร (คน) 
 

รพ.สต.บางกระบือ 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เปิดบริการ  

1 ส.ค. 2560 

รพ.สต.บางกระบือ 1  5,146 

รพ.สต.บางกระบือ 2  1,954 
หมู่ 10, 11 ต าบลต้นโพธิ์  2,228 

จ านวน ประชากรรวม  9,328 
รพ.สต.ม่วงหมู่ 

  
โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

เปิดบริการ  
10 ส.ค. 2560 

รพ.สต.ม่วงหมู่  6,298 
รพ.สต.พรหมบุรี  3,301 

จ านวน ประชากรรวม  9,599 
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 

  
  
  

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
เปิดบริการ  

17 ส.ค. 2560 

รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1  4,122 
รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2  964 
รพ.สต.จักรสีห์  3,661 
รพ.สต.หัวป่า  1,583 

จ านวน ประชากรรวม  10,330 
สอ.น.พักทัน 

  
  

โรงพยาบาลบางระจัน 
เปิดบริการ  

29 ส.ค. 2562 

สน.อ.พักทัน  4,571 
รพ.สต.บ้านจ่า  3,110 
รพ.สต.สระแจง  4,154 

จ านวน ประชากรรวม  11,835 

รพ.สต.ท่างาม 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
เปิดบริการ  

2563 

รพ.สต.ท่างาม  4,972 
รพ.สต.ชีน าร้าย 1  2,590 
รพ.สต.ชีน าร้าย 2  2,156 

จ านวน ประชากรรวม  9,718  9,718 
รพ.สต.ทองเอน 1 

  
โรงพยาบาลอินทร์บุรี  
เปิดบริการ 2563 

รพ.สต.ทองเอน 1  5,747 

รพ.สต.ทองเอน 2  2,324 
 รวม   8,071 
รพ.สต.โรงช้าง โรงพยาบาลพรหมบุรี  

เปิดบริการ 2563 
รพ.สต.โรงช้าง  3,414 

รพ.สต.พระงาม  3,768 
 จ านวน ประชากรรวม   7,182 
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NPCU โรงพยาบาลแม่ข่าย ชื่อหน่วยบริการในทีม  ประชากร (คน) 
 

สอ.น.พิกุลทอง โรงพยาบาลท่าช้าง     
เปิดบริการ 2563 

สอ.น.พิกุลทอง  3,008 

รพ.ท่าช้าง  3,966 

รพ.สต.วิหารขาว  1,981 

รพ.สพ.ถอนสมอ  5,769 
 จ านวน ประชากรรวม   14,724 
รพ.สต.โพสังโฆ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน             

เปิดบริการ 2563 
รพ.สต.โพสังโฆ  6,490 

รพ.สต.ท่าข้าม  4,316 
จ านวนประชากรรวม  10,806 

รวมทั้งหมดครอบคลุมประชากร  91,593 
จ านวนประชากรจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมด 217,942 คน คิดเป็นร้อยละ   42.02 

เกณฑ์การประเมิน (Small Success): ปี 2563 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)       ไม่มี 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ส าหรับพื้นที่             ไม่มี 
4.2  ส าหรับส่วนกลาง       ไม่มี 
 

     ผู้รายงาน  นางกุลิศรา  ปิ่นทอง 
                                                               ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

             วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2563 
          E-mail pc17singburi@gmail.com 

 

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 
ปฐมภูมิและเครือขายหนวย
บริการปฐมภูมิ ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 
2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ                            
3.ก าหนดทิศทางสรางความ          
รวมมือภาคีเครือขาย 

1.แผนการจัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิและเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ  
2.วางระบบติดตามและ
ประเมินผล  
3.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงในการ
ด าเนินการ 

1.หนวยบริการปฐมภูมิ 
และเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิประเมินตนเอง 
2.ด าเนินการพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิ และเครือข
ายหนวยบริการปฐมภูมิ 
ตามมาตรฐาน 
 

หนวยบริการปฐมภูมิ และ
เครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์ 3S  
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นที่  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ    ER  คุณภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
 2.จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma) ลดลง 

สถานการณ์/ปัญหา 

 สถานการณ ์
จังหวัดสิงห์บุรี มีจ านวนผู้ใช้บริการห้องฉุกเฉิน 2 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี 2561-2562 จ านวนเท่ากับ 

202,488 และ 143,086 ราย/ปี ตามล าดับ ผลการด าเนินงานปี 2562 พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการ ลดลง
จากปี 2561 ร้อยละ 29.34 (59,402 ราย/ปี) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 49.44 (100,113 ราย/ปี) การใช้บริการของผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน 
ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 29.34 (28,341 ราย/ปี) (เป้าหมายลดลงร้อยละ 10) ผู้ป่วยที่มี
ข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. (2- er target) ร้อยละ 60.83 (เป้าหมายมากกว่า   
ร้อยละ 60) 

การประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า องค์ประกอบที่
โรงพยาบาลทุกแห่งมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมิน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร, การรักษาพยาบาล, MCI and Disaster management, ระบบส่งต่อ
ระหว่างสถานพยาบาล , การปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง , ระบบสนับสนุน , Pre - hospital  EMS 
Intervention, และการพัฒนาคุณภาพ ในส่วนคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
อาคารสถานที่, บุคลากร, ระบบบริหารจัดการ, Information System, การศึกษาและวิจัย โดยโรงพยาบาล   
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทั้ง 13 ด้าน ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี รองลงมาคือ โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลที่มี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ โรงพยาบาลพรหมบุรี 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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การด าเนินงาน และพัฒนางานคุณภาพ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1.ข้อมูลการใช้บริการห้องฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2561 - 2562 
 

 
 
2.พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน 
  2.1 จัดบริการตามแนวทาง ER service delivery  

ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 

รพ. 
พรหมบุร ี

รพ. 
ท่าช้าง 

1. พัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน       

1.1 

- มีระบบ Fast Track 4 กลุ่มโรคส าคัญ ได้แก่ 
 Stroke 
 STIME 
 Sepsis  
 Trauma 

 

      

1.2 
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา ER คุณภาพ (คณะท างาน
ประเมินมาตรฐานระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน) 

      

 
 

2561 2562

ระดับ 5 40.5 42.9

ระดับ 4 25.77 27.61

ระดับ 3 28.47 23.56

ระดับ 2 4.15 4.45

ระดับ 1 1.12 1.48

0
20
40
60
80

100
120

ร้อ
ยล

ะ

ระดับความรุนแรง

แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ใช้บริการห้องฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี 
ปีงบประมาณ 2561 – 2562

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1
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ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 

รพ. 
พรหมบุร ี

รพ. 
ท่าช้าง 

1.3 

- จัดให้มีระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรค เช่น Lab, X-ray, 
Ultrasound, ที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อตกลง
ร่วมกันกับแผนกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดระยะเวลาการ
รายงานผล 

      

1.4 จัดให้มีระบบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ       

1.5 ให้มีระบบบริหารจัดการเตียงในระดับ รพ.แก้ปัญหาเตียงเต็ม       

1.6 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ admit       
ที่อยู่ ER มากกว่า 2 ชั่วโมง       

2 เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน       

2.1 
จัดให้มีการจัดระบบคัดแยก (Triage) โดยใช้เกณฑ์ 
MOPH ED Triage       

2.2 

มีการแยก Zone บริการผู้ป่วยฉุกเฉินกับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 
เช่น OPD นอกเวลาราชการ 
(วันท าการ 16.30 น. – 20.00 น. / วันหยุด 8.30 – 
12.00 น.) เป็นต้น       
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2.2 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ER target time 2 ชัว่โมง)  

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ 

admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน 
ไม่เกิน 2 ชม. 

จ านวนผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ 
admit อยู่ในห้องฉุกเฉินทั้งหมด 

ร้อยละ 

สิงห์บุรี 2,008 2,093 95.93 
อินทร์บุรี 838 1,096 76.45 
บางระจัน 426 426 100 
ค่ายบางระจัน 108 337 32.04 
พรหมบุรี 0 252 0 
ท่าช้าง 5 221 2.26 

รวม 3,385 4,425 76.50 
 

 
 

มาตรการและการด าเนินงาน 

3.พัฒนาระบบสนับสนุนที่มีมาตรฐาน 
 3.1 การจัดการโครงสร้างและพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร 

ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 

รพ. 
พรหมบุร ี

รพ. 
ท่าช้าง 

1. มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย       

1.1 
Double Door with access control ประตู 2 ชั้น  
โดยชั้นมี ระบบ Assess control 

      

1.2 
มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยตามข้อสั่งการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

      

1.3 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง       

 

95
.9

3

76
.4

5 10
0

32
.0

4

0 2.
26

สิ งห์ บุ รี อิ ท ร์ บุ รี บ า ง ร ะจั น ค่ า ยบา ง ระจั น พรหม บุรี ท่ า ช้ า ง

ร้อ
ยล

ะ

โรงพยาบาล

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้ป่ วยที่ มี ข้ อบ่ งชี้ ในการ ADMIT 
อยู่ ในห้อง ฉุก เ ฉินไม่ เกิ น 2 ชม .
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ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุร ี
รพ. 

ท่าช้าง 

2 
ห้องรอตรวจ / พื้นที่ รอตรวจ (Waiting room 
/area) 

   
 

  

2.1 ห้องรอตรวจ / พื้นที่รอตรวจที่แยกจากพ้ืนที่รอตรวจ    
ส่วนอื่นของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน 

      

2.2 มีที่นั่งรออย่างน้อย 1 ที่ ต่อผู้รับบริการ 1,000 ราย
ต่อปี 
มีพ้ืนที่อย่างน้อย 4 ตร.ม. ต่อผู้รับบริการ 1,000 ราย
ต่อปี 

      

2.3 มีป้าย / สัญลักษณ์ ที่แสดงระดับการคัดแยกและ
ขั้นตอนการรักษาในห้องฉุกเฉิน       

3. ระบบคิวระบบแสดงสถานการณ์รักษา       

4. ห้องแยกโรค (Isolation Room)       
4.1 มีห้องแยกโรคที่มีระบบ Negative Pressure ส าหรับ

ผู้ป่วยที่มีโอกาสกระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne 
Transmission) 

      

4.2 ห้องแยกโรคควรจะอยู่ด้านหน้าหรือบริเวณ Triage 
เพ่ือให้ท าการรักษาได้ทันที และแยกจากผู้ป่วยกลุ่ม
อ่ืน 

      

 

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุร ี
รพ. 

ท่าช้าง 

1. ระบบ Ambulance Operation Center (AOC)       

1.1 
ระบบสารสนเทศบริการจัดการรถพยาบาลในเครือข่าย, 
GPS และระบบการแจ้งเตือน เมื่อรถพยาบาลมีความเร็ว 

      

1.2 ระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยในรถพยาบาล       

2 ให้มีการส่งข้อมูลผู้รับบริการห้องฉุกเฉินทุกราย ผ่านแฟ้ม 
“ACCIDENT” ในระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 

      

3. มี TEA Unit ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์       
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3.3 พัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 

ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุร ี

รพ. 
อินทรบ์ุร ี

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุร ี
รพ. 

ท่าช้าง 

1. 
มีการวางแผนก าลังคนของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, 
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 

      

2. 
มีการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ER Service 
Delivery 

      

3. 
มีการวางแผน ซ้อมแผน และมาตรการ เพ่ือป้องกันความ
รุนแรงที่อาจเกิดกับบุคลากร 
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3.3.1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

บุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์ต่อ
ประชากร  

(คน : 
ประชากร
แสนคน) 

โรงพยาบาล 

รวม 
ขาด/เกิน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ขาดเกินเกณฑ์
ต่อประชากร

แสนคน 
สิงห์บุรี  

(S) 
อินทร์บุรี

(M) 
 บางระจัน

(F2) 

ค่าย
บางระจัน

(F2) 

พรหมบุรี
(F3) 

ท่าช้าง 
(F2)  

EP 
S : 8 – 10 

2.4 
1 - - - - - 2 ขาด 7 

3 
M : 6 – 8 - ศึกษา 1 - - - - 0 ขาด 6 

RN 

S  : 24 – 30 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

16 - - - - - 16 ขาด 8 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

M  : 18 – 24  - 10 - - - - 10 ขาด 8 
F2 : 12 – 15  - - 13 11 - 9 33 ขาด 1 
F3 : 10 – 12 - - - - 12 - 12 - 

EN/ENP 
S  : 8 – 10  

4.1 
4 - - - - - 4 ขาด 4 

1.2 M  : 6 – 8  - 1 - - - - 1 ขาด 5 
F2-3 : 4 – 6 - - 1 1 - - 2 ขาด 14 

AEMT-I 
S : 4 – 5  

3.1 
5 - - -     5 - 

- M  : 3 – 4 - 1 - - - 1 1 ขาด 2 
F2-3 : 1-3  - - - 1 - 1 2 ขาด 2 
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4.จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma)  
   ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non-trauma) ปี 2561 

จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉิน Non-trauma) 

ปี 2563 

ผลงาน (ร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น ลดลง 
สิงห์บุรี 5,548 5,499 - 0.88 
อินทร์บุรี 2,811 3,389 20.88 - 
บางระจัน 2,396 2,170 - 9.43 
ค่ายบางระจัน 2,126 2,596 22.11 - 
พรหมบุรี 3,570 3,743 4.85 - 
ท่าช้าง 792 903 14.02 - 

รวม 17,243 18,300 6.13 - 
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รวมทั้งหมด ระดับ 4 ระดับ 5

จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma) 
ไตรมาสที่ 1 

จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ปี 2562 จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ปี 2563

เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 6.98 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3.95 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3.95 
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วิเคราะห์สถานการ์ในพื้นที่ 

การด าเนินงาน ปัญหาที่พบ กิจกรรมการแก้ปัญหา ผลการด าเนินงาน 

Pre-Hospital 
care 

   

บุคลากร -บุคลากรเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน, พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน, 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, 
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และ
อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-ส่งบุคลากร เข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา           
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 

- พยาบาลเฉพาะทาง สาขา             
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน เพ่ิมในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 2 คน คือ 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี และพรหมบุรี  

การปฏิบัติการ
ด้นการแพทย์
ฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ จนถึง
โรงพยาบาล 

- การประเมินผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
ไม่เป็นไปตามค าแนะน าของระบบ
คักแยก (Triage) 

-จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี 

-จัดท าระบบการคักแยก (Triage 
ณ จุดเกิดเหตุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้อง) 

- ประสิทธิภาพการดูแล
รักษาพยาบาล / การน าส่งถูกต้อง
ได้มาตรฐาน เพ่ิมข้ึน 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

-การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ยังปฏิบัติ
ไม่ได้ตามเกณฑ์ 

-การแจ้งข้อมูล/ อาการ ของ
ประชาชน ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุไม่
ครบถ้วน 

-ประชาชนผู้สูงอายุ จ าหมายเลข 
1669 ไม่ถูกต้อง 

- มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ได้
มาตรฐาน 
- พัฒนาบุคลากรทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับ ALS, BLS, ILS, FR  
- จัดให้มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ทุกระดับพร้อมออก
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. 
 

- การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ไตรมาสที่ 1 ลดลดลง    
ร้อยละ 1.58 
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การด าเนินงาน มาตรการปัจจุบัน ปัญหาที่พบ แผนพัฒนา 

In-Pre-Hospital care ER คุณภาพในโรงพยาบาล 
- ก าหนดนโยบายพัฒนาห้อง
ฉุกเฉินคุณภาพ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
- ประเมินมาตรฐานระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
- จัดท าแนวทางการลดผู้ป่วย 
ไม่ฉุกเฉินที่มาใช้บริการห้อง
ฉุกเฉิน 
- ลดระยะเวลาที่ผู้เจ็บป่วย
วิกฤติฉุกเฉินอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ไม่เกิน 2 ชม. 
- จัดตั้งหน่วยงาน TEA UNIT  
คุณภาพ 
- การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาล (ER Safety 
Goals)  
- การทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการเสียชีวิตของ             
ผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
- จัดท าระบบการคัดแยก 
(Triage) 5 ระดับท่ีได้มาตรฐาน 
และเป็นแนวทางเดียวกัน       
ทั้งจังหวัด 

 

- จ านวนผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน  
ระดับ 4 และ 5 เข้ารับบริการ
ในห้องฉุกเฉินในจ านวนมาก  
ท าให้เพิ่มระยะเวลาในการ
รักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และ        
เกิดความแออัด ณ ห้องฉุกเฉิน 
- พ้ืนที่ในการให้บริการ            
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
- งบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ 

-  จัดท าแผนลดความแออัด     
ณ ห้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง 
- ประเมินคุณภาพ ระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
- ด า เนินการเขียนงบลงทุน      
ปี 2564 – 2565 เพ่ือขยาย
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
- จัดท าแผนพัฒนาระบบ TEA 
UNIT คุณภาพ 
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Target (1) รพท.ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 (2) จ านวนผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉิน (Non-trauma) ลดลงร้อยละ 10 (3) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวกิฤตฉกุเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกิน   
ร้อยละ 12 (Trauma 12 % ,Non-Trauma 12 % ) (4) ร้อยละของผู้ป่วยทีม่ีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉกุเฉนิไม่เกิน 2 ชม. (2-hr target ) ร้อยละ 50 

Situation/ Baseline (1) จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉนิที่ไม่ฉุกเฉิน มาใช้บริการ ปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 66.27 และ 70.51 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.24 
(2) ขาดอัตราก าหลังสาขาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขาดจ านวน 6 คน, พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ขาดจ านวน 23 คน 
(3) ขาดระบบข้อมูลอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

One ER Province 

Strategy 
มาตรการที่ 1 

จัดระบบบริการที่มาตรฐาน 
มาตรการที่ 2 

จัดระบบสนับสนุน 
มาตรการที่3 

การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลงัคน 

Key Active 1.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิ โดยจัดบรกิารเครือข่ายห้อง
ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ER service Delivery  
2.ก าหนดเกณฑ์ ER target Time 2 – 4  ชั่วโมง 
3.พัฒนาระบบบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 2P Safety  

1.สนับสนุนให้ รพ.มี Double Door with access control ส าหรับห้องรอ
ตรวจ และห้องแยกโรค 
2.สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยการพัฒนาระบบ 
Ambulance Operation Center (AOC) 
3.สนับสนุนให้มีการส่งข้อมูลผู้รับบริการห้องฉุกเฉินทุกรายผ่านแฟ้ม 
Accident 

1.วางแผนการพัฒนาอัตราก าลังด้านแพทย์และพยาบาลที่ครอบคลุมตาม
เกณฑ์ ER service Delivery  
2.ธ ารงรักษาแพทย์เวชปฏิบัติฉกุเฉิน พยาบาลเวชปฏิบัตฉิุกเฉินและบุคลากร
อื่นอย่างเหมาะสม 
3.มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน ER คุณภาพ 

Small Success ไตรมาส 1 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพใน
ระดับ รพ.และจังหวัด 
2. วางแผนการพัฒนาตามเกณฑ์ ER คุณภาพ รวมทั้ง
จัดระบบบริหารจัดการผู้ปว่ยที่ไม่ฉุกเฉนิ รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการผู้ปทวยที่ไม่ฉกุเฉินและระบบบริหาร
จัดการ ER target time 2-hr target 
3.ประเมิน ER คุณภาพโรงพยาบาลทุกแห่ง (ประเมิน
ตนเอง) 

ไตรมาส 2 
1.จ านวนผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma) 
ลดลง ร้อยละ 5 
2.ผู้ป่วยที่มีการบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่
เกิน 2 ชั่วโมง มากกวา่ ร้อยละ 30 
3.เครือข่ายห้องฉุกเฉินระดบัอ าเภอ มกีารจัดการบริการ
ตามเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 40 
4.สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วย
การพัฒนา ระบบ Ambulance Operation Center 
(AOC) 

ไตรมาส 3 
1.จ านวนผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ลดลง  
ร้อยละ 7 
2.ผู้ป่วยที่มีการบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน     
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง มากกว่ารอ้ยละ 40 
3.เครือข่ายห้องฉุกเฉินในระดับอ าเภอ มีการจัดการ
บริการตามเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 70 
4.สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
ด้วยการพัฒนา ระบบ Ambulance Operation 
Center (AOC) 

ไตรมาส 4 
1.โรงพยาบาลทัว่ไปผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 
2.จ านวนผู้ปว่ยไม่ฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ลดลง        
ร้อยละ 10 
3.ผู้ป่วนที่มีการบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน    
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง มากกว่ารอ้ยละ 50 
4.เครือข่ายห้องฉุกเฉินระดบัอ าเภอ มกีารจัดการบริการ
ตามเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 100 
5. สนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน    
ด้วยการพัฒนา ระบบ Ambulance Operation 
Center (AOC)) 

การพัฒนาห้องฉุกเฉินคณุภาพ จังหวัดสิงหบ์ุรี 
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การประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุร ี
ผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี 

 

รายละเอียด สิงห์บุร ี อินทร์บุร ี บางระจัน ท่าช้าง 
ค่าย

บางระจัน 
พรหมบุร ี รวม 

มิติที่ 1.การประเมิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
และทีมบริหาร 

97.14 74.29 74.23 77.14 77.14 65.71 77.61 

มิติที่ 2.การประเมินคณะท างาน หรือบุคลากร
ในโรงพยาบาล 

       

องค์ประกอบ ที่ 1.อาคารสถานที่ 82.46 62.90 56.65 39.35 48.58 61.27 58.54 

องค์ประกอบที่ 2. บุคลากร 61.67 56.55 28.15 38.52 34.07 28.89 41.31 

องค์ประกอบที่ 3.การรักษา พยาบาล 72.86 50.83 75.00 72.50 54.17 82.50 67.98 
องค์ประกอบที่ 4. MCI and Disaster 
management 

46.15 83.08 65.00 55.38 55.38 60.00 60.83 

องค์ประกอบที่ 5. Referral system 60.00 60.00 80.00 65.00 70.00 50.00 64.17 
องค์ประกอบที่ 6 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง 

85.00 72.00 60.00 52.00 56.00 60.00 64.17 

องค์ประกอบที่ 7 ระบบสนับสนุน 92.86 78.38 47.06 54.71 44.71 48.82 61.09 
องค์ประกอบที่ 8 Pre-hospital EMS 
Intervention 

96.00 66.15 36.67 55.00 55.00 53.33 60.36 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ 70.00 52.00 25.00 25.00 40.00 55.00 44.50 

องค์ประกอบที่ 10 Inform-action system 66.67 60.00 67.50 25.50 72.50 51.25 57.24 

องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ 86.67 73.33 53.33 66.67 80.00 66.67 71.11 

องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 

ค่าเฉลี่ย มิติที่ 2 70.03 59.60 49.53 45.80 50.87 51.48 54.55 

ค่าเฉลี่ย มิติที่ 1 + มิติที่ 2 83.59 66.95 61.88 61.47 64.01 58.60 66.08 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี อินทร์บุรี บางระจัน ท่าช้าง ค่ายบางระจัน พรหมบุรี รวม

77.61

58.54

41.31

67.98

60.83

64.17

64.1761.09

60.36

44.5

57.24

71.11

3.33

การประเมิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และทีม
บริหาร

องค์ประกอบ ที่ 1.อาคารสถานที่

องค์ประกอบที่ 2. บุคลากร

องค์ประกอบที่ 3.การรักษา พยาบาล

องค์ประกอบที่ 4. MCI and Disaster 
management

องค์ประกอบที่ 5. Referral system

องค์ประกอบที่ 6 การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง

องค์ประกอบที่ 7 ระบบสนับสนนุ

องค์ประกอบที่ 8 Pre-hospital EMS 
Intervention

องค์ประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 10 Inform-atiion systym

องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาคณุภาพ 

องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย

คะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 13 องค์ประกอบ
จังหวัดสิงห์บุรี
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ผลการประเมิน TEA Unit 

เกณฑ์การประเมิน 
โรงพยาบาล ระดับ S และ M1 

สิงห์บุรี อินทร์บุรี 

1.ผู้อ านวยการ TEA Unit 

3 3 
ร่วมประชุมกิจกรรมคุณภาพที่บริหาร

จัดการโดย TEA Unit  
1 ครั้งต่อเดือน 

ร่วมประชุมกิจกรรมคุณภาพที่
บริหารจัดการโดย TEA Unit  

1 ครั้งต่อเดือน 

2. TEA Nurse management 

4 3 
บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดย
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจาก TEA 

Unit มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 

บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดย
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจาก TEA 

Unit 1 ครั้งต่อเดือน 

3.เจ้าหน้าที่สนับสนุน 

3 3 
บริหารจัดการข้อมูล ของ TEA Unit 
ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล หรือ

เทียบเท่า เช่น HosXP 

บริหารจัดการข้อมูล ของ TEA Unit 
ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล หรือ

เทียบเท่า เช่น HosXP 

3.สถานที่ 

3 2 
มีส านักงานที่ชัดเจนเป็นหน่วย TEA 

Unit โดยเฉพาะมี คอมพิวเตอร์  
1 เครื่อง 

สถานที่เป็นสัดใส่วนในการบริหาร
จัดการ TEA Unit แต่ยังไมมี่

คอมพิวเตอร์ 

5.Software 

3 3 
มี software เฉพาะในการน าเข้า

ข้อมูล และเชื่อกับฐานข้อมูลหลักของ
โรงพยาบาลหรือส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

มี software เฉพาะในการน าเข้า
ข้อมูล และเชื่อกับฐานข้อมูลหลัก
ของโรงพยาบาลหรือส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

6.กิจกรรมคุณภาพ (จ านวน) 

2 2 
มีกิจกรรมคุณภาพ (Trauma และ 
Non – Trauma) ที่บริหารจัดการ
ผ่าน TEA Unit 1 ครั้งต่อเดือน 

มีกิจกรรมคุณภาพ (Trauma และ 
Non – Trauma) ที่บริหารจัดการ
ผ่าน TEA Unit 1 ครั้งต่อเดือน 

7.กิจกรรมคุณภาพ (มิติ) 
2 2 

บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดยมี 
1 มิติ (Prevention) 2 ไตรมาส 

บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดย
มี 1 มิติ (Prevention) 2 ไตรมาส 

8.Value – based TEA Unit 

4 3 
มีการใช้ข้อมูลจาก TEA Unit ในการ
ขับเคลื่อน ECS คุณภาพ ท าให้ผ่าน
ตัวชี้วัดหลักท่ีส าคัญและผ่านตัวชี้วัด

รองมากกว่า 2 ตัวชี้วัด 

มีการใช้จ้อมูลจาก TEA Unit ในการ
ขับเคลื่อน ECS คุณภาพ ท าให้ผ่าน
ตัวชี้วัดหลักท่ีส าคัญและผ่านตัวชี้วัด

รองมากกว่า 2 ตัวชี้วัด 

รวม 
24 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 
21 

(เกณฑ์มาตรฐาน) 
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3.3.2 มาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาลบริเวณห้องฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี 
3.3.2.1.เหตุความรุนแรง ทะเลาะวิวาท โรงพยาบาลบริเวณห้องฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี 

ล าดับ โรงพยาบาล 
ปี พ.ศ. (ครั้ง) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
1. สิงห์บุรี - - - - - - 
2. อินทร์บุรี - - 1 - - - 
3. บางระจัน - - - - - - 
4. ค่ายบางระจัน - - - - - - 
5. พรหมบุรี - - - - - - 
6. ท่าช้าง - - - - - - 
 รวม - - 1 - - - 

3.3.2.2. การด าเนินงาน 8 มาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาลบริเวณห้องฉุกเฉิน จังหวัดสิงห์บุรี 

ล าดับ มาตรการ 
การด าเนินงาน 

รพ. 
สิงห์บุรี 

รพ. 
อินทร์บุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
ค่ายบางระจัน 

รพ. 
พรหมบุรี 

รพ. 
ท่าช้าง 

1. แนวทางปฏิบัติป้องกัน และจัดการความ
รุนแรง ทบทวน ฝึกซ้อม และปรับปรุง
เป็นประจ า 

     
 

2. จัดระบบควบคุมประตู หรือมี
ทางเข้าออกท่ีปลอดภัยหลายช่องทาง 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 

  
Scan 

ลายนิ้วมอื 

  
Scan 

ลายนิ้วมอื 

3. จัดสถานที่พักคอยส าหรับญาติ จ ากัด
การเข้าออก 

     
 

4. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน 
และติดตั้งเพ่ิมในจุดเสี่ยง 

     
 

5. จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยห้อง
ฉุกเฉิน และจัดบริหารให้เหมาะสมกับ
ความเร่งด่วน รวมทั้งใหสื่อสารกับญาติ
ผู้ป่วยเป็นระยะ เพ่ือลดความวิตกกังวล 

     
 

6. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 24 
ชั่วโมง 

     
 

7. จัดหาสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอ
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

     
 

8. มีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับต ารวจ ฝ่าย
ปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร 
มูลนิธิต่างๆในพ้ืนที่ 

     
 

 รวม 8 8 8 8 8 8  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นที่  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ    Smart  Hospital 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
1) Smart Place   2) Smart Tools   3) Smart Services (รพท. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80,รพช. ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลทั้งหมด 6 แห่ง จ าแนกเป็น  โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง  และโรงพยาบาล

ชุมชนทั้งหมด 4 แห่ง ทุกแห่งรับทราบนโยบาย Smart Hospital โดยผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี ได้มอบนโยบายการด าเนินงาน Smart Hospital ให้กับคณะกรรมการ Chief Information Officer 
(CIO) ของจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๒7  พฤศจิกายน ๒๕๖2    

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน  หมายเหตุ 
๑ รพท.สิงห์บุรี ใช้โปรแกรม HOSxP ในการบนัทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 

- ท าระบบ Less paper ทั้งระบบโดยท าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องบัตร, ระบบห้องตรวจ, ห้องยา หอผู้ป่วย  ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
- ด าเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแพทย์ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๐ และมีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้อง
ตรวจ) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 
- จัดท า ฉลากยา QR Code ปี ๒๕๕๙ 
- ด าเนินการขึ้นระบบคิวทุกห้องตรวจ ของ รพ. และจะมีตู้ Kios (ตู้ส าหรับ
ลงทะเบียนผู้ป่วย รองรับระบบคิว) ให้คนไข้ใช้บัตรประชาชน เพ่ือออก
หมายเลขคิว และ flow คิว ตั้งแต่ห้องบัตร หน้าห้องตรวจ ห้องตรวจ 
ห้องการเงิน ห้องlab และห้องยา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  
- ด าเนินการหน้าจอแสดงล าดับคิวทุกห้องตรวจ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิวออนไลน์และการแจ้งเตือนผ่าน App Moph connect ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ 
จากผู้รับบริการแลว้ 
- เข้าอบรมระบบ HIS Gateway ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
และด าเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แล้วในเดือน 
กันยายน  ๒๕๖๒ 
- มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) ตั้งแต่ เดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : 
Electronic Medical Records) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 
- มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา ตั้งแต่ ปี 2561 

ผ่านเกณฑ์ 
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 3 ข้อ 
3)Smart 
Services  
4 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน  หมายเหตุ 
2 รพท. 

อินทร์บุรี 
ใช้โปรแกรม HOSxP ในการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 
   - ศึกษาดูงาน Less paper  ระบบคิว รพ.มะการักษ์  ปี 2562 
   - ศึกษาดูงาน Less paper  ระบบคิว รพ.ก าแพงเพชร   
วันที่ 18 มกราคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิว HYGGE ของ รพ.ราชบุรี จัดโดย สสจ.สระบุรี  
     ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
-ด าเนินการขึ้นระบบคิว ให้คนไข้ใช้บัตรประชาชน เพ่ือออกหมายเลขคิว และ 
flow คิว ตั้งแต่ห้องบัตร หน้าหอ้งตรวจ ห้องตรวจ ห้องการเงิน ห้องlab และ
ห้องยา ของ รพ.ได้ตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพัฒนาระบบเอง 
-จะด าเนินการขึ้นระบบคิวออนไลน์และการแจ้งเตือนผ่าน App ในเดือน
ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
-เข้าอบรมระบบ HIS Gateway ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
และด าเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แล้วในเดือน 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
- จัดท า less paper คลินิกกุมารเวชกรรม และเวชปฏิบัติทั่วไป ปี ๒๕๖3 

- จัดท า เวชระเบียนอิเล็กทรอนิก Electronic Medical Record : EMR 
ในคลินิก ในปี ๒๕55 
- ท า ฉลากยา QR Code ปี ๒๕๖๑  
- มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล back office ที่เชื่อมโยงกับ front office ได้แก่ 
ระบบ stock ยาระหว่างห้องยากับการเงิน 
-ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดย
ราชการ จากผู้รับบริการแล้ว 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จ านวนที่
ผ่านเกณฑ์ 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 3 ข้อ 
3)Smart 
Services  
4 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 รพ.
บางระจัน 

- ใช้โปรแกรม HOSxP ในการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 
- เข้ารับการอบรมระบบคิวออนไลน์  
- ระบบคิว Electronic 
- ระบบท า Less paper 
- อบรมระบบคิว Smart Queue ระหว่างวันที่ 28 กันยายน –  
2  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิวปัจจุบันของ รพ. ใช้ระบบบัตรคิวน าทาง  
- จัดท า เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Medical Record : EMR 
และการบันทึกข้อมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแพทย์ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ 
- จัดท า ฉลากยา QR Code ในปี ๒๕๖๑ 
- ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการ จากผู้รับบริการแล้ว 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จ านวนที่
ผ่านเกณฑ์ 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 3 ข้อ 
3)Smart 
Services  
4 ข้อ 
 

 

 

https://www.facebook.com/smartqueueplk/?__tn__=kC-R&eid=ARC-YT_vXCE_xPgLzoQK5-GBRT8rRTXexyStIXXUkomXdtX8xuZD0eBIJyH0ykX1NfeM654lU9TfxQiw&hc_ref=ARQJmGFDUa34kACPOMyJjjMRxEu1YWcw6tyUB6WjhdR3A9dCQgHZSNp83434zn79CJM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAmmVE3aRQqpuAeKKqm_ViPKQFs9bNtPxRLUnzbQUEReR7EvjSAk2NNsXRE7XhswAWtRcFJEf0aTX3zLcjRBNVkt8ShrO3NDScofaWgR34rVeChGidpAQX61Ij1Tq2lpN4Bm20ipLjj5Nhl4OoZ9HcuTDtO9rPXJLqOLgoNHaLoqPhbDj3TAkCbvn02OBmhY4qqB8CJIE-iRPO0VL5MCVM9wFIk1-JrweUKccJYYA9IAl37mPkLuDk3S7jng0k8ZttCPlcGgh7a-VhwbX9ynmp0m96F7uEe1GtMJ8FcAI-7KGMkgdj-Qg029uE-0bm0Ao3r7-jabTi1bef7OAj5gNcT1jqG
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
4 รพ.ค่าย

บางระจัน 
- ใช้โปรแกรม HosXP ในการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 
- ใช้ระบบคิว NEO Q เมื่อเดือน ธันวาคม 2562 มีตู้ Kios ในการ
ให้บริการผู้ป่วย 2 จุด ที่ตึกผู้ป่วยนอก และ ตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ 
สามารถตรวจสอบระยะเวลาการรอรับบริการได้ ผ่านทาง QR code   ใช้
ระบบแจ้งคิวบริการในจุดให้บริการ จ านวน 12 จุด ได้แก่ 1.จุดคัดกรอง 
2.จุดรอเข้าห้องตรวจ 3.ห้อง LAB 4.หอ้งจ่ายยา 5.ห้อง ER  6.ห้อง 
Xray 7.ห้องทันตกรรม 8.คลินิกฝากครรภ์ 9.คลินิก Well Baby Clicnic 
10.ห้องกายภาพ 11.คลินิก ARV 12.คลินิก TB 
- ใช้ระบบ Neo Scan การเก็บแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD card) และผู้ป่วยใน 
(IPD chart) ด้วยการ Scan เก็บในแบบ Electronic file ใน Data server เริ่ม
ด าเนินการในปี 2561 สามารถดูประวัติผู้ป่วยย้อนหลังผ่านโปรแกรม HosXp 

- ใช้ระบบ Smart OPD ในการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 2 เครื่อง 
เครื่องชั่งน้ าหนักอัตโนมัติ 1 เครื่อง เครื่องวัดส่วนสูงอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
ส่งผลการตรวจเข้าโปรแกรม HosXp โดยอตัโนมัติ 
- ใช้ระบบ Smart ECG เก็บผลตรวจ ECG เข้าใน Data Server ทันทีหลัง
ตรวจเสร็จ ดูผลผ่านโปรแกรม HosXp 
- ใช้ระบบ Xray PAC  
- ใช้โปรแกรม RCM ในการเรียกเกิบ ติดตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล และ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วย 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน Green & Clean ระดับดี  ในปี 2562 

 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จ านวนที่
ผ่านเกณฑ์ 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 3 ข้อ 
3)Smart 
Services  
5 ข้อ 
 
 
 
 

5 รพ.ท่าช้าง -ใช้โปรแกรม HOSxP ในการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 
-ด าเนินการขึ้นระบบคิวElectronic และตู้คีย์ออส ของ รพ.เมื่อ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
- จัดท า paper Less ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
- จัดท า เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Medical Record : EMR 
และการบันทึกข้อมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแพทย์ ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๑ 
-จัดท า ฉลากยา QR Code ในปี ๒๕๖๑ 
-ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดย
ราชการ จากผู้รับบริการแล้ว 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จ านวนที่
ผ่านเกณฑ์ 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 2 ข้อ 
3)Smart 
Services  
3 ข้อ 
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ที ่ หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
6 รพ. 

พรหมบุรี 
ใช้โปรแกรม HosXp V3 ในการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วย 
- ศึกษาดูงานระบบคิว ที่ รพ.ด่านมะขามเตี้ยและ รพ.มะการักษ์ 
- เข้าอบรมระบบ HIS Gateway ช่วงต้นปี ๒๕๖๒ 
และด าเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แล้วปี ๒๕๖๒ 
- จะท าระบบ Less paperโดยท าเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องบัตร, 
ระบบห้องตรวจ, ห้องยา และหอผู้ป่วย ปี ๒๕๖๓ 
- จัดท า Electronic Medical Record : EMR ในระบบผู้ป่วยนอก ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๕ 
- จัดท า ฉลากยา QR Code ปี ๒๕๖๑ 
- ด าเนินการขึ้นระบบคิวของ รพ. และมีตู้ Kiosk ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
- จะด าเนินการขึ้นระบบคิวออนไลน์และการแจ้งเตือนผ่าน App ในเดือน
ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จ านวนที่
ผ่านเกณฑ์ 
1)Smart 
Place 1 ข้อ 
2)Smart 
Tools 2 ข้อ 
3)Smart 
Services  
2 ข้อ 

        โดยสรุป จังหวัดสิงห์บรุีได้ด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Smart Hospital  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  สรุปได้
ดังนี้  

๑.เกณฑ์ Smart Place/Infrastructure (Green and clean & Digital Look) 
            - โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี  มีการน าโปรแกรมการเก็บประวัติการรักษาผู้ป่วยที่เป็น 
Electronic มาใช้โดยที่ทุกแห่งใช้โปรแกรมเดียวกันคือ HOSxP V3  โดยเริ่มด าเนินการในปี 2553 และทุกแห่ง 
ผ่านเกณฑ์ Green and clean  ระดับดีมากพลัส 2 แห่ง  ระดับดี  จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายบางระจัน และ 
รพ.พรหมบุรี  มี รพ.ไม่ผ่านเกณฑ์ Digital Look จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.อินทร์บุรีและ รพ.พรหมบุรี 

๒.เกณฑ์ Smart Tools  มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ 3 รพ. ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี  รพ.บางระจัน และ 
รพ.ค่ายบางระจัน (จากเป้าหมาย รพ.ระดับ S, M๑ ร้อยละ 8๐) (รพ.ระดับ F๒, F๓ ร้อยละ ๕๐) โดยผ่านเกณฑ์ 
๒ ใน ๓ ข้อจากเกณฑ์ 

๒.๑ Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และหน้า
ห้องตรวจ    

๒.๒ Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย ๑ จุด 
๒.๓ Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย ๑ อุปกรณ์ เข้าสู่ HIS 

อัตโนมัติ 
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลระดับ S และ M๑ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี ผ่าน

เกณฑ์ Smart Tools ทั้ง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5๐  และมีโรงพยาบาลระดับ F2 และ F3 จ านวน 4 แห่ง  ผ่าน
เกณฑ์ Smart Tools จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ รพ.บางระจัน และรพ.ค่ายบางระจัน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และหน้าห้องตรวจ  

รพ. ทั้ง 6 แห่ง มีหน้าจอแสดงล าดับคิว 
- มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย ๑ จุด มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

รพ.สิงห์บุรี รพ.บางระจัน รพ.ค่ายบางระจัน และ รพ.พรหมบุรี  
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        - มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย ๑ อุปกรณ์ เข้าสู่ HIS อัตโนมัติ มีจ านวน 
4 แห่ง ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี รพ.บางระจัน รพ.ค่ายบางระจัน และ รพ.ท่าช้าง 

๓. Smart Service (ผ่าน 4 ใน ๕ ข้อโดยไม่เรียงล าดับ) 
๓.๑ BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ จากผู้รับบริการ  
๓.๒ BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records)   
๓.๓ BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)    
๓.๔ BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย ๑ จุด บริการ OPD   

3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือ 
แตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 

จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลระดับ S และ M๑ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี ผ่าน
เกณฑ์ Smart Service จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 50  และมีโรงพยาบาลระดับ F2 และ 
F3 จ านวน 4 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ Smart Service จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ รพ.บางระจัน และ  
รพ.ค่ายบางระจัน ไม่ผ่าน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ท่าช้าง และ รพ.พรหมบุรี 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ จากผู้รับบริการ  โรงพยาบาล

จ านวน 4  แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืน ทั้งหมดแล้ว ยกเว้น 
รพ.บางระจัน และ รพ.พรหมบุรี คิดเป็น ร้อยละ 66.66 
          -มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records)  
โรงพยาบาลทุกแห่ง ด าเนินการครบแล้ว  คิดเป็น ร้อยละ 100 
          -มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี  
มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 
          -มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย ๑ จุด บริการ OPD  รพ.ระดับ S และ M1 ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี 
และ รพ.อินทร์บุรี ยังไม่มีการจัดท าระยะเวลารอคอย ทั้ง 2 แห่ง  ในส่วน รพ.ระดับ F2 และ F๓ มีการจ าท าระยะเวลา 
รอคอยแล้ว จ านวน  2  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่  รพ.บางระจัน และ รพ.ค่ายบางระจัน 
         -มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง
เล็กน้อยอย่างเหมาะสม รพ.ระดับ S และ M1  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 50 ในส่วน  
รพ.ระดับ F2 และ F๓ มีการจัดท าบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา แล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่  
รพ.บางระจัน และ รพ.ค่ายบางระจัน
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สรุปผล  1. รพท. จ านวน  2  แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 1 แห่ง(รพ.สิงห์บุรี) คิดเป็นร้อยละ 50 
           2. รพช. จ านวน  4  แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 2 แห่ง(รพ.บางระจัน,รพ.ค่ายบางระจัน)   
คิดเป็นร้อยละ 50 

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)     ไม่มี 
4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ส าหรับพื้นที่  

1.มีระยะการปรับตัวของบุคลากรในการใช้ระบบและผู้ป่วยในการรับบริการ 
2.ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานเนื่องจากราคาแพง รพ.ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
3.ระบบ คิวออนไลน์  มาใช้ไม่มีผู้ใช้บริการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากผู้รับบริการส่วน

ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มี Smartphone ใช้ 
4.โปรแกรมและอุปกรณ์บางส่วน ราคาสูง 
5.มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเร็วเกินไป เพราะการปฏิบัติให้บรรลุนโยบายเดิมยังไม่ส าเร็จ พอ

ปีงบประมาณใหม่ ก็เพ่ิมรายละเอียดต่างๆเพ่ิมข้ึน และมีการปรับเกณฑ์ประเมินต่างๆ 
6.เทคโนโลยีที่สนับสนุนต่อการให้ประสบความส าเร็จตามนโยบาย ยังไม่ชัดเจน ไม่ทันเวลา ไม่มี

รูปแบบชัดเจน เสมือนให้แต่ละโรงพยาบาลไปสรรหาเอาเองเพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย เช่น ระบบคิวผู้ป่วยและ
ระบบคิวออนไลน์  ระบบ Back Office และระบบ ERP 

7.ระบบต่างๆ รพ.ต้องด าเนินการเอง ท าให้เป็นปัญหากับ รพ.ที่ไม่มีความพร้อมด้าน คน  เงิน ของ 
ในการด าเนินการ 

4.2 ส าหรับสว่นกลาง  
1.สนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.ที่ระดับวิกฤตการเงิน  
2.มีโปรแกรมหรือแอปพิเคชั่น จากส่วนกลางให้ส าหรับ รพ.ที่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะด าเนินการเอง 
3.ประสานให้ผู้ออกนโยบาย ให้มีความชัดเจน ทั้งในเร่ืองของเกณฑ์ ระยะเวลา และเปา้หมาย และให้คง 

เกณฑ์ต่างๆไว้ระยะหนึ่ง และให้การสนับสนนุการด าเนนิการของจังหวัดและ รพ.ให้มีความชัดเจน 
  4.หากมีการประชุมหรืออบรมต่างๆ ในเรื่องนี้ ขอให้สามารถรองรับเป้าหมายในการอบรมให้ 
ครอบคลุมและเพียงพอ ส าหรับ รพช.ด้วย เช่นการอบรม ระบบคิว  เป็นต้น 

5.ความชัดเจนและการปรับในรูปแบบ แนวทาง การสนับสนุนการด าเนินนโยบาย Smart Hospital 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 

           ผู้รายงาน   นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           วัน/เดือน/ปี   28  มกราคม  2563 
                     โทร  08 1947 3636 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based  ประเด็นที่ 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ  Fast Track   (Stroke) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
ประเด็นการติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < ร้อยละ 7 
1.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) < ร้อยละ 25 
1.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) < ร้อยละ 5 
1.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 
4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

≥ ร้อยละ 60 

1.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit 

≥ ร้อยละ 50 

 
สถานการณ์ 

จังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินงานด้านโรคหลอดเลือดสมอง โดยน าระบบ Stroke Fast Tract เป็นแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็ว และได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วทันเวลา 
รวมทั้ง มีระบบการส่งต่อและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม โดยมีรพ.แม่ข่ายที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด rt-PA  ได้ 
คือ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ระดับ s) มีการจัดตั้ง Stroke Unit จ านวน 6 เตียง ผลการด าเนินงานในปี 2560 - 
2562 พบว่า อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มลดลง  เท่ากับร้อยละ 11.52, 11.20 และ 8.59 
ตามล าดับ โดยอัตราตาย Ischemic Stroke มีแนวโน้มลดลง เท่ากับ ร้อยละ 5.77, 3.07, 2.93 ตามล าดับ และ
อัตราตายผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke มีแนวโน้มสูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 28.39, 22.63, 28.50 ตามล าดับ 
จากการทบทวนข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  มาวิเคราะห์พบว่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) และแบ่งสาเหตุการเสียชีวิตออกเป็น 2 สาเหตุ                    
คือ (1) พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพมาก่อน ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์  
(2) ความรุนแรงของโรคผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองเป็นปริมาณมากและอยู่ในต าแหน่งผ่าตัดไม่ได้ และเมื่อ
ประสานการส่งต่อทางโรงพยาบาลปลายทาง ไม่สามารถรับไว้เพ่ือผ่าตัดได้ ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้าง stroke alert ในกลุ่มเสี่ยง cvd risk > 20% อย่างเข้มข้น อาจท าให้อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
และการเสียชีวิตลดลง  
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แนวทางการด าเนินงานแก้ปัญหา 

 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 (1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 7) 

อ าเภอ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
(เป้าหมาย :< ร้อยละ 7) 

หมายเหตุ 
จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 

สถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 =I60-I69) 

(A) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ยของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอ

ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดยีวกัน 
(รหัส ICD-10 =I60-I69) 

(B) 

ร้อยละอตัราตายของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

(A/B) x100 

รพ.สิงห์บุรี 12 137 8.75  
รพ.อินทร์บุรี 10 49 22.44  
รพ.บางระจัน - 20 -  
รพ.ค่ายบางระจัน - 15 -  
รพ.พรหมบุรี - 15 -  
รพ.ท่าช้าง - 8 -  

ภาพรวม 22 244 9.01  
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(2) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)  (เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 

อ าเภอ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
(Hemorrhagic : I60-I62) (เป้าหมาย : < ร้อยละ 25) 

หมายเหตุ 
จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 

สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตกจากทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(C) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ยของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกจาก
ทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(D) 

ร้อยละอตัราตายของ 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 

สมองแตก 
(C/D) x 100 

รพ.สิงห์บุรี 10 44 22.72  
รพ.อินทร์บุรี 9 16 56.25  
รพ.บางระจัน - - -  
รพ.ค่ายบางระจัน - - -  
รพ.พรหมบุรี - - -  
รพ.ท่าช้าง - - -  
ภาพรวม 19 60 31.66  

 

 
 
(3) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)  (เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 
 

อ าเภอ 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน    
(Ischemic : I63)(เป้าหมาย : < ร้อยละ 5) 

หมายเหตุ 
จ านวนครั้งของการจ าหน่าย 

สถานะตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อดุตันจาก  

ทุกหอผู้ป่วย 
(รหัส ICD-10 = I63) (E) 

จ านวนครั้งของการจ าหนา่ย 
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตันจากทุกหอผู้ป่วยใน

ช่วงเวลาเดียวกัน  
(รหัส ICD-10 =I63) (F) 

ร้อยละอตัราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/อดุตัน 
(E/F) x100 

รพ.สิงห์บุรี 2 93 2.15  
รพ.อินทร์บุรี 1 33 3.03  
รพ.บางระจัน - - -  
รพ.ค่ายบางระจัน - - -  
รพ.พรหมบุรี - - -  
รพ.ท่าช้าง - - -  

ภาพรวม 3 126 2.38  
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(4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาท ี(door to needle time) (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60) 

อ าเภอ 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการ  
ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด า

ภายใน 60 นาที (door to needle time)(เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 60) 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลันที่มี

อาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง  
ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย  
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า  

ภายใน 60 นาทนีับตั้งแต่ผู้ป่วย
มาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) 
(รหัส ICD-10 =I63) (G) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะ

เฉียบพลันที่มีอาการ ไม่เกิน 
4.5 ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด าในช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I63) 
(H) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 

ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมงได้รับ 
การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 

ทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที 
(door to needle time) 

(G/H) x 100 

รพ.สิงห์บุรี 3 5 60.00  
รพ.อินทร์บุรี - - -  
รพ.บางระจัน - - -  
รพ.ค่ายบางระจัน - - -  
รพ.พรหมบุรี - - -  
รพ.ท่าช้าง - - -  

ภาพรวม 3 5 60.00  
 
(5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน  Stroke Unit     
(เป้าหมาย: ≥ ร้อยละ 50) 
 

อ าเภอ 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit (เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 50) 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยโรค 
หลอดเลือดสมอง 
ที่มีอาการไม่เกิน  

72 ช่ัวโมงได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit 

(รหัส ICD-10 =I60-
I69)(I) 

จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ที่มีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง  

ได้รับการรักษา 
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I60-I69) 
(J) 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
สมอง ที่มีอาการไม่เกิน  

72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษา 
ใน Stroke Unit 
(I/J) x 100 

รพ.สิงห์บุรี 62 99 62.62  
รพ.อินทร์บุรี - -   
รพ.บางระจัน - -   
รพ.ค่ายบางระจัน - -   
รพ.พรหมบุรี - -   
รพ.ท่าช้าง - -   

ภาพรวม 62 99 62.62  
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ข้อมูลทรัพยากร 
Stroke Unit 

อ าเภอ มี/ไม่มี จ านวนเตียง หมายเหตุ แผนพัฒนา 63 
รพ.สิงห์บุรี มี 6 Stroke Unit - 
รพ.อินทร์บุรี ไม่มี 2 Stroke Corner เพ่ิม Stroke Unit 4 เตียง 
รพ.บางระจัน ไม่มี 2 Stroke bed ปรับปรุง Stroke Bed เป็น 

Stroke Corner รพ.ค่ายบางระจัน ไม่มี 2 Stroke bed 

รพ.พรหมบุรี ไม่มี 2 Stroke bed 

รพ.ท่าช้าง ไม่มี 2 Stroke bed 

อัตราก าลัง 
 

อ าเภอ Neuro med Neuro surg Stroke nurse Gen med หมายเหตุ 

รพ.สิงห์บุรี 
- 

(อยู่ระหว่างก าลัง
ศึกษา 1 คน ) 

- 6 3  

รพ.อินทร์บุรี - - 2 2  
รพ.บางระจัน - - - -  
รพ.ค่ายบางระจัน - - - -  
รพ.พรหมบุรี - - - -  
รพ.ท่าช้าง - - - -  
รวม 0 - 8 5  

แนวทางการพัฒนาตาม 6 Building Blocks 
6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความ

ปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
1.ระบบบริการ 
(SERVICE  DELIVERY) 

1.มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างเหมาะสม 
   - มีการจัดตั้งหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง( 
Stroke Unit ) ที่โรงพยาบาลสิงหบ์ุรี และใน
โรงพยาบาลชุมชนมีการจดัตั้ง Stroke corner  
เพื่อการให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างท่ัวถึง
โดยทุกหน่วยงานด าเนินการตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จัดท าข้ึนและใช้ในทุกๆ
โรงพยาบาลในจังหวดั 
   -การได้รับยาละลายลิ่มเลือด ( Thombolytic 
drug) ส าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการน้อยกว่า 4.5 ช่ัวโมง 
และในผู้ป่วยท่ีมาช้ากว่า 4.5 ช่ัวโมงจะไดร้ับยาต้าน
เกร็ดเลือด (Antiplalate drugs ) ภายใน  
48 ช่ัวโมง 
   -ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายได้รับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ หลังจากสังเกตอาการครบ 24 
ช่ัวโมง 

เป้าหมาย 
1.มSีtroke Unit และ Stroke cornerเพื่อให้
การดูแลผู้ป่วยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.มCีPG ส าหรับโรคหลอดเลือดสมอง  
ผลลัพธ์ 
 1.จังหวัดสิงห์บรุี มี Stroke Unit  ที่
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มเีตียงส าหรับรับผู้ป่วยได้
จ านวน  6 เตียง และโรงพยาบาลชุมชน
เครือข่ายมี Stroke Corner สามารถรับผู้ป่วยได้ 
2 เตียง 
2.มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3.มีแนวทางการประสานงานในเครือข่าย โดย
การใช้ LINE  stroke Sing ในการประสาน
เกี่ยวกบัข้อมูลของผู้ป่วย 
แผนพัฒนา 
1.พัฒนาระบบ Smart coc ในการติดตามผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก 



65 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

 

6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความ
ปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
 
 
 

2.มีระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย 
3.มีระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ 
Intermediate care ของแต่ละโรงพยาบาล
ชุมชน 
4.มีระบบการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย post stroke  
ที่มีคะแนน ADL ≤ 75 

2.การเปิด Stroke Unit รับผู้ป่วยได้ 4 เตียง 
ใน รพ.อินทร์บุร ี
3.การปรับปรุง Stroke bed เป็น Stroke 
corner เพิ่มเป็น 4 เตียง ใน รพ.ระดับ F 
(รพช.) 
4.ทบทวน CPG ให้เป็นปัจจุบัน แยก 
Ischemic และHemorrhagic stroke 

2. ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

1.มีพยาบาลที่เรียนจบการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหลอดเลือดสมองจ านวน 6 ท่าน 
2.มีพยาบาลที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับการอบรม การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองทั้ง Course basic และ Advance จาก
สถาบันประสาทวิทยา 

เป้าหมาย 
1.ต้องการแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท 
2.case manager stroke ที่โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง 
3.เจ้าหน้าท่ีรพ.สต.ทุกแห่งที่มีความรู้โรค
หลอดเลือดสมอง 
ผลลัพธ์ 
1.ในปี 2562 จะมีแพทยเ์รียนเฉพาะทาง 
Neuromed จ านวน 1 ท่าน 
แผนพัฒนา 
1.มีแผนการอบรม case manager stroke 
ส าหรับโรงพยาบาลชุมชนทุก 
2.อบรมบุคลากรให้ความรู้ ตาม CPG 

3. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
(FINANCING)  

 การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
1.Training course 
 1.1 Medical personal training 
   -Basic stroke course 5 days 
   -Advance stroke course 5 days 
   -stroke manager course 3 days 
 1.2 Benchmarking data network program 
   -software training 1 day 
2. CPG 
3. Consultation 

 เป้าหมาย 
1.เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานใน  Stroke Unit 
และ Stroke cornerได้รับการอบรมครบทุก 
course 
2.มีการจัดท า CPG โรคหลอดเลือดสมองเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
 
ผลลัพธ์ 
1.มCีPG ส าหรับใช้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 
แผนพัฒนา 
1.มีแผนการจดัอบรมส าหรับผู้ปฏบิัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.การเปิด Stroke Unit รับผู้ป่วยได้ 4 เตียง 
ใน รพ.อินทร์บุรี 
3.การปรับปรุ ง  Stroke bed เป็น Stroke 
corner เพิ่มเป็น 4 เตียง ใน รพ.ระดับ F 
(รพช.) 
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6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความ
ปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
4. สื่อองค์ความรู้/เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES)  

 1. มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับ
โรงพยาบาลและ รพ.สต. 
   -เครื่องติดตามการท างานของหัวใจ สัญญาณ
ชีพ และระดับออกซเิจน 
   -เรื่องวัดความดันโลหิต และเครือ่งวัดระดับ
น้ าตาลในเลือด 
2.แบบประเมิน CVD Risk 
 

 เป้าหมาย 
1.ทุกโรงพยาบาลมเีครื่องติดตามการท างาน
ของหัวใจ สัญญาณชีพ ระดับออกซิเจน อย่าง
เพียงพอ 
2.รพ.สต.มเีครื่องวัดความดันโลหติและ
เครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือดทุกที่ 
2.มีแบบประเมิน CVD Risk 
ผลลัพธ์ 
1.โรงพยาบาลและรพ.สต.มีเครื่องมือครบ 
และเหมาะสม 
2.มีการใช้แบบประเมิน CVD Risk เพื่อคัด
กรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
แผนพัฒนา 
1.การคดักรองภาวะเสีย่ง CVD  Risk ใน
ประชาชนท่ีอายุมากกว่า 18 ปี  ทุกรายเพื่อ
ค้นหากลุ่มเสี่ยงของประชาชนท่ีอาจเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง 

5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

 1.มีการลงข้อมูลตัวช้ีวัดในระบบของศูนย์ข้อมูล
ข่างสารระบบประสาท 
2.มีการแลกเปลี่ยนในระหว่างเครอืข่าย 

เป้าหมาย 
เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
ผลลัพธ์ 
มีการลงข้อมลูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
100 % 

6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1..โรงพยาบาลสิงห์บุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ 
S เป็นแม่ข่ายให้กับ โรงพยาบาลระดับ M ทั้ง
จังหวัดเป็นท้ังศูนย์รับ refer ผู้ป่วย และให้
ค าปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย 

เป้าหมาย 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไดร้ับการบริการที่ 
รวดเร็ว ปลอดภยั และลดความพกิาร 
ผลลัพธ์ 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลง 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดสมองแตก แบ่งออกเป็น 2 
สาเหตุใหญ่ คือ 

1. แบ่งตามพฤติกรรมสุขภาพ 
- เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แยกออกเป็นกลุ่มที่รักษาต่อเนื่องแต่ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี  
- กลุ่มผู้ป่วยที่มีไม่เคยรับการตรวจสุขภาพ  
- ประชาชนยังขาดความรู้ และความตระหนักในการเข้าถึงการรักษา เช่น อาการเตือนของ      

โรคหลอดเลือดสมอง การรับบริการล่าช้า  
- ประชาชนยังขาดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ขาดการออกก าลังกาย 

รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง/ขาดยา  



67 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

2. แบ่งตามความรุนแรงของโรค 
- เป็นผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองเป็นปริมาณมากและอยู่ในต าแหน่งที่เมื่อประสานการส่งต่อแล้ว 

ทางโรงพยาบาลที่รับประสานไม่สามารถรับไปผ่าตัดได้   
- มีภาวะแทรกซ้อน เช่น Pneumonia เป็นต้น  
- ญาติผู้ป่วย Palliative care  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ข้อมูลใน HDC ไม่ตรงกับ ข้อมูล
รายงาน รพ. ซึ่งท าให้มีผลต่ออัตรา
ตายใน รพ.  

 

เก็บข้อมูล ควบคู่กันระหว่าง HDC 
และ ข้อมูลรายงาน รพ.  

 

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

คู่มือแนวทางการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง หรืออุดตัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นที่  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ    Fast Track   (Trauma) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

1.ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) (Trauma< ร้อยละ 12,  
Non-trauma< ร้อยละ 12) 

ไม่เกินร้อยละ 12 

2.อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3.อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit  
ภายใน 2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

4.อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe 
traumatic brain injury)(GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

ไม่เกินร้อยละ 45 

5.อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
(ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

6.อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ  
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50)   

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

 สถานการณ ์

  จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ทั่วไป (ระดับ S) จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ M๒) จ านวน 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง 
แบ่งเป็นระดับ F๒ จ านวน 3 แห่ง และระดับ F๓ จ านวน 1 แห่ง ทุกโรงพยาบาลมีการด าเนินงานพัฒนา ECS 
คุณภาพมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มด าเนินการศึกษาเกณฑ์การประเมิน และด าเนินการประเมินตนเอง รวมถึงมีการ
ประเมินระดับจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวพบว่า ในปี 2560  มีโรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ECS คุณภาพ (ร้อยละ 40) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน โรงพยาบาลท่าช้าง และในปี 2561 มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS 
คุณภาพ (ร้อยละ 60) จานวน 5 แห่ง ได้แก ่โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
โรงพยาบาลบางระจัน และโรงพยาบาลท่าช้าง 

 ปี 2562 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 ของจังหวัดสิงห์บุรี คิดเป็นร้อยละ 7.12 (เสียชีวิต 76 ราย จากผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน triage level 
1 ทั้งหมด 1,067 ราย) ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 12 ) โดยแยกเป็นอัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) Trauma ร้อยละ 11.76 และ Non-trauma ร้อยละ 6.54 

 ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2561 มีองค์ประกอบบางหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
บุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ด้านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงห์บุรี ได้การด าเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือ
พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ และพัฒนาบุคลากร การรักษาพยาบาลและการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วในกลุ่มผู้ป่วย 
Fast track ได้แก่ Stroke STEMI Sepsis และ Emergency Trauma และผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินโรคเรื้อรังให้มี

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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คุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีสามารถบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าสถิติผู้ป่วยมารับบริการห้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลของจังหวัดสิงห์บุรี    มี
จ านวนทั้งหมด 143,086 ราย เป็นผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (cat 1, cat 2) จ านวน 8,480 ราย คิดเป็นร้อยละ 
5.93 ผู้ป่วยเร่งด่วน (cat 3 ) จ านวน 33,709 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.56 และกลุ่มที่ไม่ฉุกเฉินและไม่
เร่งด่วน  (cat 4, 5) จ านวน 100,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.51 ตามล าดับ ท าให้เกิดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด 
นอกจากนี ้ในบางโรงพยาบาลยังขาดพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) และไม่มี Paramedic 

การด าเนินงาน/ผลการด าเนนิงานตามมาตรการส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที ่1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ 
A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (Trauma< ร้อยละ 12, Non-trauma< ร้อยละ 12) ไม่เกินร้อยละ 12 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที ่เสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง (A) 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินทั้งหมด (B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

(A/B) x 100 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี S 21 158 13.29 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี M1 7 117 5.98 
ภาพรวมจังหวัด 28 275 10.18 

ในไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสิงห์บุรี มีจ านวนผู้เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉินTrauma & Non 
Trauma triage level 1 ในโรงพยาบาลระดับ S และ M1 รวมจ านวนทั้งสิ้น 275 คน เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
(ทั้งท่ี ER และ Admit) จ านวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.18  ผ่านเกณฑ ์(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 12)  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Trauma triage level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน Trauma ทีเ่สียชีวิต

ภายใน 24 ชั่วโมง (A) 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน Trauma ทั้งหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

Trauma  
(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 4 18 22.22 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 6 16.67 
ภาพรวมจังหวัด 5 24 20.83 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน Non-Trauma triage level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต

ฉุกเฉิน Non- Trauma ที่
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

(A) 

จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน Non-Trauma 

ทั้งหมด (B) 

อัตราการเสียชีวิตของผู้
เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 

Non-Trauma  
(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 17 140 12.14 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 6 111 5.41 
ภาพรวมจังหวัด 23 251 9.16 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวนผู้ป่วย trauma 

triage level 1 และมีข้อ
บ่งชี้ในการผ่าตัด ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัด

ได้ภายใน 60 นาที (A) 

จ านวนผู้ป่วย trauma triage 
level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการ
ผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ A, 
S, M1 และได้รับการผ่าตัด

ทั้งหมด(B) 

อัตราของผู้ป่วย  
trauma triage level 1 และ
มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด (A/B) 

x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 0 1 0 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 2 50 
จากตารางแสดงผลการด าเนินงาน พบว่ามีอัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการ

ผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 50 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit ได้รับ Admit  ภายใน 2 ชัว่โมง  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวนผู้ป่วย triage 

level 1, 2 อยู่ในห้อง
ฉุกเฉินที่ admit  

ภายใน 2 ชม. (A) 

จ านวนผู้ป่วย triage level 
1, 2 ที่ admit ทั้งหมด 

(B) 

อัตราของผู้ป่วย triage level 
 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. 

(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 766 946 80.97 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 343 566 60.60 
ภาพรวมจังหวัด 1109 1512 73.35 
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จากตารางแสดงผลการด าเนินงาน พบว่าอัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit 

ได้รับ Admit  ภายใน 2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 คิดเป็นร้อยละ 73.35 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) 
(GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บ

รุนแรงต่อสมอง 
(Mortality rate of 

severe traumatic brain 
injury)  (GCS≤8) ที่

เสียชีวิต (A) 

จ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บ
รุนแรงต่อสมอง 

(Mortality rate of 
severe traumatic brain 

injury)  ทั้งหมด (B) 

 อัตราตายของผู้ป่วย 
บาดเจ็บรุนแรงต่อ

สมอง 
(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 5 13 38.46 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 
 

5 13 38.46 

 

จากตาราง สรุปรายงานผลการด าเนินงานอัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate 
of severe Traumatic brain injury) คิดเป็นร้อยละ 38.46 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จากการท า RCA วิเคราะห์สาเหตุ Mortality rate of severe Traumatic brain injury พบว่าผู้ป่วยที่
เสียชีวิต มี GCS < 8 คะแนน จ านวน 5 ราย 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า 20 
คะแนน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

หน่วยบริการ รายการข้อมูล 
จ านวน TEA unit ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 ที่ผ่านเกณฑ์

ประเมินคุณภาพ  (A) 

จ านวน TEA unit 
ทั้งหมดในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 (B) 

อัตราของ TEA unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S,  
M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ  (A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1 1 100 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 
 

2 2 100 

จากตาราง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  ในจังหวัดสิงห์บุรี มี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี (S) ระดับคะแนน 24 คะแนน และโรงพยาบาลอินทร์บุรี (M1) ระดับคะแนน 21 คะแนน อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50) ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

โรงพยาบาล 
 
 

รายการข้อมูล 
จ านวนโรงพยาบาลระดับ 
F2 ขึ้นไป ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ECS คุณภาพ 

(A) 

จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป 

ทั้งหมด (B) 

อัตราของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผ่าน

เกณฑ์ประเมิน ECS 
คุณภาพ (A/B)X100 

โรงพยาบาลสิงห์บุรี 1 1 100 
โรงพยาบาลอินทร์บุรี 1 1 100 
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 1 1 100 
โรงพยาบาลบางระจัน 1 1 100 
โรงพยาบาลท่าช้าง 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 6 6 100 
 

ผลการประเมิน ECS คุณภาพ โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่าร้อยละ 50 ทุกแห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 องค์ประกอบที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านบุคลากร องค์ประกอบที่ 9   ด้าน
การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 12 ด้านการวิจัย 

 
วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด 

 

 

 

6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์ 
(Goals / Outcomes) 

1. ระบบบริการ (SERVICE  
DELIVERY) 

1.EMS คุณภาพ ในทุกระดับ 
1.1 มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ได้มาตรฐาน 
แยกออกจากห้อง ER  
1.2 มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS, BLS, 
ILS, FR  
1.3 มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทุกระดับ 
พร้อมออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. 
1.4 มีระบบการคักแยก (Triage ณ จุดเกิดเหตุ 
ที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง) 
1.5 การดูแลรักษาพยาบาล /การน าส่งถูกต้อง 
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

ผลลัพท ์
- มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์ 
จ านวน 1 แห่ง ณ โรงพยาบาล
สิงห์บุรี 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับ ALSจ านวน  6 ทีม 
ระดับ BLS จ านวน  6  ทีม 
ระดับ ILSจ านวน  6   ทีม 
ระดับ FR จ านวน   26  ทีม 
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. 
-มีมาตรการ Ambulance safety 
-มีระบบการคักแยก (Triage ณ 
จุดเกิดเหตุที่ได้มาตรฐานและ
ถูกต้อง) 
-มีการดูแลรักษาพยาบาล /การน าส่ง
ถูกต้องได้มาตรฐาน 
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6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์ 
(Goals / Outcomes) 

 2.ER คุณภาพในโรงพยาบาล 
2.1 Emergency Department Crowding 
2.2.1 ก าหนดนโยบายลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
2.2.2มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้อง
ฉุกเฉินคุณภาพ 
2.2.3 มีการประเมินมาตรฐาน ECS คุณภาพ 
2.2.4 มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มาใช้
บริการห้องฉุกเฉิน 
2.2.5 มีการก าหนดระยะเวลาที่ผู้เจ็บป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉินอยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. 
2.2.4 มีการประเมินมาตรฐาน  TEA UNIT  
คุณภาพ 
2.2 ER Safety Goals (การพัฒนาคุณภาพการ 
รักษา) 
2.2.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการรักษา 
2.2.2 มีการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการ
เสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่เสียชีวิต
ภายใน 24 ชม. 
2.2.3.ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตและมีค่าPS score 
>0.75  ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับการท า 
root cause analysis ทุกราย 
2.2.4 มีการคัดแยก (Triage) 5 ระดับท่ีได้ 
มาตรฐาน 

ผลลัพท ์
-โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่งมี
นโยบายลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
-มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน
ที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉิน 
- โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
ร้อยละ 100 
-มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน
ที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉิน 
-มีอัตราของผู้ป่วย Triage level 1, 2 
อยู่ในห้องฉุกเฉิน<2 ชม.คิดเป็นร้อย
ละ 73.35 ผ่านเกณฑ์การประเมิน    
(ต.ค 62 - ธ.ค.62) 
- มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การรักษา 
-มีการท า RCA ในผู้เจ็บป่วย
วิกฤติฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 
24 ชม.ทุกราย 
-มีการคัดแยก (Triage) 5 ระดับ
ที่ได้มาตรฐาน(Nation Moph 
Triage) แนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด 
แผนพัฒนา 
-พัฒนา TEA UNIT ให้ได้มาตรฐาน 
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6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์ 
(Goals / Outcomes) 

2. ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

บุคลากร ประกอบด้วย 
1.EP  - S: 8 – 10 คน 
         - M1 : 6 – 8 คน 
2.RN   - S: 24 – 30 คน  
         - M1 : 18 – 24 คน 
         - F2 : 12 – 15 คน 
         - F3 : 10 – 12 คน 
3.ENP / EN  - S: 8 – 10 คน  
                 - M1 : 6 – 8 คน 
                 - F : 4 – 6 คน 
4.Paramedic  - S: 8 – 10 คน  
                   - M1 : 6 – 8 คน 
                   - F : 4 – 6 คน 
5.AEMT (EMT-I) - S: 4 – 5 คน  
                      - M1 : 3 – 4 คน 
                      - F : 1 – 3 คน 
6.EMT (EMT-B) - S: 4 – 5 คน  
                      - M1 : 3 – 4 คน 
                      - F : 1 – 3 คน 

ผลลัพท ์
- EP    - S: 1 คน 
         - M1 : –  คน 
- RN    - S: 16 คน  
         - M1 : 10 คน 
         - F2 : 33 คน 
         - F3 : 12 คน 
- ENP / EN - S: 4 คน  
               - M1 : 1 คน 
               - F : 2 คน 
- Paramedic  - คน             
- AEMT(EMT-I) -S: 5 คน  
                      - M1 : 1 คน 
                      - F : 2 คน 
- EMT(EMT-B) -S: 5 คน  
                    - M1 : 1 คน 
                     - F : 1 คน 
แผนพัฒนา  
- พัฒนาและเพ่ิมบุคลากร ได้แก่ 
แพทย์ EP ,พยาบาล ENP 
,Paramecdic และ EMT-I 

3. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
(FINANCING) 

1.ค่าตอบแทนบุคลากร 
2.งบพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
3.ค่าชดเชยบริการฯ 
จากเขต/สพฉ./สธฉ./เงินบ ารุง 
 
 

มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้  
1.ค่าตอบแทนบุคลากร 
2.งบพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
3.ค่าชดเชยบริการฯ 
จากเขต/สพฉ./สธฉ./เงินบ ารุง 

4. สื่อองค์ความรู/้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 
 

1.คู่มือการคัดแยกผู้ป่วย  Nation moph triage 
2.คู่มือ/CPG การดูแลและการส่งต่อผู้ป่วย 
3.คู่มือ/CPG การดูแลผู้ป่วย Fast track 
4.คู่มือการประเมิน ECS คุณภาพ/TEA unit 
 
 
 
 
 

ผลลัพท ์
1.คู่มือการคัดแยกผู้ป่วย Nation 
moph triage 
2.พัฒนาคู่มือ/CPG การดูแลและ 
การส่งต่อผู้ป่วยดังนี้ 
(1)การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล (Emergency 
Medical Services : EMS) 
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6 Building Blocks การเข้าถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ /  
ความปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เป้าหมาย /ผลลัพธ์ 
(Goals / Outcomes) 

  (2)การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้อง
ฉุกเฉิน (ER) 
(3)การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (Referral 
System)  
 (4)การจัดการสาธารณภัยด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) 
ให้มีความพร้อมบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 
(5)คู่มือ/CPG การดูแลผู้ป่วย Fast 
track ได้แก่ Stroke STEMI Sepsis 
และ Emergency Trauma 
3.คู่มือการประเมิน ECS คุณภาพ/
TEA unit 
แผนพัฒนา 
- อบรมการใช้คู่มือ/CPG การดูแลผู้ป่วย
Fast track ให้กับพยาบาล ER 

5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

1.ระบบข้อมูล IS Online/PHER Accident  
ในการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทุกรายฯ 
2.มีรายงานมาตรฐานที่สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ECS 
one page summary) 
3.ระบบฐานข้อมูล HDC 
4.ระบบการเข้าพิกัดผู้ป่วย 
5.ระบบติดตามรถพยาบาล 

ผลลัพท ์
-โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่งใช้ระบบ
ข้อมูล IS Online ในการบันทึก
ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทุกรายฯ 
-ใช้แบบรายงานประสิทธิภาพ (ECS 
one page summary) แบบ
เดียวกันทั้งเขตสุขภาพ 
แผนพัฒนา 
-พัฒนาระบบข้อมูล HDC  ในการ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดงาน EMS  
- พัฒนาระบบการเข้าพิกัดผู้ป่วย 
- พัฒนาระบบติดตามรถพยาบาล 

6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิ
บาล 
(LEADERSHIP/GOVERNME
NT) 

1. มีคณะกรรมการ EMS ระดับเขต ระดับ
จังหวัด 
 - วางแผนด าเนินการประเมินผล 
2.มาตรการองค์กรในเรื่องการป้องกันการ 
บาดเจ็บทางถนน 
3.มีคณะกรรมการ ECS คุณภาพระดับ
จังหวัด เขต 

ผลลัพท ์
-มีคณะกรรมการ EMS ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 
 - วางแผนด าเนินการประเมินผล 
-มาตรการองค์กรในเรื่องการป้องกัน
การบาดเจ็บทางถนน 
-มีคณะกรรมการ ECS คุณภาพ
ระดับจังหวัด เขต 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นที่ ลดแออัด ลดรอคอย 
หัวข้อ    Fast Track   (ODS) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่ 1/2563 
 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
การผ่าตัดแบบผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างในโรงพยาบาล (One Day Surgery) เป็นการรักษา 

ผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถมาผ่าตัดและกลับบ้านในวันเดียวกันโดยผู้ป่วยที่จะท าผ่าตัดต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว และเตรียมตัวมาจากบ้าน ซึงโรงพยาบาลสิงห์บุรีได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการ ODS 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของการให้บริการและผู้รับบริการและเกิดประโยชน์และพัฒนาการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

การผ่าตัดโรค 
จ านวนผู้ป่วยที่ผ่าตัด ODS (ราย) 

ปี 2561 ปี 2562 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

1. Hydrocelectomy 1 1 1 1 
2. Herniorrhaphy 39 25 19 14 
3. Hemorrhoidectomy 16 8 6 5 
4. Colorectal polyp 17 16 4 4 
5. Pterygium with graft 0 0 2 2 
6. Fistulotomy 0 0 3 2 

รวม 
73 50 

ร้อยละ 68.49 
35 28 

ร้อยละ 80 

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ด าเนินการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 
ตามความพร้อม จ านวน 4 หัตถการ ได้แก่ Hydrocelectomy, Herniorrhaphy, Hemorrhoidectomy, 
Colorectal polyp  จากรายการหัตถการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ 12 
หัตถการ  และด าเนินงานการผ่าตัด One Day Surgery เพ่ิมหัตถการ อีก 2 หัตการ ได้แก่ Pterygium with graft 
และ Fistulotomy  ในปี 2562 รวมเป็น 6 หัตถการ  

ผลการด าการเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย ยอดชดเชยต่อรายสูงขึ้นและไม่มีผู้ป่วย Re visit 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 



78 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)  

การผ่าตัดโรค ผู้ป่วยผ่าตัด
ทั้งหมด(ราย) 

เป้าหมายตาม
เกณฑ์ ODS 

ผลงาน  ODS ร้อยละ 

1. Hydrocelectomy 4 1 1 100 
2. Herniorrhaphy 21 3 3 100 
3. Hemorrhoidectomy 14 3 2 66.66 
4. Colorectal polyp 0 0 0 0 
5. Pterygium with graft 1 1 1 100 
6. Fistulotomy 3 0 0 0 

รวม 43 8 7 87.5 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1. สถานที ่(ห้องผ่าตัด, 
Recovery Room) 
เครื่องมือและพยาบาลห้อง
ผ่าตัดในการจัดตั้ง ODS 
unit ยังไม่พร้อม 
 
 
 
2. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบบริการ 
ODS และไม่ยินยอม/ยังยึด
ติดกับระบบบริการผ่าตัด
แบบเดิม 

1.1  วางแผนการด าเนินงานผ่าน 
คณะกรรมการ Service Plan สาขา
ศัลยกรรมระดับจังหวัด เพื่อจัดท าแผน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
พัฒนาบุคคลากร, ห้องผ่าตัด, Recovery 
Room) และเครื่องมือ 
1.2 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของทีม 
ODS รองรับการจัดตั้ง ODS unit  
2.ใช้สื่อ Social มาใช้ในงานเอกสาร/ 
แผ่นพับเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง และ
ติดต่อสื่อสารข้อมูล 

1. ประสานงาน Service Plan 
สาขาศัลยกรรมระดับจังหวัด 
เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
2.จัดท าสื่อแนะน า/แผ่นพับ
เฉพาะโรคที่ให้บริการแบบ ODS 
เผยแพร่  

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)    ไม่มี 

4. ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 
 
 
      ผู้รายงาน      นางอารีย์  จันทรวิจิตร 
      ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชพีช านาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ปี   4 กุมภาพันธ์ 2563 
      โทร  06 3849 5995 e-mail  pedi08@hotmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ  Intermediate Care 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่ 1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบ

ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 
ตัวชี้วัดรอง : ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน

Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

ประเด็นมุ่งเน้น 
1.1 มีการแต่งตั้งและทบทวนคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงาน IMC 
1.2 มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้าน IMC 
1.3 มีแนวทางการคัดกรอง และ Refer back ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์กลับไปรับบริการ IMC bed/ward ที่ชัดเจน 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
2.1 ผลการด าเนินงาน 

  2.1.1 โรงพยาบาลที่ด าเนินงาน Intermediate bed/ward ร้อยละ 60 

โรงพยาบาล ระดับ 
รูปแบบ
บริการ 

จ านวนเตียง 
(เตียง IMC) 

การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินการ หมายเหตุ 

(สาเหตุที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

รพ.อินทร์บุรี M Ward 20    ห้องน้ าคนพิการในหอผู้ป่วย 

รพ.บางระจัน F2 Bed 2      

รพ.ท่าช้าง F2 Bed 2   
พยาบาลผ่านหลักสูตร
พยาบาลฟ้ืนฟู 5 วัน 

รพ.ค่ายบางระจัน F2 Bed 2    

รพ.พรหมบุรี F3 Bed 2    

จ านวน รพ. M 
และ F ทั้งหมด 

M = 1 
F = 4 

จ านวน รพ. ที่ผ่าน
และไม่ผ่านเกณฑ์ 

3 2 
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  2.1.2 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2562) 

โรงพยาบาล ผู้ป่วยทั้งหมด 
ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพ 
และติดตามครบ 6 เดือน 

ร้อยละ 

รพ.สิงห์บุรี 10 9 90.00 

รพ.อินทร์บุรี 29 29 100.00 
รพ.บางระจัน 9 9 100.00 
รพ.ท่าช้าง 2 2 100.00 
รพ.ค่ายบางระจัน 9 8 88.89 
รพ.พรหมบุรี 5 5 100.00 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 64 62 96.88 
 

2.2 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน (คน) 

ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) ในโรงพยาบาล 

รวม 
สิงห์บุรี อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน บางระจัน ท่าช้าง พรหมบุรี 

1. แพทย์ PM&R 1 0 0 0 0 0 1 
2. นักกายภาพบ าบัด 8 3 1 2 1 2 16 
3. นักกิจกรรมบ าบัด 1 0 0 0 0 0 1 
4. นักแก้ไขการพูด 0 0 0 0 0 0 0 
5. นัก/ช่างกายอุปกรณ์ 2 0 0 0 0 0 2 
6. พยาบาลฟ้ืนฟู  
(4 เดือน) 

1 1 0 0 0 0 2 

7. พยาบาลฟ้ืนฟ ู 
(5 วัน) 

2 5 1 3  2 11 

8. นักสังคมสงเคราะห์ 2 1 0 0 0 0 3 
9. นักโภชนาการ/
ก าหนดอาหาร 

2 1 0 0 0 0 3 

10. นักจิตวิทยา 0 2 0 0 0 0 2 
11. เภสัชกร 16 11 5 4 4 3 43 
12. แพทย์แผนไทย 2 3 1 1 1 1 9 
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2.3 ครุภัณฑท์ี่มใีนโรงพยาบาล 

ครุภัณฑท์างการแพทย์ 
รพ.

สิงห์บุรี 
รพ.

อินทร์บุรี 
รพ.ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ท่าช้าง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. Tilt table     -  

2. Parapodium - - - -  - 
3. Parallel bar   -    

4. เตียงปรับระดับได้เพื่อการฝึก   - -   

5. เตียง suspension   - - - - 
6. Visual feedback mirror  - - - - - 
7. Electrical stimulation       

8. Balance board - - - - - - 
9. Hand function training set   - - - - 
10. ADL training set  - - - - - 
11. Independent living - - - - - - 
12. Visual feedback hand training  - - - - - 
13. Bicycle ergometry -  - - - - 
14. Swallowing training set  - - - - - 
15. Perception training set - - - - - - 

 
2.4 วัสดุทางการแพทย์ที่มีในโรงพยาบาล 

วัสดุทางการแพทย์ 
รพ.

สิงห์บุรี 
รพ.

อินทร์บุรี 
รพ.ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ท่าช้าง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. Shoulder sling  - -  -  

2. Plastic AFO  - - - - - 
3. cane   -    

4. walker       

5. Wheel chair  - - -   

6. splint - - - - - - 
 
2.5 รายการยาส าหรับผู้ป่วย Intermediatecare ในโรงพยาบาล 

วัสดุทางการแพทย์ 
รพ.

สิงห์บุรี 
รพ.

อินทร์บุรี 
รพ.ค่าย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ท่าช้าง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. brace  - - - - - 
2. Silicone urinary self catheter - - - - - - 
3. ยาลดเกร็ง  - - - - - 
4. ยา neuropathic pain   -  -  

5. ยาคลายกระเพาะปสัสาวะ   - - - - 
6. Phenol block (การฉีดยาลดเกร็ง)  - - - - - 
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2.6 แนวทางการดูแลและบริการผู้ป่วย IMC จังหวัดสิงห์บรุี 

 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ 
ผลการด าเนินงาน 

1. รพ.ที่ให้บริการ IMC Ward ยังไม่มีแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
2. ผู้ป่วยบางรายมีพยาธสิภาพของโรค / 
ภาวะแทรกซ้อน / ภาวะทางจิตใจ ท าให้การ
ฟื้นฟูไม่มปีระสิทธิภาพ 
3. ระบบการ refer back ในผูป้่วย IMCยังมี
น้อยเนื่องจาก 
    3.1 ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง เลือกที่จะ
รักษาต่อที่ รพศ. 
    3.2 ผู้ป่วยไม่สมัครใจกลบัไปรักษาพยาบาล
ต่อที่รพช.เนื่องจากต้องการกลับไปรักษาตัวต่อ
ที่บ้าน 
4. รพ.ไม่ผ่านเกณฑ์การให้บริการ IMC 
เนื่องจาก 
    4.1 ไม่มีห้องน้ าผู้พิการในหอผู้ป่วย 
    4.2 พยาบาลยังไมผ่่านการอบรมหลักสูตร 
5 วัน 

1. ประสานความร่วมมือ SP 
สาขา IMC ในกรณีที่ผู้ปว่ยต้อง
ได้รับการดูแลด้วยแพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟ ู
2. สร้างความเข้าใจ ถึง
ความส าคัญของประโยชน์ในการ
ฟื้นฟูผูป้่วยกลุ่ม IMC ให้กับผู้ป่วย
และญาต ิ
3. ท าแผนสง่พยาบาลอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 5 วนั 
4. จัดท าแผนสร้างห้องน้ าผู้พิการ
ในหอผู้ป่วย โดยใช้เงนิบ ารุงของ 
รพ. 
 

1. ส่งรายชื่อพยาบาลอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 5 วนั   
ให้กับเขต จ านวน 2 คน 
2. แผนการจัดท าห้องน้ าผู้พิการ
ในหอผู้ป่วย ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารของ รพ. เรียบร้อยแล้ว 

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
3.1 หุ่นฝึกให้อาหารทางสายยาง (โรงพยาบาลอินทร์บุรี) 
3.2 เก้าอ้ีสุขเพิ่มพูน (โรงพยาบาลอินทร์บุรี) 

4. ข้อเสนอแนะ     ไม่มี 
ผู้รายงาน  นางสาวอุไรวรรณ   ตั้งพานิชวงศ์ 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                                                        วัน/เดือน/ปี  30 มกราคม 2563 
                                                                  E-mail URAIWAN_DA@HOTMAIL.COM 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย 

หัวข้อ  โรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่ 1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (ระดับ A, S) มีระบบรับยาที่ร้านยา 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้าร่วมด าเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน โดยร่วมกับ

ร้านยาจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านค่ายบางระจันเภสัช และพิมพ์ชนกหมอยา โดยเลือกการด าเนินงานในรูปแบบ 1 
โรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อ ตรวจรับ เบิกจ่าย และจัดยาส าหรับผู้ป่วยรายบุคคลและส่งยาไปที่ร้านยาเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วย 
ด าเนินการในผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด เริ่มด าเนินการวันที่ 1 
มีนาคม 2563 และโรงพยาบาลพรหมบุรี โดยร่วมกับร้านยา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านพรเพ็ญเภสัช โดยเลือก
การด าเนินงานในรูปแบบ 1 ด าเนินการในผู้ป่วย 2 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และอยู่
ระหว่างหารือวันเริ่มด าเนินการ 

 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โรงพยาบาลทั่วไป  ยังไม่มี
ความพร้อมในการด าเนินงาน 
และระยะเวลาการรอยา 
ไม่เกิน 30 นาที 
2.โรงพยาบาลทั่วไปยังค่อนข้าง
กังวลในระบบข้อมูลการจ่ายยา
ตามใบสั่งแพทย์ เนื่องจากอาจ
ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยาเพิ่มข้ึน และระบบยัง
ไม่สามารถลิงค์ให้เภสัชกรที่ร้าน
ยาดูข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของ
ผู้ป่วยได ้
3.ร้านยาที่สนใจไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 

1. จัดประชุมนโยบายลดความแออัด
โดยร้านยาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
ให้กับ รพ.แม่ข่ายทุกแห่ง และร้าน
ขายยา ขย.1 ที่เข้าเกณฑ์ จ านวน  
20 ร้าน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2563 ท าให้เกิดแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 
2. สสจ. เป็นผู้ประสานงานหลัก และ
คอยเป็นพ่ีเลี้ยง ให้กับโรงพยาบาล
และร้านยาแผนปัจจุบัน ขย.1 ใน
พ้ืนทีก่ับสปสช.เขต ในการด าเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 

1.โรงพยาบาล ทราบแนวทาง
การด าเนินการที่ชัดเจน และ
ทราบจ านวนร้านยาในพ้ืนที่
ของตนเองที่มีความพร้อมใน
การด าเนินการ เพ่ือทาง
โรงพยาบาลแม่ข่ายจะได้น า
เรียนผู้บริหารทราบแนวทาง
ด าเนินการต่อไป 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

    ไม่มี 
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4.ข้อเสนอแนะ 

4.1 ส าหรับพื้นที่: ส ารวจเป้าหมายผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ที่อยู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
โรงพยาบาลพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4.2 ส าหรับสว่นกลาง: โรงพยาบาลทั่วไปยังค่อนข้างกังวลในระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 
เนื่องจากอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาเพ่ิมขึ้น และระบบยังไม่สามารถลิงคใ์ห้เภสัชกรที่ร้านยาดู
ข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วยได้ จึงอยากเสนอให้ระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์สามารถลิงคใ์ห้เภสัช
กรที่ร้านยาดูข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วยได้ เพ่ือจะได้เป็นการลดระยะเวลาและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 

 
        ผู้รายงาน  นางสาวดวงดาว  คงมลายู  

    ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
         วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2563 

           E-mail duangdao.k@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย 

หัวข้อ  การกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่ 1/2563 

 
 

1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 
โรงพยาบาลมีการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
จังหวัดสิงห์บุรีมีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลทั่วไป (S)   จ านวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1)  จ านวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)  จ านวน 3 แห่ง 
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)  จ านวน 1 แห่ง  

2.1 จัดประชุมนโยบายลดความแออัดโดยร้านยาจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน ให้กับ รพ.แม่ข่ายทุกแห่ง และร้านขายยา ขย.1 ที่เข้าเกณฑ์ จ านวน 20 ร้าน เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2563 ท าให้เกิดแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 

2.2 ทีม รพท. มีระบบต่อยาให้ผู้ป่วยส่งผ่าน รพช. และ รพ.สต. ในพ้ืนที่ และส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน 
2.3 ระยะเวลาการรอคอยการรับยาผู้ป่วยจิตเวชไม่เกิน 30 นาที 

 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ

ด าเนินงาน 
1.ผู้ป่วยจิตเวชมักทานยาไม่ต่อเนื่อง 
ทานยาไม่ครบ หรือทานยาไม่
ถูกต้อง 
2.ร้านยาในพ้ืนที่ ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในการ
จ่ายยาเดิม (refill) และบริบาลเภสัช
กรรมผู้ป่วยจิตเวชจากแม่ข่ายจิตเวช 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
3.โรงพยาบาลทั่วไปมีความกังวล
เรื่องการรับยาจิตเวชที่ร้านยา
เนื่องจากปัจจุบันแพทย์/พยาบาล
แนะน าและจ่ายยาผู้ป่วยด้วย
ตนเอง 

1.วางแผนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการจิตเวชระดับจังหวัด
เพ่ือผลักดันให้เกิดการด าเนิน 
2.จัดท าแนวทางพัฒนาศักยภาพ
รพ.แม่ข่ายจิตเวช ให้สามารถ
ด าเนินการโครงการรับยาที่ร้านยา
ได้ 
3.วางแนวทางรพ.ที่มีจิตแพทย์ น า
หลักสูตรไปพัฒนาเภสัชกรร้านยา 
และเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ผ่านโปรแกรม Pharmacare 
transition 

1.ประสานงาน Service 
Plan สุขภาพจิตและจิตเวช
ระดับจังหวัด เพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน
ในช่วงเดือนมีนาคม 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

    ไม่มี 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

4. ข้อเสนอแนะ 
4.1 ส าหรับพื้นที่: โรงพยาบาลส ารวจผู้ป่วยที่มีโรคจิตเวชวา่มีผู้ป่วยรายไหนที่สามารถรับยาได้ท่ีร้านยา 
และเกิดประโยชน์กับผู้ป่วย 
 4.2 ส าหรับสว่นกลาง: โรงพยาบาลทั่วไปยังค่อนข้างกังวลในระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 

เนื่องจากอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาเพ่ิมขึ้น และระบบยังไม่สามารถลิงค์ให้เภสัชกรที่ร้านยาดู
ข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วยได้ จึงอยากเสนอให้ระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์สามารถลิงค์ให้เภสัช
กรที่ร้านยาดูข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วยได้ เพ่ือจะได้เป็นการลดระยะเวลาและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ผู้รายงาน  นางสาวดวงดาว  คงมลายู  

    ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
         วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2563 

           E-mail duangdao.k@gmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นที่  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวข้อ    การพัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 

1.1.จ านวน อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (388 คน) 
1.2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่  
จังหวัดสิงห์บุรีมี อสม. จ านวน 4,591 คน มีประธานชมรม อสม.ระดับหมู่บ้าน จ านวน 364 คน 

ประธานชมรม อสม. ชุมชนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ านวน 14 คน รวม 378 คน ได้รับเป้าหมาย อสม. หมอประจ าบ้าน 
จ านวน 388 คน (เพ่ิมของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จ านวน 10 คน) ด าเนินการอบรมฯ ในช่วงวันที่ 6- 24 มกราคม 
2563  สรุปผลการอบรมฯ อสม. หมอประจ าบ้าน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (388 คน) 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ วัน เดือน ปี /สถานที่จัดอบรมฯ 
เมืองสิงห์บุรี 82 82 100 13-15 ม.ค.63 วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 
อินทร์บุรี 105 105 100 6-8 ม.ค.63      รพ.อินทร์บุรี 
บางระจัน 77 77 100 22-24 ม.ค.63  รพ.บางระจัน 
ค่ายบางระจัน 59 59 100 8-10 ม.ค.63    สสอ.ค่ายบางระจัน 
ท่าช้าง 23 23 100 15-17 ม.ค.63  สสอ.ท่าช้าง 
พรหมบุรี 42 42 100 7-9 ม.ค.63      สสอ.พรหมบุรี 

รวม 388 388 100  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
              (ร้อยละ 70) 

อ าเภอ เป้าหมาย  
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

เมืองสิงห์บุรี 172 (246) 
อินทร์บุรี 221 (315) 
บางระจัน 162 (231) 
ค่ายบางระจัน 124 (177) 
ท่าช้าง 48 (69) 
พรหมบุรี 88 (126) 

รวม 815 (1,164) 
กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
1. จัดท าคู่มือตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   
2. ประชุมหารือและระดมความคิด การด าเนินงานพัฒนา อสม.ฯ ก าหนดแผนฯ เตรียมหลักสูตร 

การอบรมปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
3. จัดอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 6 อ าเภอๆ ละ 2 วัน และฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

จ านวน 1 วัน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 

1. ไม่มีคู่มือ อสม.หมอประจ า
บ้านเป็นรูปเล่ม เนื่องจากไม่มี
งบประมาณจากส่วนกลาง 
 
2. การรับทราบและ 
ความเข้าใจในการด าเนินงาน
พัฒนา อสม.เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้านรวมทั้งเนื้อหา
หลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน
ของ จนท.และประธานชมรม  
อสม.ระดับอ าเภอ 

- จัดท าคู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน
เป็นรูปเล่มให้แก่ อสม.หมอประจ า
บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 
- จัดประชุมชี้แจงนโยบายและ
แนวทาง การด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน ปี 2563 
โดยเฉพาะการพัฒนา อสม.  
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน และ
หลักสูตรการอบรมฯ  
จ านวน 3 ครั้ง  
 

- มีคู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน  
จ านวน 388 เล่ม และคู่มือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
จ านวน 10 เล่ม 
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ  
งานสุขภาพภาคประชาชนและ
ประธานชมรมระดับอ าเภอรับทราบ 
และร่วมระดมความคิดการ
ด าเนินงานพัฒนา อสม.ฯ ก าหนด
แผนฯ เตรียมหลักสูตรการอบรมโดย
ปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเพิ่มเนื้อหา ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และนโยบายสาธารณสุขของจังหวัด 
ได้แก่ การคัดกรองมะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้ มะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งต่อมลูกหมากในทุกอ าเภอ 

 

แนวทางการก ากับติดตาม การพัฒนา อสม. เป็นหมอประจ าบ้าน จังหวัดสิงห์บุรี 
ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.-เม.ย.63 พ.ค.-ก.ย.63 

-คบสอ.จัดการอบรมฯ  
-สสจ.ติดตาม/ประเมิน 
กระบวนการอบรม  
ตามแผนรายอ าเภอ 

-อสม.หมอประจ าบ้าน
ปฏิบัติงานฯ และส่ง
รายงานให้หน่วยบริการ 
-หน่วยบริการประเมิน
ทักษะความรู้ อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 

-สสจ./คบสอ.เพิ่มพูนทักษะ 
อสม.หมอประจ าบ้าน  
59 คน 
-สสจ./คบสอ.ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง และประเมินผลฯ 

-สสจ./คบสอ. สุ่ม
ประเมินคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
 

3. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
ไม่มี 

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ส าหรับพื้นที่   ไม่มี 
       4.2    ส าหรับส่วนกลาง    ส่วนกลางสนับสนุนใบประกาศนียบัตรแก่ อสม. หมอประจ าบ้านทุกคน 

 
            ผู้รายงาน นางนรารักษ์  ดิษฐวิเศษ 

             ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
             วัน/เดือน/ปี  3 กุมภาพันธ์ 2563 

                                  E-mail  madamped@gmail.com 
 



 
Area based  

(ปัญหาส าคัญของพื้นที่) 
 
การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด (Preterm birth) 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
Area based  ปัญหาส าคัญของเขตสุขภาพที่ 4    

หัวข้อ  การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด (Preterm birth) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  รอบที่  1/2563 

 
 

1.ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น   การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
 เริ่มจาก รพ.สิงห์บุรี มีอัตราการเกิด LBW เกินเป้าหมายที่ก าหนด (ปี 2559) สาเหตุเกิดจาก Preterm 
labor 70%  ท าการพัฒนาที่ รพ.สิงห์บุรี ก่อน โดยเพิ่มการวัดความยาวปากมดลูก และให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ฉีด หรือเหน็บตาม Criteria ติดตามตัวชี้วัด อัตราการเกิด Preterm labor อัตราการเกิด Preterm labor ลดลง 
จึงขยายการพัฒนาทั้งจังหวัด  โดยสอนแพทย์ใช้ทุน วัดปากมดลูก ส่งต่อเมื่อพบความเสี่ยงแจกแนวทางการดูแล
ทางสูติกรรมทั้งจังหวัด  (ปี 2560) พัฒนาเรื่องการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามหนองหารโมเดล โดยน าร่อง 2 
รพ.สต. (รพ.สต.บางกระบือ และ รพ.สต.บางน้ าเชี่ยว) ในปี 2561- 2562 ปัจจุบันก าลังพัฒนาเพ่ิมในเรื่อง 
Health literacy และเชื่อมโยงข้อมูลทาง Smart COC เพ่ือดูแลร่วมกันทั้งเครือข่าย 

2.วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  

โรงพยาบาล 
ปี 2562 ปี 2563 ลดลง (%) 

HDC รง. HDC รง. HDC รง. 

สิงห์บุรี 994/94 
(9.46) 

1132/51 
(4.5) 

215/22 
(10.2) 

276/13 
(4.7) 

↑7.35 ↑2.37 

บางระจัน 0 5/0 
(0) 

0 0 0 0 

ค่ายบางระจัน 0 3/0 
(0) 

0 0 0 0 

พรหมบุรี 1/0 1/0 
(0) 

0 0 0 0 

ท่าช้าง 5/3 
(60) 

3/1 
(33.3) 

0 0 ↑3 ↓0.99 

อินทร์บุรี 319/31 
(9.5) 

470/25 
(5.31) 

86/9 
10.5 

105/6 
(5.71 ) 

↑3.2 ↑1.88 

รวม 1319/128 
(9.70) 

1614/77 
(4.77) 

301/31 
(10.29) 

381/19 
(4.98) 

↑7.78 ↑3.38 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไข

ปัญหา 
ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 

1.การบันทึกข้อมูลการคลอด
ผิดพลาด บันทึกLMP และ GA  
ไม่ถูกต้องอายุครรภ์ตาม LMP เป็น
คลอดก่อนก าหนดแต่ตรวจทารกตาม 
Ballade score เป็นครบก าหนดแล้ว
ไม่เปลี่ยน GA 
2.รพท.ยืนยันข้อมูลจากรายงาน 
การคลอด การคลอดก่อนก าหนด  
ไม่เกินร้อยละ 7 แต่ผลงาน  
ปี 2562-2563 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 

1.1 แจ้งผู้บันทึกข้อมูล 
ทุกท่านทราบข้อผิดพลาด 
มอบหมายผู้รับชอบในห้อง
คลอดตรวจสอบการบันทึก 
ทุกเดือน  
 
2.1. คัดกรองความเสี่ยง 
ทุกราย วัดความยาว 
ปากมดลูกทั้งใน รพช. และ 
รพท.มีการให้ฮอร์โมนใน
รูปแบบฉีดและเหน็บตาม 
CPG และติดตามในชุมชน 
 

1.1.ก าลังรอการ Up Date ข้อมูล
ส่ง HDC 
 
 
 
 
2.1 คลอดก่อนก าหนด 19 ราย 
พบว่า  
กลุ่มเสี่ยง 
-ได้รับยายับยั้งการคลอดก่อนก าหนด 
3 ราย  
- คลอดลูกแฝด 2 ราย  
กลุ่มไม่เสี่ยง 
- เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 7 ราย  
- ถุงน้ าคร่ าแตก 4 ราย  
- Fetal distress 2 ราย 
- ท างานหนักท้องแข็ง 1 ราย 

3.นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
3.1.พัฒนาเรื่อง การสร้าง Health literacy  โดย รพท. ให้ education ในโรงเรียนพ่อแม่และติดตาม

การปฏิบัติตัวที่บ้านโดย รพช. รพ.สต. และ อสม. 
3.2.ส่งต่อข้อมูลทาง Smart COC ให้ รพช. รพ.สต. ร่วมกับ อสม เพ่ือเยี่ยมที่บ้านในระยะตั้งครรภ์ โดย

ให้หญิงตั้งครรภ์ถามข้อสงสัยสามค าถาม เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องให้หญิงตั้งครรภ์ สอนกลับในประเด็นที่ปฏิบัติได้
ถูกต้อง (ตามหลักการของ Health literacy : V shape ) 

4.ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ส าหรับพื้นที่        ไม่มี 
       4.2 ส าหรับสว่นกลาง   ไม่มี 

 
 

                                                            ผู้รายงาน  นางนงลักษณ์  เกตุแก้ว 
                                                            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วัน/เดือน/ปี   6 มกราคม  2563 
                                                     มือถือ 08 9612 5602 E-mail : kpom1727@gmail.com 
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