
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการ 
ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ  

รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
วันที ่29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ รอบท่ี 2 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563  จังหวัดสิงหบุรี  วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

ณ หองประชุมอัมพวัน ช้ัน 6 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงหบุรี 

เวลา กำหนดการ ผูเขารวมประชุม/ผูรับนิเทศ 

07.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก  
เดินทางออกจากกระทรวงสาธารณสุข 

 

09.00-12.00 น. -ผูตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก 
และคณะผูทำหนาท่ีตรวจราชการรับฟงการบรรยาย
สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของ 
   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
   2. โรงพยาบาลสิงหบุรี/อินทรบุรี 
       นำเสนอ  แผนการดำเนินงาน New Normal 
       - Existing data (สถานการณ คน เงิน ของ  
กอนและหลังกรณี COVID-19) 
       - สวนขาด (GAP) ท่ีมีผลทำใหไมบรรลุตามแผน 
ท่ีจังหวัดวางไว       
       - แผนการดำเนินงาน New Normal ของ
จังหวัด ในมิติดานการสงเสริมสุขภาพ ดานปองกันโรค  
ดานรักษาพยาบาล และดานฟนฟูสุขภาพ 
       - แนวทางแกไขปญหา ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 
เพ่ือไปสู New Normal 
   3. สถานการณโรคไขเลือดออก โดยสำนักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 4 สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผูทำหนาท่ีตรวจราชการและนิเทศงาน
ประเด็นโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย  ลงพ้ืนท่ีเรือนจำจังหวัดสิงหบุรี  
เวลา 10.30-12.00 น. 

  สสจ.สิงหบุร ี
1.นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
2.นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)  
ระดับเชี่ยวชาญ 
3.นักวิชาการสาธารณสุข  
(ดานสงเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ 
4.ทันตแพทย (ดานทันตสาธารณสุข) 
ระดับเชี่ยวชาญ 
5.นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ระดับชำนาญการพิเศษ 
6.เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ 
7.ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
8.ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
คายบางระจัน 
9.หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน  
ใน สสจ.สิงหบุรี 12 คน 
10.สาธารณสุขอำเภอ 4 คน 
11.ผูแทน ผอ.รพ.สต.  1 คน 
โรงพยาบาลสิงหบุรี/อินทรบุรี 
1.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสิงหบุรี 
2.ผูอำนวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี 
3.รองผูอำนวยการฝายการแพทย 2 คน 
4.รองผูอำนวยการฝายบริหาร 2 คน 
5.รองผูอำนวยการฝายการพยาบาล  
2 คน 
6.หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ  2 คน 
 รวม  36  คน 
 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รพ.สิงหบุรี) 
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เวลา กำหนดการ ผูเขารวมประชุม/ผูรับนิเทศ 

13.00-16.30 น. - ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 4 
ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลน้ำตาล 
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ตำบลน้ำตาล  

 

ผูติดตาม  
-นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
-สาธารณสุขอำเภอ 
-นักวิชาการสาธารณสุข  
(ดานสงเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ระดับชำนาญการพิเศษ 
-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธฯ, บริหาร
ท่ัวไป, ควบคุมโรคไมติดตอ, ควบคุม
โรคติดตอ,  คุมครองผูบริโภคฯ,  
สื่อสารฯ  
ผูประสาน  นายอภิชา เอกธีรธรรม 
รถหมายเลข  นข 1881 
พขร นายจักรกริศน วินิจ 

 - สาธารณสุขนิเทศก  
ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคายบางระจัน/สำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอคายบางระจัน 
ณ หองประชุมนายจันทรหนวดเข้ียว โรงพยาบาล 
คายบางระจัน 
1.รพช.: มีการสราง/จัดทำ/ พัฒนา New normal 
สำหรับการจัดบริการ (Service) แกผูรับบริการ 
ประชาชน อยางไรบาง ผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร   
การคาดการณความยั่งยืน (ปญหา อุปสรรค  
แนวทางพัฒนาตอ) 
2.สสอ.: มีกระบวนการในการกระตุน สงเสริม  
ใหเกิด New normal ในชุมชน และประชาชน  
เพ่ือการปองกันควบคุมโรค COVID-19  อยางไร   
ผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร (ปญหา อุปสรรค แนวทาง
พัฒนา)   
         :พชอ. มีสวนรวมหรือ มีบทบาทอยางไร 
ในการสราง New normal ในชุมชน และประชาชน
อยางไร นำเสนอ ท่ี รพช.  
(นำเสนอโดย รพช. 15 นาที สสอ. 15 นาที) 

ผูติดตาม  
-นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน)  
ระดับเชี่ยวชาญ 
-สาธารณสุขอำเภอ 
-ทันตแพทย (ดานทันตสาธารณสุข) 
ระดับเชี่ยวชาญ 
-เภสัขกร ระดับชำนาญการพิเศษ  
-หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ, 
แพทยแผนไทยฯ, นิติการ,  ประกันฯ, 
ทรัพยากรบุคคล, อนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
 
 
 
ผูประสาน  นายสาฑิต  แกวบัว 
รถหมายเลข นข 961 
พขร นายณรงค พันธโต 

 - คณะผูทำหนาท่ีตรวจราชการและนิเทศงาน 
เก็บขอมูลตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน 
ณ หองประชุมสิงหบุรี (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงหบุรี 
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รายช่ือผูตรวจราชการและนิเทศงานจากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ 

1. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผูตรวจราชการกระทรวง 

2. นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก 

3. น.ส.อังคณา จรรยากุลวงศ ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง 

4. นายอติชาต หงษทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

5. นางพิชญาภัสสร วรรณศิริกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

6. นางนิภาพร หวังวัฒนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

7. น.ส.ศริณดา ไชยศรีฮาด นักจัดการงานท่ัวไป 

หมายเหตุ 

 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามท่ีผูบริหารกำหนด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
การดำเนินงานควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)  
จังหวัดสิงหบ์ุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

บทสรุปผูบริหาร 
การดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี 

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัสิงหบุร ี

 
 สถานการณ  

    จังหวัดสิงหบุรี เปน 1 ใน 10 จังหวัด ท่ีไมมีผูปวยยืนยัน COVID-19 พบมีรายงานผูปวย
เขาเกณฑการสอบสวนโรค จํานวน 92 ราย (ผลปกติ) อายุนอยสุด 1 ป มากสุด 86 ป อายุเฉลี่ย 
48 ป อายุ> 60 ป รอยละ 36.0 นอกจากนี้ มีการคุมไวสังเกตอาการกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางเขา
จังหวัดสิงหบุรี  จํานวนท้ังสิ้น 4,177 คน คงเหลืออยูระหวางติดตามเฝาระวัง 151 ราย (ณ 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2563) 

 

การดําเนินงาน 
 1.ระบบการบริหารจัดการของจังหวัดสิงหบุรี  

1.1 ระบบบริหารจัดการการดําเนินงานควบคุมปองกันและเฝาระวังการแพรระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดสิงหบุรี มีการวางระบบการ
ดําเนินงานไวอยางชัดเจน ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการทํางานโดยคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดสิงหบุรี และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสิงหบุรี (ศปก.จ)  
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี เปนประธาน กําหนดประชุมทุกวันจันทร รวมท้ังจัดใหมี
การประชุมทางระบบ video call อยางตอเนื่อง  ในภาคสวนสาธารณสุข ไดมีการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ขับเคลื่อนงานดวยกลุมภารกิจ ประชุม
ติดตามงานทุกวัน เวลา 09.00 น ระดับอําเภอและตําบล ขับเคลื่อนการทํางานโดย 
ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ)ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคตําบล 
(ศปก.ต) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ไดดวยระบบ conference   
1.2 การจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข กรณี COVID-19   โดยมีระบบ
สั่ งการ ( Incident Commander) 
คํ าสั่ ง เป ด ศู นย  EOC แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณและเปดศูนยปฏิบัติการ     
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับทุกโรคและ
ภัยสุขภาพและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center: EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  
ประกอบดวย 13 กลองภารกิจ สําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดย
ใชหลักการ 2P2R (Prevention/Preparation/Response/Recovery) 



ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี

1.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 
1.3.1 งบกลาง COVID-19 ไดรับการจัดสรร 1,464,600 บาท เบิกจายแลว 

758,352.50 บาท รอยละ 51.78 ซ่ึงอยูระหวางเรงรัดการเบิกจาย 
 1.3.2 จังหวัดสนับสนุน เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
                  1) โครงการเตรียมความพรอมการดูแลกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จํานวน 968,150 บาท  
                 2) คาตอบแทน อสม. เพ่ือการดําเนินการคัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี  
ครั้งท่ี 1 จํานวน 635,040 บาท ครั้งท่ี 2 จํานวน 680,400 บาท และครั้งท่ี 3 จํานวน 
680,400 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,963,990 บาท 

2.การคัดกรองและเฝาระวังโรค  
จังหวัดสิงหบุรี  ไดมีวางระบบเพ่ือการควบคุมปองกันและเฝาระวังโรค            ใน 
3 ภารกิจหลัก ประกอบดวย 
2.1 จัดตั้งดานตรวจและจุดสกัด มีการจัดตั้งดานตรวจ จํานวน 2 แหง และจุดสกัด 
จํานวน 7 แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด โดยการบูรณาการรวมกันของภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ มีการคัดกรองประชาชนท่ีผานเขาออกจังหวัดสิงหบุรี จํานวน 
878,334 ครั้ง พบผูมีความเสี่ยง 3,057 คน   สงตอเขารับการรักษาพยาบาล 
จํานวน 16 คน 
 

2.2 ตรวจคัดกรองในพ้ืนท่ี (X-Ray)   
กําหนดให มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุมวัย          
ท้ังจังหวัด โดยไดรับงบสนับสนุนการดําเนินงานจากงบยับยั้งภัยพิบัติ 
จํานวน 968,150 บาท เพ่ือจัดซ้ือ Thermo scan ทุกหมูบาน จํานวน 
378 เครื่อง ปรอทวัดไขดิจิตอล  จํานวน  200 อัน รวมท้ังยังสนับสนุน
คาตอบแทนสําหรับ อสม. และเจาหนาท่ี ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 
2563 คัดกรองประชาชน จํานวน 2,090,734 คน พบมีความเสี่ยง 
776 คน (รอยละ 0.04) ภาวะเครียด รอยละ 0.01 ผูท่ีพบวามีความเสี่ยง
และผู ท่ี มีภาวะเครียด ไดรับการตรวจรักษาโดยแพทยครบทุกคน           
(รอยละ 100) 

2.3 การคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี   
(Sentinel Surveillance)             

จังหวัดมีแผนการดําเนินการคนหาผูปวยเชิงรุกในพ้ืนท่ี
จังหวัดสิงหบุรี ในกลุมเสี่ยง 10 กลุม จํานวน 450 ราย 
(ตัวอยางน้ําลาย) สงตรวจแลว จํานวน 450 ตัวอยาง                 
ผล negative 
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2.4 ประเมิน setting ตามมาตรการผอนคลาย ณ 19 มิถุนายน 2563 
ตามมาตรการผอนคลายระยะท่ี  1-4  ใน 1)กิจกรรมดานเศรษฐ กิจและ              
การดํารงชีวิต (13 setting)  2)กิจกรรมดานออกกําลังกายและการดูดานสุขภาพ 
(19 setting) 3)ดานการใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา             
(2 Setting)  จังหวัดสิงหบุรี มีการประเมินสถานประกอบการท้ังหมด 1,726 แหง 
ผลการประเมิน ไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเปนอยางดี มีผลการ
ประเมินคือ ไดระดับ 10 (91-100%) จํานวน 982 แหง รอยละ 56.9 และระดับ 9 
(81-90%) จํานวน 744 แหง รอยละ 43.1 ตามลําดับ 
 

 

3.การเตรียมความพรอมดานทรัพยากร 
จังหวัดสิงหบุรี มีความพรอมของทรัพยากรของสําหรับการรองรับผูสงสัยปวยและผูปวย ความพรอมของสถานท่ีรองรับผูปวย 
มี cohort ward จํานวน 6 หอง โรงพยาบาลสนาม 50 เตียง หอง AIIR จํานวน 2 หอง หอง Modified AIIR จํานวน  5 หอง 
Isolation Room จํานวน 32 หอง เครื่องชวยหายใจ  จํานวน  2  เครื่อง  ความพรอมของวัสดุการแพทยมี Surgical Mark 
จํานวน 353,332 ชิ้น, Cover all จํานวน 1,914 ชุด และ N95 จํานวน 4,510 อัน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2563) 

4.การเตรียมความพรอมของระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับ    
การปวยดวยโรค covid19 ในกรณีท่ีมีการระบาดในวงกวาง 
     ในกรณีเกิดการระบาดในวงกวาง ไดจัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไวท่ี
วิทยาลัยอาชีวและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรสิงหบุรี จํานวน 50 เตียง เปนสถานท่ี
หางไกลชุมชน มีสาธารณูปโภคครบ การคมนาคมสะดวก 
 
 

5.รูปแบบบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal)  
      การบริหารจัดการรูปแบบใหม (New Normal) ไดมีการนํา
หลัก 3P Safety งานไดดําเนินการไปแลว คือ  
      5.1 จัดใหมี ARI Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และระบบ
การคัดกรองกอนเขารับบริการ ในทุก รพ.สต  
      5.2 จัดทําแนวทางปฏิบัติลดความแออัดในโรงพยาบาล  
ในกลุมผูปวยนอก ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563 แผนกผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลมีผูปวย ลดลงรอยละ 52.23 
      5.3 ก า ร ส ง ย า ท่ี บ า น ในกลุ ม ผู ป ว ย โ ร ค เบาหว าน               
และความดันโลหิตสูง ขอมูลสะสม ณ 25 มิถุนายน 2563                 มี
ผูปวยไดรับยาท่ีบาน รอยละ 78.45 (เปาหมาย 31,130 คน 
ดําเนินการได 24,421 คน) 
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5.4 การจัดบริการดานการแพทยฉุกเฉิน  ไดมีการวางระบบบริการ ท้ังในสวน
ของ  Pre Hospital และ  In Hospital โ ดย ให ค ว ามสํ า คัญ ท้ั ง ในส วน
ผูรับบริการและผูใหบริการ รวมท้ังมีการซอมแผนการรับสงตอผูสงสัยปวย
และผูปวย เชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
5.5 การใชเทคโนโลยีดาน IT มาชวยในดานการแพทย การประชุมดาน IT 
ใชในการดําเนินงาน   

    5.5.1 ในการประชุมผานระบบ video conference ผานระบบสื่อสารทางไกล 
ไดแก Cisco Webex และ  Zoom Meeting ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
    5.5.2 ระบบบริการผูปวยใช ระบบคิวออนไลน  ในระบบคิวท่ี รพ.ใชตู kioss จัดคิว
บริการทุกโรงพยาบาล 
5.6 การใหบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาล 
ในชวงของ COVID-19 มีการจัดบริการ  1)การ
คัดกรอง ซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยง 

COVID-19  2)จัดท่ีนั่งรอ เวนระยะหางใสหนากากอนามัย/หนากากผา ระบบคิว 
online 3)การเตรียมผูปวย การลางมือ บวนปากดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 4)การรักษา
คนไข ใหบริการเฉพาะเรงดวน หัตถการท่ีไมฟุงกระจาย 5)การทําความสะอาด ทุก 
1ชั่วโมง  6) ชุดสําหรับบุคลากรกาวน /MASK /face shield/เสื้อคลุมพลาสติก 

6. การส่ือสารความเส่ียงเพ่ิมการรับรูใหกับประชาชน  

การสรางการรับรูใหกับประชาชน เปนสิ่งสําคัญ และเปนนโยบายท่ีผูวาราชการจังหวัด
สิงหบุรี เนนย้ําการปฏิบัติ ทานจะพูดเสมอวา “การดําเนินงานทุกอยางใหคิดถึงประชาชน และ
ประชาชน จะไดอะไรจากสิ่งท่ีเราทํา” โดยทํา Infographic เผยแพรตามสื่อตางๆ อยาง
ตอเนื่อง รายละเอียด Infographic https://sites.google.com/view/info-covid19/    

                        

    

7. ปจจัยแหงความสําเร็จและส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไป 

                                                          

https://sites.google.com/view/info-covid19/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2563 รอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
 
 
 
 



ก 
 

คำนำ 
 

เอกสารฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือนำเสนอประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานของ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีกรณีปกติ รอบท่ี 2 ประจำป 2563 วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 โดยนำเสนอภายใตกรอบ 
3 ยุทธศาสตร 11 แผนงาน 32 โครงการ และ 45 ตัวชี้วัด ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำป 2563 ท่ีไดกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1.Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) 
ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชดำริ 
ประเด็นท่ี 2  กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

2.Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ ) 

ประเด็นท่ี 1  สุขภาพกลุมวัย 
ประเด็นท่ี 2  ลดแออัด  ลดรอคอย 

3.Area based (ปญหาสำคัญของพ้ืนท่ี) 

 การปองกันการคลอดกอนกำหนด (Preterm birth) 

เอกสารประกอบดวยผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ 2563 รอบ  8 เดือน (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร หัวหนากลุมงานตลอดจนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในทุกระดับ ท่ีได
ให ความรวมมือให การจัดทำเอกสารเลมนี ้สำเร็จล ุล วงตามกำหนด   หวังเป นอยางยิ ่งว า เอกสาร
ประกอบการตรวจราชการฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานสาธารณสุขและหากมีขอบกพรอง
ประการใด ผูจัดทำขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
 

         
    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 
                  มิถุนายน  2563  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
เรื่อง หนา 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

Agenda Based นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาต ิ  
ประเด็นท่ี 1   โครงการพระราชดำริ  
                  โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน กษัตริย  1 
ประเด็นท่ี 2   กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ   
                  กัญชาทางการแพทย  10 
                  อาหารปลอดภัย  ผักปลอดสารพิษ 13 
Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ )   
ประเด็นท่ี 3   สุขภาพกลุมวัย   
                  สุขภาพแมและเด็ก  16 
                  ผูสูงอายุคุณภาพ 21 
ประเด็นท่ี 4   ลดแออัด  ลดรอคอย   
                  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC) 31 
                  ER คุณภาพ  35 
                  Smart Hospital 50 
                  Fast Track (Stroke, STEMI, Trauma, ODS)  56 
                  intermediate care  88 
                  ระบบรับยาท่ีรานยา 94 
                  การกระจายผูปวยจิตเวชรับยาท่ีรานขายยา  96 
                  อสม.หมอประจำบาน  98 
Area based  ปญหาสำคัญของเขตสุขภาพท่ี 4   
                  การปองกันการคลอดกอนกาหนด (Preterm birth)  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

     Agenda based 

      ประเดน็ท่ี 1 โครงการพระราชดำร ิ

 

-โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 



1 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based ประเด็นท่ี 1 โครงการพระราชดำร ิ

หัวขอ  โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี  เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ  

ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย       
2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี 
เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เพื่อมุงเนนในการสงเสริม ดานเครื่องมือแพทย ดานการบริการทางการแพทย การพยาบาล     
ใหองคความรูดานสุขภาพอนามัยท่ีจำเปนแกผูตองขัง ใหองคความรูแกอาสาสมัครดานสุขภาพในเรือนจำโดย
กำหนดใหมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ สำหรับจังหวัดสิงหบุรี มีเรือนจำประจำ
จังหวัดสิงหบุรี จำนวน 1 แหง มีผู ตองขัง จำนวน 1,931 คน จำแนกเปนชาย 1,676 คน หญิง 255 คน                    
(ขอมูล ณ 31 พ.ค. 63) ซึ่งสถานพยาบาลในเรือนจำจังหวัดสิงหบุรีเปนหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายของ
โรงพยาบาลสิงหบุรี ดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกัน ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  
มีการข้ึนทะเบียนสิทธิ์ตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา และขอมูลพ้ืนฐานทางสภาวะสุขภาพ ดังนี้ 
 

ลำดับ โรค 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ความดันโลหิตสูง 48 17 65 
2 ภูมิคุมกันบกพรอง 27 8 35 
3 จิตเวช 23 5 28 
4 วัณโรค 9 - 9 
5 เบาหวาน 15 7 22 

รวม 122 37 159 

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำจังหวัดสิงหบุรี ตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด ดังนี้ 

2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ไดดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำจังหวัดสิงหบุรี โดยมีผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีเปนประธาน มีผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสิงหบุรี และมีหัวหนาสวนราชการตางเปนกรรมการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรีและผูบัญชาการ
เรือนจำเปนเลขานุการรวมกัน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน กำกับ ดูแล ประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานสาธารณสุขของเรือนจำ จัดระบบบริการสาธารณสุขท่ีจำเปน 

2.2 การจัดบริการดานสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลสิงหบุรี เปนโรงพยาบาลแมขาย ไดจัดบริการ ดังนี้ 
2.2.1 ดานการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสิงหบุรีจัดบริการดังนี้  
- จัดแพทยเขาตรวจในสถานพยาบาลเรือนจำ ทุกวันจันทร 6 ชั่วโมง/สัปดาห ตรวจรักษาพยาบาล 

แกผูตองขังท่ีมีอาการเจ็บปวยจำเปนตองพบแพทย และทุกวันอังคารท่ี 2 ของเดือน ชวงบายแพทย 2 คนตรวจ
รักษาพยาบาล (และตรวจรักษาโรคติดตอ ชวงท่ีมีการระบาด ปละ 2-3 ครั้ง) 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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- จัดบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย 2 คน เขาตรวจหนวยแพทยในสถานพยาบาลเรือนจำ
เดือนละ 1 ครั้ง 

- บริการบำบัดรักษาดานสุขภาพจิต มีจิตแพทย 1 คน ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชในถานพยาบาล
เรือนจำ ปละ 2 ครั้ง พยาบาลจิตเวช จัดกิจกรรมบำบัดยาเสพติดใหผูตองขัง ปละ 2 รุน 

        - จัดหองแยกสำหรับการควบคุมผูตองขังปวยที่แพทยรับตัวไวรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับ
ผูตองขังชาย 2 หอง ผูตองขังหญิง 2 หอง  

2.2.2 ดานบริการพ้ืนฐานงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
- จัดโครงการสงเสริมสุขภาพในเรือนจำ ปละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค 
- บริการปรึกษาและใหความรูเกี่ยวกับ เอช ไอ วี เพื่อการตรวจหาเชื้อเอดสดวยความสมัครใจ 

รวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ ในการปองกันโรค ปละ 1 ครั้ง 
- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เตานม ปละ 1 ครั้ง 
- การคัดกรองวัณโรคในผูตองขังแรกรับ (ท้ังรับใหมและรับยายโดยการ X-RAY ทุกราย) 
- การคัดกรองวัณโรคสำหรับผูตองขังและเจาหนาท่ีในเรือนจำทุกราย ปละ 1 ครั้ง 
- สนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผูตองขัง 
- นักโภชนาการสนับสนุนและใหคำปรึกษาในเรื่องการดูแลดานโภชนาการผูตองขัง โดยมีการ

คำนวณพลังงานในอาหาร ตามเมนู ท่ีผูตองขังรับประทาน 
2.2.3 ดานงานสงเสริมสุขภาพจิต 
- บริการใหคำปรึกษาและบำบัดรักษา แกผูตองขังที่มี ภาวะเครียด/ซึมเศรา รวมถึงการเจ็บปวย

ทางจิตเวช 2 ครั้ง/เดือน 
2.2.4 ดานการฟนฟูสมรรถภาพ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพใหกับผูตองขัง 

  2.2.5 ดานการสงตอเพื่อการรักษาจัดใหมีชองทางดวนที่แผนกผูปวยนอกทุกแผนก เพื่อให
ผูตองขังปวยเขารับการตรวจรักษาอยางรวดเร็ว 

 
 
 

จำนวนผูตองขังรับบริการตรวจรักษาท้ังหมด 
ประจำเดือน พ.ค.2563 

จำนวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1.ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 204 289 493 
2.บริการทันตกรรม - - - 
3.บริการอ่ืนๆ เชน ทำแผล  651 10 661 
4.การบริการอ่ืนๆ (ความรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพ) 
ใหความรูเก่ียวกับไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิค 19 การลางมือ 7 ข้ันตอน 

720 100 820 

5.สงตอเพ่ือรักษา 6 2 8 
6.บริการใหคำปรึกษา และใหความรูเก่ียวกับ  
โรคเอชไอวี สนับสนุน อุปกรณในการปองกันโรค 4 - 4 
รวม 1,585 401 1,986 
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2.3 ดานการเขาถึงยาและเวชภัณฑ โรงพยาบาลสิงหบุรีใหการสนับสนุนยาและเวชภัณฑในวันที่แพทย
ออกหนวยตรวจรกัษา 

2.4 ดานกลไกการคลังดานสุขภาพ เรือนจำไดขึ ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาลปฐมภูมิกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการจัดทำ ทะเบียนผูตองขัง และการใชโปรแกรม
การดูแลรักษาเพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูลเดียวกัน 

สิทธิการรักษาพยาบาล จำนวน (คน) 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ UC 1,845 
อยูระหวางรอยายสิทธิ UC 8 
สิทธิประกันสังคม 67 
สิทธิราชการ 5 
อ่ืนๆ  ตางดาว/พิการ/รพ.ขนาดใหญ 6 

รวม 1,931 

2.5 กำลังคนดานสุขภาพเรือนจำประจำจังหวัดสิงหบุรี 
     - สถานพยาบาลเรือนจำประจำจังหวัดสิงหบุรีพยาบาล 2 คน (พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน) 
             - สนับสนุนการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ใหมีจำนวนตามที่กำหนด คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 1 คน ตอผูตองขัง 50 คน อบรม อสรจ. จำนวน 50 คน เปนผูชาย 45 คน                    
หญิง 5 คนในวันท่ี 16-20 มีนาคม 2563 ผลการอบรมดังนี้ 
 

 

 

   
    
 

  
 

การวัดผล กอนการอบรม หลังการอบ 
คาเฉลี่ย 16.32 17.52 

คาคะแนนสูงสุด 19 20 
คาคะแนนต่ำสุด 14 14 
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 2.6. ดานสารสนเทศสุขภาพโรงพยาบาลสิงหบุรี จัดใหมีการจัดชองในการใหคำปรึกษาทาง Video Conference 
 2.7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตอเขตสุขภาพ 

ท่ี 4 ทุกวันท่ี 5 ของเดือน 

3.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี) 
 

 
  

บทสรุป วิถีใหม (New Normal) 
ในการปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ ดังนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการในเรือนจำ  
1.1 จัดทำแผนเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคฯ  
1.2 ซักซอมแผนกรณีเกิดการระบาดของโรคฯ ในเรือนจำ  
1.3 การสอบสวนโรค จัดทำ Flow การใหบริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การแยกผูตองขัง 

กลุมผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง กลุมผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง   
1.4 ไมสงตัวผูตองขังไปรับการรักษาภายนอกเรือนจำโดยไมจำเปน  
1.5 งดใหผูตองขังออกทำงานสาธารณะ หรืองานอ่ืนใดท่ีตองออกไปทำนอกเรือนจำ  
1.6 จัดพื้นที่หองแยกโรคฯ ในกรณีเกิดการแพรระบาด โดยดำเนินการเฝาระวัง เปนระยะเวลา 

14 วัน หากไมสามารถหาพื้นที่หรือหองแยกผูตองขังออกจากผูตองขังรายอื่นได ใหยายผูตองขัง กลุมผูสัมผัสที่มี
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ำหรือผูไมไดสัมผสั ไปยังเรือนจำที่มีพื้นที่แยกโรค และใหกลุมผูสัมผัส ที่มีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อสูงอยูในเรือนจำตามเดิม 

1.7 งดเยี่ยมญาติใกลชิด ดานการเยี่ยม การติดตอของบุคคลภายนอก เนนการใชเทคโนโลยี เชน
วีดีโอคอล 

1.8 งดการการฝกอบรมอาชีพตางๆ ยกเวน ผลิตหนากากผา หนากากปองกันละอองฝอย (Face 
Shield) และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหพิจารณาดำเนินการไดตาม
ความเหมาะสม 

1.9. การบริหารจัดการอาหารของผูตองขัง 
    1.9.1 ใหผูตองขังที่อยูระหวางแยกสังเกตอาการ 14 วัน ใชภาชนะและรับประทาน
อาหารแยกจากผูตองขังรายอ่ืน เพ่ือปองกันและควบคุมโรค 
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1.9.2 ปรับเปลี่ยนเมนูอาหารผูตองขังท้ังหมดท่ีมีผักเปนเมนูผักสุกท้ังหมด 
    1.9.3 ใหผูประกอบการ บริษัท หางราน ท่ีสงสินคาหรืออาหารแกเรือนจำจัดทำตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. ดานการคัดกรองเจาหนาท่ี บุคคลภายนอก ผูตองขัง และส่ิงของ 
2.1 การคัดกรองเจาหนาท่ีและบุคคลภายนอก  

2.1.1 ใหมีการคัดกรองเจาหนาที่ บุคคลภายนอก รวมถึงญาติทุกราย ดวยการวัดไข 
และซักอาการ บันทึกตามแบบฟอรม (แบบสรุปผลคัดกรองผูสัมผัสท่ีเขาขายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) หากพบวา 
มีไขตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสข้ึนไป และมีอาการรวม เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ใหงดเขาเรือนจำ  

2.1.2 ลางมือ อยางนอย 20 วินาทีตามข้ันตอนท่ีกำหนด  
2.1.3 สวมใสหนากากอนามัยกอนเขาเรือนจำทุกครั้ง  
2.1.4 งดการสแกนนิ้วเพ่ือมาปฏิบัติราชการ ใหใชการสแกนใบหนาแทน  
2.1.5 ใหทำความสะอาดพ้ืนรองเทากอนเขาเรือนจำทุกครั้ง  
2.1.6 ใหทำความสะอาดยางลอรถยนตกอนรถเขาเรือนจำทุกครั้ง  
2.1.7 เจาหนาที่เรือนจำและครอบครัวงดการสังสรรคหรือรวมกลุมในพื้นท่ี บริเวณ

บานพัก และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค 
2.1.8 กรณีเจาหนาท่ีเขาไปอยูในสถานท่ีชุมนุมชนท่ีมีการประกาศใหผูเก่ียวของ  

เฝาระวังอาการตนเอง ใหงดเขาเรือนจำ และรายงานการเดินทางไปในพื้นที่ตาง ๆ ใหผูบัญชาการเรือนจำ พรอม
ท้ังกักตนเอง เปนเวลา 14 วัน ในพ้ืนท่ีท่ีเรือนจำกำหนดไวโดยปฏิบัติหนาท่ี ภายนอกเรือนจำ ท่ีไมมีสวนเก่ียวของ
กับเจาหนาท่ีและผูตองขัง  

2.1.9 ใหเจาหนาที่เรือนจำกลาง จดบันทึกการเดินทาง ไปยังสถานท่ี ตาง ๆ ในแตละวัน 
โดยระบุสถานท่ี ชวงเวลา บุคคลท่ีเดินทางรวมกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน เพ่ือเปนการคัดกรอง  

2.2 ดานการคัดกรองผูตองขัง และการแยกผูตองขังสังเกตอาการ การรับตัว สงตัว และควบคุม
ตัวผูตองขัง   
                               2.2.1 คัดกรองผู ตองขังเขาใหม รับยาย กลับจากศาล ออกตรวจโรงพยาบาลนอก 
เรือนจำ ทำงานสาธารณะ หรืองานอ่ืนใดท่ีตองออกไปทำนอกเรือนจำ และผูตองขังรายเกาเขาและออกจาก เรือนนอน
ทุกคน  

2.2.2 ผู ต องขังที ่มีความเสี ่ยงจะถูกกักกัน (Quarantine) เพื ่อสังเกตอาการเปน 
ระยะเวลา 14 วัน ในพื้นที่กักกันที่กำหนด ไมใหผูตองขังที่ไมไดสัมผัสเขาใกลกวา 2 เมตร โดยเจาหนาที่ตอง
บันทึกตามแบบฟอรม (แบบคัดกรองผูตองขังที่มีภาวะเสี่ยง, การติดตามลักษณะ อาการผูตองขังกักกันหลังการ
สอบสวน) หากผูปวยเขาเกณฑสอบสวนจะถูกยายมาสถานพยาบาล เพื่อแยกกัก (isolation) และตรวจหาเชื้อ 
รายงานคณะทำงานทราบ 

2.2.3 ผู ที ่ม ีภาวะเสี ่ยงตอการปวยรุนแรง (Underlying condition) ถาเขาเกณฑ 
สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) ใหสงตอไปโรงพยาบาลแมขาย รายงานผูบริหาร 

2.2.4 กรณีผูตองขังเขาใหม ทั้งผูปวยที่เขาเกณฑตองสอบสวน (PUI) หรือสัมผัสที่มี 
ความเสี ่ยงตอการติดเชื ้อสูง ที ่แยกขังไว 14 วัน ระหวางนั ้นไดรับการปลอยตัว กอนครบ 14 วัน ใหแจง 
โรงพยาบาลแมขาย เพ่ือเฝาระวังโรค 
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2.3. การรับตัว สงตัว และควบคุมตัวผูตองขัง 
2.3.1 ใหรับตัว สงตัวผูตองขังเขาใหม/ผูตองขังไปศาล และกลับจากศาล, ผูตองขัง 

ไปโรงพยาบาล และกลับจากโรงพยาบาลทุกคน ณ บริเวณจุดตรวจคน 
 2.3.2 ใหผูตองขังเขาใหม, ผูตองขังกลับจากศาล, ผูตองขังท่ีกลับจากโรงพยาบาล 

ทุกคน เปลี่ยนเสื้อผา อาบน้ำ ณ บริเวณท่ีพักผูตองขัง สวนควบคุมผูตองขัง แลวสงเสื้อผาซักและฆาเชื้อโรค 
ท่ีสถานพยาบาล 

 2.3.3 จัดพ้ืนท่ีสำหรับการกักตัวผูตองขังเขาใหม/ผูตองขังกลับจากศาล/ผูตองขังท่ีกลับ
จากโรงพยาบาลทุกคน ไวเปนการเฉพาะไมปะปนกับผูตองขังอ่ืน 

 2.3.4 การกักตัวตองกักอยางนอย 14 – 21 วัน โดยลดการสัมผัสและการปนเปอน
ของสารคัดหลั่ง 

2.4 การคัดกรองสิ่งของ (เอกสาร จดหมาย และเสื้อผาผูตองขัง) และสินคาหรือ อาหาร  
2.4.1 จดหมายและเอกสารท่ีสงใหผูตองขัง จะถูกอบในตูอบความรอน 60 องศา 

เปนเวลา 20 นาที 
2.4.2 เสื้อผาของผูตองขังที่ออกภายนอกเรือนจำทุกประเภท ไดรับการซักดวยน้ำรอน

อุณหภูมิ 60 องศา น้ำยาฆาเชื้อโรคและอบฆาเชื้อโรคท่ีสถานพยาบาล 
2.4.3 หนากากอนามัยท่ีทำจากผาของผูตองขังทุกราย ไดรับการซักดวยน้ำรอน 

อุณหภูมิ 60 องศา และและอบฆาเชื้อโรคท่ีสถานพยาบาล 
3. ดานการจัดการหองเย่ียมญาติ 

3.1. กรณีระบบการเยี่ยมญาติโดยใชโทรศัพท หรือ Line Application ใหผูตองขังและญาติสวม
ใสหนากากอนามัยระหวางการเยี่ยมทุกครั้ง จัดใหบริการเยี่ยมญาติผานทางระบบแอปพลิเคชั่นไลน จัดใหมีการ
ติดตอผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของเรือนจำ โดยใหญาติสงขอความหาผูตองขัง โดยประชาสัมพันธให
ญาติและผูตองขังทราบ 

3.2. บริเวณดานหนาหองเยี่ยม รวมทั้งหองเยี่ยมญาติใหทำความสะอาดดวยผงซักฟอกสวน
อุปกรณเครื่องใชท่ีมีผูสัมผัสมาก เชน โทรศัพทหองเยี่ยม มือจับประตู ใหใช 70% แอลกอฮอลทำความสะอาด 
  3.3  ใหประชาสัมพันธญาติใหใชชองทางการฝากเงินใหผูตองขังผานทางไปรษณียธนาณัติ แทน
การมาฝากเงินท่ีเรือนจำ 
 4. ดานการเย่ียม การติดตอของบุคคลภายนอก  

4.1 งดการเขาศึกษาดูงาน การเขาเยี่ยมชมกิจการ และการเขาเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยทุกกรณี 
4.2 พนักงานสอบสวน ทนายความ สามารถเขาพบเพื่อปรึกษาอรรถคดี ในกรณีที่เรงดวนและมี

ผลกระทบตอคดีความเทานั้น ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามแนวทางการปองกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขกอนเขาเรือนจำ
โดยเครงครัด 

4.3 กรณีบุคลากรทางการแพทย หรือบุคคลภายนอกในสวนที ่ตองเขามาปฏิบัติภารกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเรือนจำอยูเปนประจำ เชน คนขับรถสงอาหารดิบและเครื่องปรุง คนขับรถขยะ ฯลฯ ทั้งนี้ ใหปฏิบัติ
ตามแนวทางการปองกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขกอนเขาเรือนจำโดยเครงครัด 

4.4 ดานการซ้ือสินคารานคาสงเคราะหผูตองขัง และการรับฝากเงินใหแกผูตองขังใหแจงรายการ
สินคา และการสั่งซ้ือสินคา ผานทาง Facebook หรือแอปพลิเคชั่น Line ของเรือนจำกรณีการรับฝากเงินจากญาติ
ท่ีฝาก 
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5.การปฏิบัติของเจาหนาท่ีเรือนจำ ณ ท่ีพักอาศัย เพ่ือปองกันการแพรเช้ือหรือรับเช้ือจากคนอ่ืนฯ 
 5.1 ใหสังเกตอาการ หากมีอาการไขตั ้งแต 37.3 องศา หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ 

อาการไข ไดแก ตัวรอน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น หรืออาการระบบทางเดินหายใจ ไดแก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 
หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก หากพบอาการปวยขอใดขอหนึ่ง ใหรีบไปพบแพทยพรอมแจงเรือนจำ โดยขณะ
เดินทางไปโรงพยาบาล ใชรถยนตสวนตัวใหเปดหนาตางรถยนตไวเสมอนำใบรับรองแพทย พรอมผลการตรวจแจง
เรือนจำเปนระยะ เฝาระวังแยกกักตนเองหามยุงเก่ียวกับบุคคลอ่ืน เปนระยะ 14 วัน 

5.2. หามจับกลุม งานเลี้ยง รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีบุคคลภายนอกท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อCOVID 
5.3. ลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารแยกจากผูอื่น หากจำเปนตอง

รับประทานอาหารรวมกันตองใชชอนกลางของตนเองทุกครั้ง 
5.4 ไมใชของสวนตัว เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ รวมกับผูอ่ืน 
5.5 ลางมือบอย ๆ 7 ข้ันตอน ดวยน้ำสบูอยางนอย 20 วินาที กรณีไมมีน้ำและสบู ใหลูบมือดวย

เจลแอลกอฮอล ความเขมขนอยางนอย 70% 
5.6. หลีกเลี่ยงการใกลชิดบุคคลอ่ืนท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID ในท่ีพักอาศัยและสวมหนากาก

อนามัย โดยอยูหางจากผูอ่ืน ๆ ในบานประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออยางนอยประมาณหนึ่งชวงแขน 
5.7. ท้ิงหนากากอนามัย ใชวิธีใสถุงพลาสติกและปดปากถุงใหสนิทกอนท้ิงลงในถังขยะท่ีมีฝาปด

มิดชิด และทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล หรือน้ำสบูทันที 
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4. ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ 

ผลการดำเนินงาน 
จัดหองแยกสำหรับการควบคุม
ผูตองขังปวยท่ีแพทยรับตัวไว
รักษาท่ีโรงพยาบาล และผูคุม  
ยังไมสะดวก  

-วางแผนรวมกับทางเรือนจำ
จังหวัดสิงหบุรีในการพิจารณาหา
สถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยทาง
เรือนจำจังหวัดสิงหบุรี หาแบบ
มาตรฐานตามเกณฑการจัดหอง
สำหรับผูตองขังท่ีเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลท่ีพึงประสงค 
-ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
และความจำเปนไปกอน 

- ติดตามความกาวหนาในการ
ซ่ึงจัดไวในประชุม
คณะกรรมการ 
-หอผูปวยอายุรกรรมชาย
สำหรับผูตองขังชาย 2 หอง  
-หอผูปวยอายุรกรรมหญิง
ผูตองขังหญิง 2 หอง 
แตยังไมมีพ้ืนท่ีเฉพาะสำหรับ
ผูตองขัง 
 

 
5. ขอเสนอแนะ 

6.1 สำหรับพ้ืนท่ี               ไมมี 
6.2 สำหรับสวนกลาง      ไมมี 
 
 
 

     ผูรายงาน  นางกุลิศรา  ปนทอง 
                                                               ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

             วัน/เดือน/ป  15 มิถุนายน 2563 
           E-mail pc17singburi@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 

Agenda based 
 

ประเด็นท่ี 2 กัญชาทางการแพทย 

และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
1) กัญชาทางการแพทย 
2)  สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

(อาหารปลอดภัย)  
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based   ประเด็นท่ี  2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

หัวขอ  กัญชาทางการแพทย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563        

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
   กัญชาทางการแพทย จำนวนคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยนำรองอยางนอย 

เขตสุขภาพละ 1 แหง (จังหวัดสระบุรี) 

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
2.1 สรุปความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน 

จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล มีการจัดตั้งคลินิกการใหบริการกัญชาทาง
การแพทย จำนวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลอินทรบุรี ตั้งคลินิกกัญชา เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และมีการเปด
ใหบริการใหคำปรึกษาการใชกัญชาทางการแพทย ในวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. - 16.30 น. สวนโรงพยาบาล
สิงหบุรี ตั ้งคลินิกกัญชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีการเปดใหบริการใหคำปรึกษาการใชกัญชาทาง
การแพทย ในวันจันทร เวลา 13.30 น.- 15.30 น. ตามลำดับ โรงพยาบาลจะตองปฏิบัติตามแนวทางตามขอสั่ง
การการดำเนินงานดานการใชกัญชาทางการแพทยในสถานบริการสุขภาพ โดยมีสหวิชาชีพใหบริการภายในคลินิก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ไดจัดตั้งคำสั่งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย จังหวัดสิงหบุรี คำสั่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบ ุร ีท ี ่ 014/2563 ลงวันที ่ 23 มกราคม 2563 และจัดการประชุม
คณะกรรมการกัญชาทางการแพทย จังหวัดสิงหบุรี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อรวมวาง
แนวทางดำเนินงานกัญชาทางการแพทยรวมกันในภาพจังหวัด โดยโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดสิงหบุรี ดำเนินการ
ตามขอสั่งการการดำเนินงานดานการใชกัญชาทางการแพทยในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน ท่ีประสงค
เปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยสามารถขอใบอนุญาตจำหนายยาเสพติดใหโทษประเภทที่5 (กัญชา) ไดท่ี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและตองดำเนินการตามขอสั่งการการดำเนินงานดานการใชกัญชาทาง
การแพทยในสถานบริการสุขภาพ 

2.2 วิเคราะหการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย Medical Cannabis Clinic เปนไปตามแนวทางการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสถานบริการสขุภาพ  ตามขอสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม 
(ใหวิเคราะหขอมูลตามรายการในลำดับ 1 , 2 และ 3 ทุกรายการ)  

ลำดับ แนวทางการบริหารจัดการ ฯ ตามขอส่ังการกระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สิงหบุรี รพ.อินทรบุรี 

มี ไมมี มี ไมมี 
1 มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยในสถานบริการสุขภาพ     

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย       
1.2 จัดตั้งทีมผูเชี่ยวชาญท่ีผานการรับรองจากกรมการแพทย     
1.3 จัดใหมีระบบการลงทะเบียนผูปวย  ในการใหบริการรักษา  สั่งจายยา  

ติดตามผลการรักษา  ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

1.4 มีการจัดทำทะเบียนสารสกัดจากกัญชาสามารถตรวจสอบจำนวนการใชไป
และคงเหลือ   

    

1.5 มีระบบสงตอผูปวย  กรณีผูปวยเกิดอาการขางเคียง  ผลท่ีไมพึงประสงคจาก
การใชยา 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

ลำดับ แนวทางการบริหารจัดการ ฯ ตามขอส่ังการกระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สิงหบุรี รพ.อินทรบุรี 

มี ไมมี มี ไมมี 
1.6 มีการตรวจสอบสารสกัดจากกัญชาทั้งในผูปวยและผลิตภัณฑสารสกัดจาก

กัญชาดวยเครื่องมือชุดทดสอบ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
    

1.7 มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการนำกัญชามาใชทางการแพทย       

2 การจัดบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย 
2.1 มีขอมูลลงทะเบียนผูปวยท่ีมารับการรักษาทุกราย และทุกครั้งท่ีมารับบริการ   

ดวยโปรแกรม C-MOPH 

    

2.2 กอนแพทยสั่งจายสารสกัดจากกัญชา  ผูปวยตองผานข้ันตอน     
2.2.1 มีการประเมินผูปวยตามแบบประเมินกอนสั่งจายผลิตภัณฑกัญชาทาง

การแพทย   

    

2.2.2 ไดรับคำแนะนำตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผูปวยที่ไดรับผลิตภัณฑกัญชาทาง
การแพทย 

    

2.2.3 การประเมินผูปวยตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L)     

2.2.4 ตองลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมโครงการ (Inform Consent 
Form) 

    

2.3 การสั่งใชสารสกัดจากกัญชาใหผูปวยตองอยูภายใตการดูแลกำกับของทีม
แพทยและเภสัชกรผูเชี่ยวชาญ ท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

    

2.4 ใหคำแนะนำผลขางเคียงและอาการที่ไมพึงประสงคหลังไดรับสารสกัดจาก
กัญชาแกผูปวยทุกราย 

    

2.5 มีการติดตามเฝาระวังผูปวยระยะบำบัด ตลอดการรักษาดวยสารสกัดจาก
กัญชา 

    

2.6 มีการตรวจทดสอบผลิตภัณฑสารสกัดจากกัญชา สาร THC /CBD ทาง
หองปฏิบัติการ 

    

2.7 ติดตามผลลัพธการบำบัดรักษาผูปวยและประเมินผลขางเคียง  อาการแสดง
ทางกายและจิตท่ีไมพึงประสงค 

    

3 การจัดทีมบุคลากรประจำหนวยคลินิกกัญชาทางการแพทย 
(3.1-3.3 ตองผานการอบรมหลักสูตรการใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย สำหรับบุคลากรทาง
การแพทย) 

3.1 แพทย อยางนอย    จำนวน 1 คน     
3.2 เภสัชกร อยางนอย    จำนวน 1 คน     
3.3 พยาบาล หรือนักวิชาการ อยางนอย  จำนวน 1 คน     

3.4 แพทยแผนไทย อยางนอย    จำนวน 1 คน     
3.5 นักเทคนิคการแพทย อยางนอย   จำนวน 1 คน     

3.6 แพทยระบบประสาท  (หนวยสนับสนุน) ถามี     

3.7 ผูใหคำปรึกษากลุมงานจิตเวชยาเสพติด  (หนวยสนับสนุน)  ถามี     

3.8 ทีมบุคลากรหองฉุกเฉิน  (หนวยสนับสนุน) ถามี     
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2.3 ปญหา/สาเหตุ  และแผน/กิจกรรมการแกไขปญหา 
(การวิเคราะหตามขอ 2.2  การบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานในรายการใดท่ีไมมี  หรือไมสามารถดำเนินงานให
เกิดข้ึนได  ใหนำมาลงขอมูลเปนปญหา/และระบุสาเหตุของปญหานั้น  พรอมมีรายละเอียดของแผน/กิจกรรม 
การแกไขปญหา) 

ลำดับ ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา 

1. บุคลากรท่ีผานการอบรมยังไมเพียงพอ 
1.1 โรงพยาบาลมีนโยบายจัดสรรคนเขาฝกการ
อบรม กรณีมีการเปดการอบรม 

2. ขาดผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย 

2.1 ติดตอการนำผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย
เขาสูโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร   

3. เอกสารคัดกรองมีความซับซอน 
3.1 ศึกษาเอกสารคัดกรองผูปวยและขอควรระวัง
ในการใชยากัญชาของผูปวยเพ่ิมเติม 

3.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี) 
ไมมี 

4.ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
4.1 สำหรับพ้ืนท่ี 

จัดการใหความรูและประชาสัมพันธการใหบริการกัญชาทางการแพทยเพ่ิมมากข้ึน 

4.2 สำหรับสวนกลาง 
ควรจัดสงผลิตภัณฑกัญชาใหแกพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
      ผูรายงาน   นางสาวนันทนีย  ศรีสวัสดิ์ 

ตำแหนง  เภสัชกรปฏิบัติการ                                                    
วัน/เดือน/ป  15 มิถุนายน 2563 
โทร 08 4733 2599 E-mail  evenun@gmail.com. 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Agenda based   ประเด็นท่ี  2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

หัวขอ  อาหารปลอดภัย  ผักปลอดสารพิษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ  

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดดำเนินการโครงการ GREEN & CLEAN 

Hospital  และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพ่ือเปนการเฝาระวังและประกันคุณภาพอาหาร รวมถึง
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกซื้ออาหาร เพื่อใหผูมารับบริการภายในโรงพยาบาล 
ไดรับอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปอน  จังหวัดสิงหบุรีมีโรงพยาบาล ท้ังหมด 6 แหง 
แบงเปนโรงพยาบาลที่มีโรงครัวประกอบอาหารและบุคลากรในโรงพยาบาลเปนผูปรุงประกอบอาหารเอง จำนวน 
2 แหง และมีโรงครัวประกอบอาหารแตใชการจางเหมาจากบุคลากรภายนอกมาประกอบอาหาร จำนวน 3 แหง 
และไมมีโรงครัวประกอบอาหารเปนระบบจางเหมาจากภายนอกทั้งหมด จำนวน 1 แหง ซ่ึงการดำเนินงาน
ในป 2561 มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผานคณะกรรมการการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดสิงหบุรี 
ซึ ่งมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน ประกอบดวย นักโภชนาการของทุกโรงพยาบาล เกษตรและ
สหกรณ และหนวยงานประชารัฐสามัคคี เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง มาตรการ/แผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสิงหบุรี   ในชวงแรกมีโรงพยาบาลสิงหบุรีและอินทรบุรี 
เปนโรงพยาบาลนำรองโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  และปจจุบันทั้ง 6 โรงพยาบาลในจังหวัดสิงหบุรี ไดดำเนินการ
ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอยางเต็มรูปแบบ ผลการดำเนินงานในป 2562 ในสวนของการเฝาระวัง
และประกันคุณภาพของอาหารในโรงพยาบาล ไดมีการเก็บตัวอยางวัตถุดิบท่ีใชปรุงประกอบอาหารตรวจวิเคราะห
ดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Mobile Unit) โดยผลการดำเนินงานพบวา จากการเก็บตัวอยางทั้งหมด 173 ตัวอยาง
พบวาผานมาตรฐานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 และสถานการณการตกคางของสารเคมีทางการเกษตรในพืชผัก
และผลไม ไดมีการเก็บตัวอยาง ทั้งหมด 84 ตัวอยาง ตรวจดวยชุดทดสอบ GT Test kit ผลการตรวจพบผาน
มาตรฐานทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 โดยไมพบยาฆาแมลง จำนวน 63 ตัวอยาง และพบในระดับปลอดภัย
จำนวน 21 ตัวอยาง ในสวนของการดำเนินงานในโรงพยาบาลเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาลสิงหบุรี ผลการ
ดำเนินงานในป 2562 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร ไดเก็บตัวอยางผักและผลไมสด สงตรวจ
วิเคราะหสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย จำนวน 2 ครั้งๆละ 5 ตัวอยาง ผลการตรวจ
พบวา พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 โดยพบในผลไมชนิด ชมพู ท้ังสองตัวอยาง 
ทางโรงพยาบาลจึงมีมาตรการไมนำชมพูมาใหผูปวยบริโภคและผลการดำเนินงานตามโครงการ GREEN & CLEAN 
Hospital ในป 2562 โรงพยาบาลสิงหบุรี ผานเกณฑระดับดีมากพลัส 
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ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ 
ผลการดำเนินงาน 

1. ปริมาณความตองการ
วัตถุดิบ (ผักและผลไมสด)  
ของโรงพยาบาล กับปริมาณ
และชนิดผลผลิตของเกษตรกร 
ผูปลูกไมสัมพันธกันทำให
บางครั้งตองเลือกใชแหลงอ่ืน 
มาทดแทนเพ่ือใหเพียงพอตอ
การบริโภค 
2. โรงพยาบาลชุมชน 4 แหง 
ใชผูปรุงจากภายนอกทำให
ควบคุมการคัดเลือกวัตถุดิบ 
ไดยาก 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แจงแนวทางการดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ให
โรงพยาบาลเปาหมาย 
(โรงพยาบาลสิงหบุรี) ทราบ 
2. แนะนำใหโรงพยาบาลกำหนด
เมนูอาหารใหสอดคลองกับผลผลิต
ในแตละฤดูกาล  
3. เสนอใหแตละโรงพยาบาล
กำหนดหลักเกณฑในการเลือก
วัตถุดิบท่ีปลอดภัย เชน ผักจาก
แหลงท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ในสัญญาจางเหมา และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบใน
ทุกไตรมาส 
 

1. แจงแนวทางการดำเนินงาน
อาหารปลอดภัย ผักปลอด
สารพิษใหโรงพยาบาลสิงหบุรี
ทราบ 
2. กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัย
ในหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข 
3.จัดทำแผนปฏิบัติการสุม
ตัวอยางผัก ผลไมสด และวัตถุดิบ
อาหารอ่ืนๆ เพ่ือเฝาระวัง 
ความปลอดภัยดานอาหารโดย 
ประสานกับหนวยตรวจสอบ
เคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดาน
อาหาร (Mobile Unit for Food 
Safety) ) โดยผลการตรวจ
ระหวางเดือนตุลาคม 2562 – 
พฤษภาคม 2563 สุมตรวจ
ตัวอยางอาหารในโรงพยาบาล
ท้ังหมด 37 ตัวอยาง พบวา ผาน
มาตรฐานท้ังหมด คิดเปนรอยละ 
100 
4. จัดทำแผนปฏิบัติการสุม
ตัวอยางผักสด ผลไมสดเพ่ือเฝา
ระวังความปลอดภัยดานสารเคมี
ปองกันกำจัดศัตรูพืช ของ
โรงพยาบาลประจำป ๒๕๖๓  
(เปาหมาย โรงพยาบาลสิงหบุรี 
จำนวน 5 ตัวอยาง) ซ่ึงได
ดำเนินการเก็บตัวอยางเรียบรอย
แลว เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2563 จำนวน 5 ตวัอยาง ไดแก 
ตนหอม กะหล่ำปลี ถ่ัวฝกยาว 
แตงโม และสม โดยผลการตรวจ
วิเคราะหพบวา ผานมาตรฐาน  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ 

ผลการดำเนินงาน 
  จำนวน 3 ตัวอยาง ไดแก 

กะหล่ำปลี ถ่ัวฝกยาว และแตงโม  
สวน 2 ตัวอยางท่ีตกมาตรฐาน 
ไดแก ตนหอม พบ 
Cypermethrin และสม พบ 
DEET Carbendazim เกินคา
มาตรฐาน จึงไดดำเนินการเปลี่ยน
แหลงท่ีรับซ้ือและตรวจสอบ
คุณภาพกอนนำเขามาปรุง
ประกอบตอไป 
5. ตรวจสอบเฝาระวังผักและ
ผลไมท่ีจำหนาย ณ ตลาดใน
โรงพยาบาล จำนวน 2 ตัวอยาง 
ไดแก มะมวง และ สมโอ ผลการ
ตรวจจากหองแลปปฏิบัติการ
พบวา ไมพบการปนเปอนของ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชท้ังสอง
ตัวอยาง 

 
3. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   

ไมมี 
 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 สำหรับพ้ืนท่ี         ไมมี 
4.2 สำหรับสวนกลาง   ชุดทดสอบสำหรับสนับสนุนใหกับโรงพยาบาล 
 

 
 
 

             ผูรายงาน   นางสาวนัยนา ธรรมกรณ 
             ตำแหนง    เภสัชกรปฏบิัติการ 
             วัน/เดือน/ป  16 มิถุนายน 2563 
             E-mail naiyanath7@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Functional based 
 

ประเด็นท่ี 3 สุขภาพกลุมวยั 

- สุขภาพแมและเด็ก 

- ผูสูงอายุคุณภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นท่ี 3 สุขภาพกลุมวัย 

หัวขอ    สุขภาพแมและเด็ก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
 

1.ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
1.1 ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอดแมปลอดภัย 
1.2 เด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน 
1.3 เด็ก 0-5 ป พัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรู 

2.วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
2.1 ประเด็น “ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอดแมปลอดภัย” 
จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 6 แหง ประกอบด วย โ ร งพยาบาลทั ่ ว ไป  2  แห ง  

โรงพยาบาลชุมชน  4 แหง  พบประเด็นความเสี่ยงตามตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไมผานเกณฑ 
คือ อัตรามารดาตาย (เปาหมายป 2561 ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ)  จังหวัดสิงหบุรีไมมีมารดาตาย  ตั้งแต
ปงบประมาณ 2553 ถึง 2559 แตในปงบประมาณ 2560 มีมารดาตาย 1 คน คิดเปน 58.82 ตอแสนการเกิดมีชีพ 
ซึ่งเกินเกณฑที่กำหนด  และจากขอมูลการใหบริการของโรงพยาบาล ทั้ง 6 แหง ระหวางปงบประมาณ 2558- 
2560 พบวา มีการคลอด จำนวน 1,802 คน, 1,812 คน และ 1,697 คน ตามลำดับ  โดยคลอดท่ีโรงพยาบาล
สิงหบุรี ประมาณรอยละ 65  โรงพยาบาลอินทรบุรี รอยละ 30 และสวนที่เหลือ รอยละ 5 คลอดที่โรงพยาบาล
ชุมชนทั้ง 4 แหง  จะเห็นไดวาหญิงตั ้งครรภมาคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนมีจำนวนนอย เฉลี ่ยแตละเดือน
โรงพยาบาลชุมชนใหบริการทำคลอด แหงละ 2.5 คน ประกอบกับโรงพยาบาลชุมชนไมมีสูติแพทย และขาด
อุปกรณท่ีทันสมัย อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการคลอดได ซ่ึงนายแพทยสุระ วิเศษศักดิ์  ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่ 4 ไดลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปงบประมาณ 
2561  ระหวางวันที่ 14–16 กุมภาพันธ 2561 ที่จังหวัดสิงหบุรี  จึงไดมอบนโยบาย “ลูกเกิดรอด แมคลอด
ปลอดภัยท่ีโรงพยาบาลท่ัวไป จังหวัดสิงหบุรี” โดยใหโรงพยาบาลสิงหบุรี และโรงพยาบาลอินทรบุรี รับทำคลอด
หญิงตั้งครรภทั้งหมด ยกเวน  กรณีฉุกเฉินจึงจะทำคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน  เนื่องจากโรงพยาบาลสิงหบรุี และ
โรงพยาบาลอินทรบุรีมีความพรอมท้ังดานบุคลากรทางการแพทย และมีอุปกรณท่ีทันสมัย  ซ่ึงสงผลใหมารดาและ
ทารกท่ีคลอดมีความปลอดภัย  

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2561- 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) ไมมีมารดาตาย 
มีจำนวนการคลอดทั้งหมด 1,734 คน, 1,614 คน และ 1,022  คน จำนวนเด็กเกิดมีชีพ ทั้งหมด 1734  คน, 
1614 คน และ 1,033 คน อัตราฝากครรภกอน 12 สัปดาหผลงาน รอยละ 74.43, 80.82 และ 75.72  
อัตราฝากครรภครบตามเกณฑ ผลงานรอยละ 66.39, 71.87 และ 69.22 อัตราทารกตายผลงาน 4.03 ตอพัน
การเกิดมีชีพ, 1.85 ตอพันการเกิดมีชีพ  และ 1.94 ตอพันการเกิดมีชีพ อัตราตกเลือดหลังคลอดผลงาน รอยละ 
0.87, รอยละ 0.8 และรอยละ 1.17 อัตราเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัม ผลงานรอยละ 8.29, 9.5 
และ 8.9 ตามลำดับ จะเห็นวาผลงานในภาพรวมผานเกณฑ  ยกเวนอัตราอัตราเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักนอยกวา 
2,500 กรัม ซึ่งคณะกรรมการอนามัยแมและเด็กจังหวัดสิงหบุรีไดดำเนินการแกไขปญหารวมกันโดยวิเคราะห
ปญหาพบวา สวนใหญเกิดจากคลอดกอนกำหนดและไดดำเนินการตามมาตรการปองกันการคลอดกอนกำหนด 
ท้ังจังหวัด 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ผลกระทบ 
Covid-19 

New normal  
 

Staff Structure System 
ANC /นรีเวช/ หลังคลอด 
/สูติกรรม/หองคลอด 
1.ระบบบริการคลินกิ 
ANC 
- งด Class โรงเรียนพอ 
แม 
- จำแนกระดับความ 
เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ และ 
สงตอดูแลใกลบาน 
2. Early ANC ลดลงใน
แตละไตรมาส (74.43, 
80.82 และ 75.72) 
3. ฝากครรภ 5 ครั้ง
ลดลงในแตละไตรมาส  
(66.39, 71.87 และ 
69.22)  

 

1. บริหารความเสี่ยงดาน 
บุคลากร 
- จัดโซนบริการแมขาย
ใหญ 2 โซน คือ 
โรงพยาบาลสิงหบุรี ดูแล
โรงพยาบาลคาย
บางระจัน โรงพยาบาล
พรหมบุรี และ
โรงพยาบาลทาชาง  
สวนโรงพยาบาลอินทรบุรี
ดูแลโรงพยาบาล
บางระจัน 
- แผนทดแทนบุคลากรท่ี
มีความชำนาญเฉพาะดาน 
2.บริหารอัตรากำลัง 
กรณีบุคลากรตองสัมผัส 
ผูติดเชื้อ 
3.จัดทีม ใหคำปรึกษา
ทางโทรศัพท /ไลน 
(Coaching & 
Consultant) 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กลุมไลนงานอนามัยแม
และเด็ก ไลนงานหอง
คลอด    
5.จัดวิชาการเรื่องโควิด-
19 ในการประชุม
ประจำเดือน 
6.ซอมแผนรับผูปวย 
กรณีเสี่ยงโควิด-19  
มาคลอด 
7.บุคลากรสวมชุด
ปองกัน ตามมาตรฐาน 
8.จัดหาชุด อุปกรณของ
ใชใหเพียงพอ 

1.จัดโซนจุดบริการ  
คัดแยกกลุมเสี่ยง เชน 
กลุมเสี่ยงนอย กลุมเสี่ยง 
ARI กลุมเสี่ยง PUI 
2.One stop service 
ในหญิงตั้งครรภท่ีมา 
ฝากครรภ 
3.จัดระบบระบายอากาศ
ท่ีดี 
4.จัดท่ีนั่งรอเวน
ระยะหาง 1 เมตร 
5.จัดเตียงนอน เตียงเวน
เตียง  
6.จัดอุปกรณลางมือ เจล
แอลกอฮอล อางลางมือ  
 

1.มีระบบคัดกรองผูปวย/
ญาติทุกราย โดยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ซัก
ประวัติความเสี่ยง ใหสวม
หนากาก ลางมือดวย
แอลกอฮอลเจล  
2.ใหบริการ One stop 
service ในหญิงตั้งครรภ
ท่ีมาฝากครรภ เพ่ือลดการ
ไปสัมผัสโรคจากผูปวยราย
อ่ืนๆ 
3.จำแนกประเภทกลุมของ
ผูปวย เพ่ือวางแผนการดูแล 
เชน กลุมท่ีมีความเสี่ยงต่ำ
ยืดระยะเวลานัดหมายนาน
ข้ึน โดยจัดยาใหเพียงพอ 
และสอนวิธีการดูแลตนเอง 
วิธีสังเกตอาการผิดปกติ 
4.ลดระยะเวลาในการ
ใหบริการ ใหผูมาใชบริการ
อยูในโรงพยาบาล
ระยะเวลานอยท่ีสุด 
5.ปรับการเรียนการสอน
โรงเรียนพอแม ใหเนื้อหา
กระชับ ใชสื่อทางออนไลน 
6.กรณีตองนัดมาตรวจท่ี
โรงพยาบาล นัดหมายเปน
ชวงเวลา เพ่ือไมใหรวมตัว
กันมาก 
7.กรณีนอนโรงพยาบาล 
อนุญาตใหญาติเฝาไดเตียง
ละ 1 คนเทานั้น ญาติตอง
ติดปาย และ ผานการ 
คัดกรองความเสี่ยงทุกราย 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 2.2 เด็ก 0-5 ป สูงดีสมสวน  (รอยละ 60) 
เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป ท้ังหมด 7,385 คน ไดรับการชั่งน้ำหนักท้ังหมด 4,198 คน คิดเปนรอยละ 56.84 

สูงดีสมสวนทั้งหมด 2,776 คน คิดเปนรอยละ 66.13  ผลงานภาพรวมผานเกณฑ ตามตัวชี้วัดรอยละของเด็กอายุ 
0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป รอยละ 60 ซึ่งมีอำเภอเมืองสิงหบุรีและคายบางระจัน  ผลงานยัง
ไมผานเกณฑ คือ รอยละ 72.43 และ 58.01 ตามลำดับ  

อำเภอ ช่ังและ 
วัดสวนสูง 

สูงดีสมสวน รอยละ เด็กชาย 
สวนสูงเฉล่ีย (ซม) 

เด็กหญิง 
สวนสูงเฉล่ีย (ซม) 

เมืองสิงหบุรี 1,505 1,090 72.43 112.3 111.55 
บางระจัน 675 445 65.93 109.70 108.8 
คายบางระจัน 774 449 58.01 109.9 110.66 
พรหมบุรี 132 80 60.61 111 114 
ทาชาง 43 29 67.44 0 0 
อินทรบุรี 1,069 683 63.89 112.14 108.23 

รวม 4,198 2,776 66.13 111.43 110.23   

2.3 เด็ก 0-5 ป พัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรู (รอยละ 85) 
       เด็กปฐมวัยอายุ 9, 18 ,30, 42 และ 60 เดือน จำนวนท้ังหมด 2,845 คน ไดรับการคัดกรอง 2,690 คน 

คิดเปนรอยละ 94.55  ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการแลวพบวา มีพัฒนาการลาชา จำนวน 680 คน คิดเปนรอยละ 
25.3 จากพัฒนาการสงสัยลาชาทั้งหมด 668 คน ไดรับการติดตาม จำนวน 624 คน คิดเปนรอยละ 93.4 
เด็กพัฒนาการลาชาทั้งหมด จำนวน 31 คน ไดรับการกระตุนดวย TEDA4I จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 64.52 
และพบเด็กพัฒนาการสมวัย จำนวน 2,661 คน คิดเปนรอยละ  93.53 (ที ่มาของขอมูล ระบบ HDC 29 
พฤษภาคม 2563 ไตรมาส 2) 

อำเภอ จำนวนเปาหมาย/ 
คัดกรอง 

สมวัย  
(ครั้งแรก) 

สงตอลาชาและ
สงตอทันที 

ติดตามได  
รอยละ 

สมวัย 
รอยละ 

เมือง
สิงหบุร ี

651/621 
(95.39%) 

403 
(64.9%) 

218 
(35.1%) 

211/207 
98% 

91.4 

บางระจัน 471/443 
(94.1%) 

359 
(81.04%) 

84 
(18.9%) 

82/67 
81.7 % 

90.23 

คาย
บางระจัน 

483/453 
(93.8%) 

347 
(76.6%) 

106 
(23.4%) 

106/99 
93.4% 

92.13 

พรหมบุรี 300/278 
(92.67%) 

199 
(71.58%) 

79 
(28.42%) 

20/19 
95% 

88 

ทาชาง 153/122 
(79.7%) 

102 
(83.61%) 

20 
(16.39%) 

11/9 
81.8% 

79.1 

อินทรบุรี 787/773 
(98.22%) 

600 
(77.62%) 

173 
(22.38%) 

170/166 
97.65% 

97.33 

รวม 2845/2690 
(94.55%) 

2010 
(74.7%) 

680 
(25.3%) 

668/624 
93.4% 

91.95 

          ขอมูล HDC 29 พฤษภาคม 2563 
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ผลกระทบ 
Covid-19 

New normal  
 

Staff Structure System 
WCC  
-จำกัดจำนวนผูรับบริการ  
-งดโรงเรียนพอแม  
-กระตุน สงเสริม
พัฒนาการโดยพอแม/ 
ผูดูแลเด็ก  
การประเมินพัฒนาการ 
-การคัดกรองพัฒนาการ
ลดลง 
-การประเมินใชวิธี
สอบถามผานผูปกครอง 
ท่ีพามารับวัคซีนและ 
การสังเกต 
ศพด.  
-ปดบริการ  
-พอแม/ครอบครัวตอง
ดูแลเด็กเอง  
-โภชนาการ/ พัฒนาการ 
ไมไดรับการสงเสริมโดย
เจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาศักยภาพ
ออนไลน  
-พอแมรวมเฝาระวัง
โภชนาการพัฒนาการ  
-ทบทวน/ฟนฟู ทักษะ
บุคลากรเฝาระวังสงเสริม
โภชนาการพัฒนาการเด็ก  
2.Mapping ผูเชี่ยวชาญ  
3.สราง/ เพ่ิมภาคี
เครือขาย 
 
 
 
1.พัฒนาศักยภาพ
ออนไลน ครูพ่ีเลี้ยง/ พอ
แม ผูดูแลเด็ก  
2.ทีม Coach จิตอาสา 
 

1. จุดบริการตอเนื่อง 
ไมยอนศร  
2. ระบบระบายอากาศ 
ตามเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ระบบระบายอากาศ  
2.สถานท่ีทำกิจกรรมเด็ก  
-ระยะหาง 1 เมตร  
-พ้ืนท่ี 2 ตรม./คน  
-โลงแจง  
-อุปกรณลางมือ  
3.ยานพาหนะรับสง 

1.ใหบริการ ONE STOP 
SERVICE  
2.จำแนกกลุมเสี่ยงสงตอ
ดูแลใกลบาน  
3.การนัดหมายชวงเวลารับ
บริการ  
4.ลดเวลาขณะรับบริการ  
5. โรงเรียนพอแม เพ่ิมการ
เขาถึง/ รับรูผานสื่อ
ออนไลน  
 
 
 
1.ระบบเฝาระวังติดตาม
การแพรกระจายเชื้อ  
-ทะเบียน (เด็ก/ผูปกครอง/
คร)ู  
-กิจกรรม อัตราสวนครู/ 
พ่ีเลี้ยงตอเด็ก (Small 
group 1:6) ดูแลเด็กตลอด
ท้ังวัน  
-จัดตารางเวลา ท่ีมีการ
สลับเวลา  
-การทำความสะอาดตาม
มาตรฐาน  
2.ประเมินตนเองดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม  
-ศพด.  
-พอ/แม ผูปกครอง/ผูดูแล
เด็ก  
3.เขตปลอดเชื้อ semi 
sterile 
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3.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   
    ไมมี 

4.ขอเสนอแนะ 
  4.1 สำหรับพ้ืนท่ี        ไมมี 
       4.2 สำหรับสวนกลาง   ไมมี 

 
 
 
 
 
 

                                                            ผูรายงาน  นางนงลักษณ  เกตุแกว 
                                                            ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

        วัน/เดือน/ป   12  มิถุนายน  2563 
                                                    มือถือ 08 9612 5602 E-mail : kpom1727@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นท่ี 3 สุขภาพกลุมวัย 

หัวขอ   ผูสูงอายุคุณภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
 

1.ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
1.1 ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม CARE PLAN  
1.2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
1.3 การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุท่ีมีภาวะพลัดตกหกลม  
1.4 การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม 

2.วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสิงหบุรีเปนสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณ (Complete Aged Society) คือ มีผูสูงอายุรอยละ 20 

มาตั ้งแตป 2558 ซึ ่งเร็วกวาระดับประเทศที่จะเปนสังคมผู สูงอายุแบบสมบูรณ ในป 2564 (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) สำหรับในป 2563 มีประชากรรวม จำนวน 207,528 คน ผูสูงอายุ 
(60 ปขึ้นไป)  คิดเปนรอยละ 23.25 ผูสูงอายุติดสังคม รอยละ 96 ผูสูงอายุติดบาน รอยละ 2.53 ผูสูงอายุติดเตียง 
รอยละ 1.45  ตามลำดับ การดำเนินงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยสงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมดำเนินการ
ผานกลไก พชอ. ท้ัง 6 อำเภอ  และกลไกลการดำเนินงานชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงปจจุบันจังหวัดสิงหบุรีมีชมรมผูสูงอายุ 
จำนวน  112  ชมรม (ที่มา : ขอมูลจากการสำรวจ ขององคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี ณ มีนาคม 2562) 
โดยผูสูงอายุรวมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก ป 2560 – 2562  คิดเปน รอยละ 51.24, 
54.88 และ 64.04  ตามลำดับ รวมท้ังการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดวยกลไกวัดสงเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปฎฐาก
มีวัดจำนวน 188 วัด วัดท่ีมีพระคิลานุปฏฐาก จำนวน 155 แหง คิดเปนรอยละ 82.45  

สถานบริการสาธารณสุขท่ีมีระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผานเกณฑประเมิน 
จำนวน 53 แหง/43 ตำบล ครอบคลุมรอยละ 100 มีการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโดยมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขารวมโครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน จำนวน 41 
แหง คิดเปนรอยละ 100   

3.ผลการดำเนินงาน 
1.1.ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม CARE PLAN  

จำนวนผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี จำแนกตาม ADL การคัดกรองเบื้องตนพบวา ผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี เปน
กลุมติดสังคม รอยละ 97.78 กลุมติดบาน รอยละ 1.47 และกลุมติดเตียง รอยละ 0.73 ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ไดรับการจัดทำ และไดรับการดูแลตาม CARE PLAN รอยละ 76.04  

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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อำเภอ 

ประชาชนทุก
กลุมวัย/
สัดสวน
ผูสูงอายุ

ภายในอำเภอ 
(ทะเบียน
ราษฎร) 

ผูสูงอายุ
ทั้งหมด/
สัดสวน

ผูสูงอายุใน
อำเภอตอ
จังหวัด

(ทะเบียน
ราษฎร) 

ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง รวมมี
ภาวะ
พ่ึงพิง 

จัดทำและ
ไดรับการ
ดูแลตาม 
CARE 
PLAN 

เมือง
สิงหบุรี 

54,481 
(22.95) 

12,505 
(25.91) 

12,304 
(98.39) 

129 
(1.03) 

72 
(0.58) 

201 
(1.61) 

180 
(89.55) 

อินทรบุรี 
54,202 
(22.98) 

12,456 
(25.81) 

12,062 
(96.84) 

261 
(2.10) 

133 
(1.07) 

394 
(3.16) 

364 
(92.39) 

พรหมบุรี 
23,386 
(24.13) 

5,644 
(11.70) 

5,507 
(97.57) 

84 
(1.49) 

53 
(0.94) 

127 
(2.25) 

81 
(63.78) 

ทาชาง 
14,300 
(24.43) 

3,493 
(7.24) 

3,441 
(98.51) 

41 
(1.17) 

11 
(0.31) 

52 
(1.49) 

9 
(17.31) 

บางระจัน 
33,425 
(25.00) 

8,357 
(17.32) 

8,230 
(98.48) 

84 
(1.01) 

43 
(0.51) 

127 
(1.52) 

74 
(58.27) 

คาย
บางระจัน 

27,734 
(20.92) 

5,802 
(12.02) 

5,643 
(97.26) 

123 
(2.12) 

36 
(0.62) 

159 
(2.74) 

98 
(61.64) 

รวม 
207,528 
(23.25) 

48,257 
(100) 

47,187 
(97.78) 

710 
(1.47) 

350 
(0.73) 

1,060 
(2.20) 

806 
(76.04) 

ท่ีมา : ขอมูล HDC  วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

 
ปจจัย/ทรัพยากรการดูแล   

จังหวัดสิงหบุรีมีปจจัย/ทรัพยากรการดูแลผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  ผานเกณฑท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

อำเภอ 
ปจจัย/ทรัพยากรการดูแล 

(กำหนด CM 1 คน ดูแล CG 5-10 คน และผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 35-40 คน) 
CM CG CM : CG CM : ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

เมืองสิงหบุรี 13 108 1/8.30 1/15.46 
อินทรบุรี 30 164 1/5.47 1/13.13 
พรหมบุรี 10 51 1/5.10 1/12.70 
ทาชาง 4 31 1/7.75 1/13.00 
บางระจัน 10 83 1/8.30 1/12.70 
คายบางระจัน 8 73 1/9.13 1/19.88 

รวม 75 510 1/6.80 1/14.13 
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กลไกบริษัทสิงหบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
นิยามเกณฑพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค (ตองมีครบทุกขอ) 
1.กิจกรรมทางกายอยางนอยวันละ 30 นาที มากกวา 5 วันตอสัปดาห 
2.กินผักและผลไมไมหวานจัด วันละ 5 สวน 
3.ดื่มน้ำอยางนอยวันละ 8 แกว 
4.นอนหลับพักผอนวันละ 6-8 ชั่วโมง 
5.อารมณดี ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุรา ไมใชสารเสพติด 

 ตัวชี้วัดนี้ไดรับแจงจากศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี ตามหนังสือที่ สธ 0914.06/ว 488 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2563 วา กรมอนามัยไดจัดทำคูมือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุประจำป  
2563 และพัฒนาเครื ่องมือที ่ใช ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที ่พึงประสงคของผู ส ูงอายุ ผานระบบ 
Application Health For You (H4U) และขอใหเก็บขอมูลผานระบบ Application ดังกลาว ขณะนี้อยูระหวาง
การเก็บขอมูล ขณะนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ) จังหวัดสิงหบุรีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคดังนี้  
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วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 
สัดสวนการตอบแบบสอบถามของ
ผูสูงอายุอำเภอตางๆ ดังนี้ 

ผูสูงอายุ
ท้ังหมด (คน) 

 ผูสูงอายุตอบ
แบบสอบถาม 
(คน)  

รอยละของ
ผูสูงอายุใน

อำเภอท่ีตอบฯ 

รอยละของ
แบบสอบถาม 

อำเภอเมืองสิงหบุรี 12505 968  7.74 25.66 
อำเภออินทรบุรี 12456 643  5.16 17.04 
อำเภอพรหมบุรี 5644 531  9.41 14.07 
อำเภอทาชาง 3493 11  0.31 0.29 
อำเภอบางระจัน 8357 577  6.90 15.29 
อำเภอคายบางระจัน 5802 1,043  17.98 27.64 
รวมผูตอบแบบสอบถาม 48,257  3,773  7.82 100.00 

 
ท้ังนี้  จำแนกตามประเด็นสุขภาพตางๆ จากผูสูงอายุท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,773 คน ดังนี้ 
 

ประเด็น ท้ังหมด จำนวนตามประเด็น รอยละ 

ผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค  3,773  1,073  28.44 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค จำแนกรายอำเภอ ดังนี้ 

อำเภอเมืองสิงหบุรี 968  145  14.98 
อำเภออินทรบุรี 643  144  22.40 
อำเภอพรหมบุรี 531  97  18.27 
อำเภอทาชาง 11  5  45.45 
อำเภอบางระจัน 577  79  13.69 
อำเภอคายบางระจัน 1,043  666  63.85 

 
รายละเอียดจำแนกตามพฤติกรรมสุขภาพดังนี้ 

 

การออกกำลังกาย/ทานมีกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยกวาปกติอยางนอย 
วันละ 30 นาทีหรือไมอยางไร 

  

   1.ไมมีกิจกรรมทางกายหรือมีไมถึงวันละ 30 นาที 739 19.59 
   2.มีกิจกรรมทางกายอยางนอยวันละ 30 นาที แตไมถึง 5 วันตอสัปดาห 1,646 43.63 
   3.มีกิจกรรมทางกายอยางนอยวันละ 30 นาที มากกวา 5 วันตอสัปดาห 1,388 36.79 
การดื่มน้ำ/ทานดื่มน้ำสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว หรือไม   
   1.ไมไดดื่ม (0-2 วันตอสัปดาห) 64 1.70 
   2.ดื่มได 8 แกว เปนบางวัน  (3-4 วันตอสัปดาห) 1,160 30.74 
   3.ดื่มได 8 แกว ทุกวัน/เกือบทุกวัน  (5-7 วันตอสัปดาห) 2,549 67.56 
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การกินอาหาร/ทานกินผัก/ผลไมสดหรือไม (400 กรัมหรือ 5 ทัพพีตอวัน)   
   1.ไมกิน (0-2 วันตอสัปดาห) 104 2.76 
   2.กินเปนบางวัน  (3-4 วันตอสัปดาห) 1,530 40.55 
   3.กินทุกวัน/เกือบทุกวัน  (5-7 วันตอสัปดาห) 2,139 56.69 
การสูบบุหรี่/ทานสูบบุหรี่หรือยาเสนหรือไม   
   1.ไมเคยสูบ 3,263 86.48 
   2.เคยสูบ 378 10.02 
   3.ยังสูบจนถึงปจจุบัน 132 3.50 
การดื่มสุรา/ปจจุบันทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม   
   1.ไมดื่ม 3,414 90.49 
   2.ดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ 292 7.74 
   3.ดื่มเปนประจำ 67 1.78 

1.3. การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุท่ีมีภาวะพลัดตกหกลม 
สถานการณผูสูงอายุท่ีมีภาวะพลัดตกหกลม จังหวัดสิงหบุรี  ป 2563  มีผูสูงอายุ จำนวน 49,375 คน  

ไดรับการคัดกรองภาวะพลัดตกหกลม จำนวน 34,295 คน (รอยละ 69.46) พบภาวะพลัดตกหกลม  รอยละ 
92.53 คัดกรองขอเขาเสื่อม 33,911 คน (รอยละ 68.68) พบภาวะขอเขาเสื่อม รอยละ 92.06 ท้ังนี้ไดนำ
ผูสูงอายุท่ีคัดกรองฯ ท้ังหมด ไดรับการดูแล โดย 

ขอเขาเสื่อม -ปกติ     ทำกายบริหารเพ่ือปองกันขอเขาเสื่อม 
  -ผิดปกติ    -มากสงเขาสูกระบวนการรักษาพยาบาล 
       -นอย ทำกายภาพ/กายบริหาร เพ่ือแกไขฟนฟู 
พลัดตกหกลม -ปกติ       ทำกายบริหารเพ่ือใหเกิดการทรงตัวท่ีดี และปองกันการหกลม 
  -ผิดปกติ     -แกไขความบกพรองของอวัยวะท่ีมีสวนตอการทรงตัวท้ังทางกายภาพ 

      และกระบวนการรักษาพยาบาล ทำกายภาพ กายบริหาร เพ่ือแกไขฟนฟู 
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การคัดกรองและดูแลภาวะพลัดตกหกลม  และขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 

           
         อำเภอ 

 คัดกรองภาวะพลัดตกหกลม คัดกรองขอเขาเส่ือม  

ผูสูงอายุ
ท้ังส้ิน 

จำนวน 
 

ปกต ิ ผิดปกติ ไดรับ 
การดูแล 

จำนวน 
 

ปกต ิ ผิดปกติ ไดรับ 
การดูแล 

เมือง 
สิงหบุรี  

จำนวน 12,536 8,927 78 8,307 8,927 8,811 8,115 696 8,811 
รอยละ 25.39 71.21 0.87 93.05 100 70.29 92.1 7.9 100 

อินทรบุรี  

จำนวน 13,368 11,003 91 10,466 11,003 10,946 10,572 374 10,946 

รอยละ 27.07 82.31 0.83 95.12 100 81.88 96.58 3.42 100 

พรหมบุรี  

จำนวน 5,585 4,074 84 3,413 4,074 4,098 3,422 675 4,098 
รอยละ 11.31 72.95 2.07 83.78 100.00 73.38 83.5 16.47 100 

ทาชาง  

จำนวน 3,709 1,385 42 1,122 1,385 1,380 930 450 1,380 

รอยละ 7.51 37.34 3.02 81.01 100 37.21 67.39 32.61 100 

บางระจัน  

จำนวน 8,101 3,971 52 3,878 3,971 3,714 3,626 88 3,714 
รอยละ 16.41 49.02 1.3 97.66 100 45.85 97.63 2.37 100 

คาย
บางระจัน  

จำนวน 6,076 4,935 89 4,546 4,935 4,962 4,555 407 4,962 

รอยละ 12.31 81.22 1.81 92.12 100 81.67 91.8 8.2 100 

รวม 

จำนวน 49,375 34,295 76 31,732 34,295 33,911 31,220 2690 33,911 
รอยละ 100 69.46 0.22 92.53 100 68.68 92.06 7.93 100 

ท่ีมา : HDC. วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

1.4. การสงเสริมปองกัน ดูแล รักษา และฟนฟูผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม 
จังหวัดสิงหบุรี ป 2563 มีผูสูงอายุ จำนวน 49,375 คน ไดรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมดวยแบบ 

AMT (Abbreviated Mental Test) ซ่ึงเปนแบบคัดกรองเบื้องตน จำนวน 34,588 คน (รอยละ 70.05) พบสงสัยภาวะ
สมองเสื่อม 538 คน  คิดเปนรอยละ 7.93 และไดรับการดูแลทุกคน 

คัดกรองสมองเสื่อมดวย  
 ปกติ -ใหการสงเสริมสุขภาพใหเพียงพอ ท้ังเรื่องอาหาร การรับประทานยา ทำกายบริหาร 

 และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันสมองเสื่อม  
 ผิดปกติ -คัดกรองตอเพ่ือคนหาผูท่ีมีภาวะสมองเสื่อมเพ่ือนำเขาสูกระบวนการรักษา โดยจะ 

 1.ทำการคัดแยกผูปวยภาวะซึมเศรา ดวย 2Q และ TGDS (Thai Geriatric  
    Depression Scale) ท้ังนี้ ผูท่ีมีภาวะซึมเศรารวมกับสมองเสื่อมนั้นตองรักษา 
    ซึมเศราใหหายกอน จึงจะสามารถรักษาสมองเสื่อมได 
 2.นำผูท่ีไมมีภาวะซึมเศรามาประเมินตอดวย MMSE (Mini-Mental State  
    Examination-แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน)/ TMSE (Thai Mental  
    State Examination) และ MOCA (Montreal Cognitive Assessment) 
 3.นำผูท่ีมีภาวะสมองเสื่อมท่ีคัดกรองได เขาสูกระบวนการแกไขฟนฟู 
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ทั้งนี้ ในจังหวัดสิงหบุรี มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลผูสูงอายุตั้งแต
ชุมชนแบบไตรภาคี ประกอบดวย ภาคสวนสาธารณสุข ทองถิ่น และสังคมรวมดูแลผูที่มีภาวะสมองเสื่อมอยางครบวงจร
ตั้งแตในชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและในขณะนี้โรงพยาบาลสิงหบุรีโดยกลุมงานจิตเวชเปนพ่ีเลี้ยงใหกับทุกอำเภอ 

 

การคัดกรองภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม ดวย AMT เพ่ือดูแลเบื้องตน ในผูสูงอายุจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 
 

               
               อำเภอ 

ผูสูงอายุ
ท้ังส้ิน 

ภาวะสมองเส่ือม ดวย AMT ไดรับการดูแล 

 จำนวน ปกต ิ ผิดปกติ  

เมืองสิงหบุรี  

จำนวน 12,536 8,997 8,942 55 8,997 

รอยละ 25.39 71.77 92.1 7.9 100 

อินทรบุรี  

จำนวน 13,368 10,973 10,924 47 10,973 

รอยละ 27.07 82.08 96.58 3.42 100 

พรหมบุรี  

จำนวน 5,585 4,122 3,895 227 4,122 

รอยละ 11.31 73.80 83.5 16.47 100 

ทาชาง  

จำนวน 3,709 1,382 1,310 72 1,382 

รอยละ 7.51 37.26 67.39 32.61 100 

บางระจัน  

จำนวน 8,101 4,149 4,117 32 4,149 

รอยละ 16.41 51.22 97.63 2.37 100 

คายบางระจัน  

จำนวน 6,076 4,965 4,858 105 4,965 

รอยละ 12.31 81.71 91.8 8.2 100 

รวม 
จำนวน 49,375 34,588 34,046 538 34,588 

รอยละ 100 70.05 92.06 7.93 100 
ท่ีมา : HDC  วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 



28 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แผนภูมิแสดงการคัดกรอง คัดแยก เพ่ือนำผูปวยท่ีมีภาวะสมองเส่ือม เขาสูบริการท่ีเหมาะสม 

 1. ตรวจเช็คสุขภาพสม่ำเสมอ รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง  
 2. สงเสริมสุขภาพดวย 3 อ. 2 ส./การนอน/สุขภาพชองปาก 
 3. ฝกสมองเพ่ือปองกันการหลงลืม 
 4. ไปมาหาสูญาติพ่ีนอง  เพ่ือนฝูง และทำกิจกรรมสังสรรครวมกันอบยูเสมอ 
 5. สงเสริมการสมัครเปนสมาชิก และดำเนินงานกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 
 6. คัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องตนดวย AMT/MMSE/MOCA ตามลำดับ ในสถานบริการทุกแหง 
เพ่ือจัดบริการใหเหมาะสม 
 7. แนะนำญาติในการรวมดูแล 
 8. ทำขอตกลงกับชุมชนรวมดูแลท้ังเรื่องการเยี่ยมบานและการพลัดหลง 
 9. สงพบจิตแพทยเพ่ือการรักษา ฟนฟู ท่ีเหมาะสม 
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ท่ีมา : ขอมูลการใหบริการของโรงพยาบาลสิงหบุรี 
4.ปญหา อุปสรรค และการแกไข  

1. อปท.ยังขาดความเขาใจในการดำเนินงานบริหารจัดการและการเบิกจายงบประมาณ LTC  
2. ขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน และการรายงานผล มีความยุงยาก ซับซอน เชน การบันทึกขอมูล

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตองผานโปรแกรมของ สปสช. และ ตองไดรับการยืนยันขอมูลจาก อปท ทำใหตองใช
ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน สสจ.สิงหบุรี แกไขโดยการประสานงานการขอ USERNAME และ PASSWORD 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทำความเขาใจในการบันทึกและตรวจสอบขอมูล
ในพ้ืนท่ี และการบันทึก CM และ CG ตองบันทึกในโปรแกรมกรมอนามัย  

3. อปท.ขาดบุคลากรรับผิดชอบงาน แกไขโดยมอบหมายให รพ. และ รพ.สต สนับสนุนการดำเนินงาน 
ตั้งแตการวิเคราะหปญหา วางแผนดำเนินการ และการบริหารจัดการ ตลอดจนการควบคุมกำกับ และประเมินผล  

4. สปสช. กำหนดแนวทางการแตงตั้งอนุกรรมการ Long Term Care ใน อปท. พบปญหาการโยกยาย 
ลาออก เปลี่ยนผูรับผิดชอบ สสจ.แกไขโดยจัดทำราง แนวทางการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเปนตัวอยางใน
การดำเนินงานของ อปท.  

5. สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหไมสามารถรวมกลุมหรือจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานหรือแกไขปญหาตางๆ ได แกไขโดยการเพิ่มชองทางการประสานงาน เชน หนังสือสั่งการ, การประสานงาน
ผาน Application Line ในกลุมเครือขายผูรับผิดชอบงานเรื่องนั้นๆ ของจังหวัด, การประสานงานทางโทรศัพท
และอ่ืนๆ 
การแกไข   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี มีการวิเคราะหสภาพปญหา และประสานงาน รพ.สต ในการทำความ
เขาใจกับผูบริหาร อปท. รวมท้ังสนับสนุนการดำเนินงาน และในป 2563 ไดมีการดำเนินการดังนี้  

1. จัดทำโครงการอยู ระหวางเตรียมลงเยี ่ยมพื ้นที ่ทุกอำเภอในเดือน กุมภาพันธ–มีนาคม 2563 นี้ 
ประกอบดวย เจาที่ผูเกี่ยวของจาก สปสช. ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี สสจ. สสอ. และ รพ.สต. เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหผูปฏิบัติและผูเก่ียวของ  

2.สงเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุ   
 
 

การใหบริการผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม ของโรงพยาบาลสิงหบุรี  (โดยทีมงานและจิตแพทย) 
ผูสูงอายุ ท่ีไดรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมดวยแบบ AMT ( Abbreviated Mental Test) ซ่ึงเปน 

แบบคัดกรองเบื้องตน  เมื่อสงสัยวามีภาวะสมองเสื่อม จำเปนตอง ไดรับการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยโดยแพทย 
หรือ จิตแพทย  ซ่ึงจังหวัดสิงหบุรี มีจิตแพทย 2 ทาน ประจำท่ีโรงพยาบาลสิงหบุรี  

ปงบประมาณ/ 
พ้ืนท่ี 

เมือง
สิงหบุรี 

อินทรบุรี พรหมบุรี ทาชาง บางระจัน คาย
บางระจัน 

รวม 

ป 2561 (ท้ังหมด) 203 47 51 20 54 34 409 

(จากตำบลนำรอง) 16 3 8 1 7 4 39 

ป 2562 (ท้ังหมด) 228 39 61 18 69 50 465 

(จากตำบลนำรอง) 19 1 13 0 7 7 47 

ป 2563 (ท้ังหมด) 177 30 48 13 58 42 368 

(จากตำบลนำรอง) 15 1 9 0 8 4 37 



30 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.สงเสริม สนับสนุน หนวยงาน และภาคีเครือขาย ในการความชวยเหลือผูสูงอายุ และเยี่ยมบานอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง  

4.สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหไมสามารถรวมกลุมหรือจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานหรือแกไขปญหาตางๆ ได แกไขโดยการเพิ ่มชองทางการประสานงาน เชน หนังสือสั ่งการ,การ
ประสานงานผาน Application  Line ในกลุมเครือขายผูรับผิดชอบงานเรื่องนั้นๆ ของจังหวัด, การประสานงาน
ทางโทรศัพทและอ่ืนๆ 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ นายสมพล  พวงจันทร  
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
วันท่ี  17 มิถุนายน 2563 
โทร 081 325 3342  
e-mail : sompol.p11032511@gmaill.com 

 



 
 
 

ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

- ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)  

- ER คุณภาพ  

- Smart Hospital  

- Fast Track (Strok STEMI Trauma ODS) 

- Intermediate care  

- ระบบรับยาที่รานยา 

- การกระจายผูปวยจิตเวชรับยาที่รานขายยา 

- อสม.หมอประจำบาน 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นท่ี  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

 หัวขอ    ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC)  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ    

รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิที่เปดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care 
Unit and Network Primary Care Unit) ครอบคลุมรอยละ 40 ของประชากรในพ้ืนท่ี 
2.สถานการณ 

จังหวัดสิงหบุรี  มีจัดบริการในรูปแบบเครือขายบริการปฐมภูมิ ผานเกณฑ 3 S หลักเกณฑสำคัญ  คือ  
๑ ทีม ครอบคลุมประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (เปนตัวเลขประชากรโดยประมาณ สามารถยืดหยุน จำนวนประชากรได 
๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ คน) โดยเปดบริการตั้งแต ป 2560-2562 จำนวน 4 ทีม ซึ่งในป 2560 ในพื้นที่อำเภอ
เมืองสิงหบุรี โดยมีโรงพยาบาลสิงหบุรี 3 ทีม ไดแก ทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลมวงหมู  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตนโพธิ์ 1 โรงพยาบาลบางระจันเปนแมขาย อีก 1 ทีม 
ไดแก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พักทัน โดยใชพ้ืนท่ี รพ.สต. ซ่ึงเขาถึงบริการไดงาย การเดินทางสะดวก และ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ รพ.สต. ติดดาว ในป 2563 ไดวางแผนการเปดใหบริการเพ่ิมข้ึนอีก 5 ทีมรวม 
9 ทีม ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอและรวมครอบคลุมประชากร รอยละ 42.02 เปนไปตาม พ.ร.บ.ปฐมภูมิ 
พ.ศ.2562 
กลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

กลไกการขับเคลื ่อนใหเกิดการทำงานของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิที ่เปด
ดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Unit and Network Primary Care Unit) ไดแก กลไกการบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกหมอครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพ
และระดับจังหวัด ตองการใหเกิดคณะกรรมการขับเคลื ่อนคลินิกหมอครอบครัวและผลิตแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและกำลังคนดานปฐมภูมิระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• องคประกอบ: ประกอบดวย จำนวนกรรมการตามความเหมาะสมและมีผูรับผิดชอบ หลักระดับจังหวัด 
(ADMIN) และผูประสานงานระดับจังหวัดเปนกรรมการ 

• บทบาทหนาท่ี: จัดทำแผนจัดตั้งและพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังระยะสั้น 
และระยะยาว  โดยใหมีแผนท่ีครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังตอไปนี้ 

๑. บริหารจัดการทรัพยากรท้ังคน เงิน ของ ในภาพจังหวัด 
๒. บริหารจัดการใหเกิดการเชื่อมโยงการทำงานกับระบบสุขภาพอำเภอ 
๓. พัฒนาสถาบันฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทาง 

ของกระทรวง 
   4.ผลิตพัฒนาแพทยเวชศาสตรครอบครัวและกำลังคนดานปฐมภูมิรองรับการเปดบริการตาม
แผน 10 ป  โดยผานเกณฑ 3 S ประกอบดวย 
Staff ข้ันต่ำ     - มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน ปฏิบัติงานอยางนอย 3 วัน/สัปดาห 
                    - พยาบาลวชิาชีพ 2 คน 
                    - นักวชิาการ/เจาพนักงานสาธารณสุข 2 คน 
        เพ่ิมเติม   - มีแพทย เปนท่ีปรึกษาประจำ 1 คน / 1 ทีม  
                    - มีพยาบาลวิชาชีพ รับผิดชอบหมูบาน 1 คน / 2 - 3 หมูบาน 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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System         - มีขอมูลสถานะสุขภาพ กลุมวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

   - มีรูปแบบการจัดบริการดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว 
   - มีระบบใหคำปรึกษาเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดสะดวกโดยใชเทคโนโลยี 
   - มีระบบดูแลสงตอท่ีเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมขาย หรือ หนวยบริการท่ีมีศักยภาพสูงกวา 
   - มีการจัดบริการสงเสริมปองกันควบคุมโรค DM/HT ในชุมชน 
   - มีและใชแนวทางการดูแลรักษาผูปวย DM/HT  

Structure      - ตามเกณฑมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว หมวด 1 ขอ 1.3.2 การจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม  
                      และเกณฑ Green and Clean  
 

3.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  
ขอมูลรายละเอียดการดำเนินงานจัดตั้ง หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิท่ีเปดดำเนินการ

ในพ้ืนท่ี (Primary Care Unit and Network Primary Care Unit) ครอบคลุมรอยละ 40 รายละเอียดตามตาราง
ตอไปนี้ 

รายช่ือแพทยประจำ เครือขายบริการปฐมภูมิ 

ช่ือหนวยบริการ 
รายช่ือ-สกุลแพทยปฏิบัติงาน

ประจำ 

สถานะ (ระบุ) 

วว./อว (ระบุ) 
หลักสูตร
ระยะส้ัน 

ไมเคย
อบรม 

รพ.สต.บางกระบือ นายแพทยประพันธ  สื่อวิโรจนกุล    
เวชศาสตร
รอบครัว   

รพ.สต.มวงหมู แพทยหญิงพัดชา  คุณวุฒิ วว.เวชศาสตรครอบครัว     

รพ.สต.ตนโพธิ์ 1 นายแพทยพีร  บรรจง   
เวชศาสตร
รอบครัว   

สอน.พักทัน แพทยหญิงอังศุมาลิน ศรีสาสนรัตน วว.เวชศาสตรครอบครัว     

รพ.สต.โพสังโฆ แพทยหญิงสิทธิธนา  โตออน วว.เวชศาสตรครอบครัว     

สอน.พิกุลทอง นายแพทยสุขสันต ิ พักธรรมนัก อว.เวชศาสตรครอบครัว     

รพ.สต.โรงชาง แพทยหญิงสราญรัตน  เดนดวง     / 

รพ.สต.ทองเอน นายแพทยวีรศักดิ ์ นนทารมย วว.เวชศาสตรครอบครัว     

รพ.สต.ทางาม นายแพทยวิโรจน เรืองวราพิชญ วว.กุมารเวชศาสตร     
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NPCU โรงพยาบาลแมขาย ช่ือหนวยบริการในทีม  ประชากร (คน) 

 

รพ.สต.บางกระบือ 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 
เปดบริการ  

1 ส.ค. 2560 

รพ.สต.บางกระบือ 1  5,146 

รพ.สต.บางกระบือ 2  1,954 

หมู 10, 11 ตำบลตนโพธิ ์  2,228 

จำนวน ประชากรรวม  9,328 

รพ.สต.มวงหมู 
  

โรงพยาบาลสิงหบุรี 
เปดบริการ  

10 ส.ค. 2560 

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

จำนวน ประชากรรวม  9,599 

รพ.สต.ตนโพธิ์ 1 
  
  
  

โรงพยาบาลสิงหบุรี 
เปดบริการ  

17 ส.ค. 2560 

รพ.สต.ตนโพธิ ์1  4,122 

รพ.สต.ตนโพธิ ์2  964 

รพ.สต.จักรสีห  3,661 

รพ.สต.หัวปา  1,583 

จำนวน ประชากรรวม  10,330 

สอน.พักทัน 
  
  

โรงพยาบาลบางระจัน 
เปดบริการ  

29 ส.ค. 2562 

สอน.พักทัน  4,571 

รพ.สต.บานจา  3,110 

รพ.สต.สระแจง  4,154 

จำนวน ประชากรรวม  11,835 

รพ.สต.ทางาม 

โรงพยาบาลอินทรบรุี  
เปดบริการ  

2563 

รพ.สต.ทางาม  4,972 

รพ.สต.ชีนำราย 1  2,590 

รพ.สต.ชีนำราย 2  2,156 

จำนวน ประชากรรวม  9,718   

รพ.สต.ทองเอน 1 
  

โรงพยาบาลอินทรบรุี  
เปดบริการ 2563 

รพ.สต.ทองเอน 1  5,747 

รพ.สต.ทองเอน 2  2,324 

 จำนวน ประชากรรวม   8,071 

รพ.สต.โรงชาง โรงพยาบาลพรหมบรุ ี 
เปดบริการ 2563 

รพ.สต.โรงชาง  3,414 

รพ.สต.พระงาม  3,768 

 จำนวน ประชากรรวม   7,182 
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NPCU โรงพยาบาลแมขาย ช่ือหนวยบริการในทีม  ประชากร (คน) 

 
สอน.พิกุลทอง โรงพยาบาลทาชาง     

เปดบริการ 2563 
สอน.พิกุลทอง  3,008 

รพ.ทาชาง  3,966 

รพ.สต.วิหารขาว  1,981 

รพ.สต.ถอนสมอ  5,769 
 จำนวน ประชากรรวม   14,724 
รพ.สต.โพสังโฆ โรงพยาบาลคายบางระจัน             

เปดบริการ 2563 
รพ.สต.โพสังโฆ  6,490 

รพ.สต.ทาขาม  4,316 
จำนวนประชากรรวม  10,806 

รวมท้ังหมดครอบคลุมประชากร  91,593 
จำนวนประชากรจังหวัดสิงหบุรีท้ังหมด 217,942 คน คิดเปนรอยละ   42.02 

เกณฑการประเมิน (Small Success): ป 2563 

4. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)       ไมมี 
5. ขอเสนอแนะ 

5.1 สำหรับพ้ืนท่ี             ไมมี 
5.2 สำหรับสวนกลาง       ไมมี 

     ผูรายงาน  นางกุลิศรา  ปนทอง 
                                                               ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

             วัน/เดือน/ป  15 มิถุนายน 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 
ปฐมภูมิและเครือขาย 
หนวยบริการปฐมภมิู 
ระดับจังหวัด/อำเภอ 
2.ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ                            
3.กําหนดทิศทาง 
สรางความรวมมือภาคี 
เครือขาย 

1.แผนการจัดตั้งหนวย
บริการปฐมภูมิและ 
เครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ  
2.วางระบบติดตามและ
ประเมินผล  
3.พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงในการ
ดำเนินการ 

1.หนวยบริการปฐมภูมิ 
และเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิประเมินตนเอง 
2.ดำเนินการพัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิ และ 
เครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ตามมาตรฐาน 
 

หนวยบริการปฐมภูมิ และ
เครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิเปาหมายผาน
เกณฑ 3S  
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Functional  based  ประเด็นท่ี  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ    ER  คุณภาพ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของโรงพยาบาลศูนยผานเกณฑ ER คุณภาพ 
 2.จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma) ลดลง 

สถานการณ/ปญหา 

 สถานการณ 
จังหวัดสิงหบุรี มีจำนวนผูใชบริการหองฉุกเฉิน 2 ปยอนหลัง ตั้งแต ป 2561-2562 จำนวนเทากับ 

202,488 และ 143,086 ราย/ป ตามลำดับ ผลการดำเนินงานป 2562 พบวา จำนวนผูใชบริการ ลดลง
จากป 2561 รอยละ 29.34 (59,402 ราย/ป) จำนวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 49.44 (100,113 ราย/ป) การใชบริการของผูปวยที่ไมฉุกเฉิน 
ป 2562 ลดลงจากป 2561 รอยละ 29.34 (28,341 ราย/ป) (เปาหมายลดลงรอยละ 10) ผูปวยที่มี
ขอบงชี้ในการ admit อยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 2 ชม.(2- ER target) รอยละ 60.83 (เปาหมายมากกวา รอยละ 60) 

การประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแหง จังหวัดสิงหบุรี พบวา องคประกอบท่ี
โรงพยาบาลทุกแหงมีคะแนนเฉลี ่ยมากกวารอยละ 60 มีทั ้งหมด 8 องคประกอบ ไดแก การประเมิน
ผูอำนวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร, การรักษาพยาบาล, MCI and Disaster management, ระบบสงตอ
ระหว างสถานพยาบาล , การปรึกษาผ ู  เช ี ่ยวชาญเฉพาะทาง , ระบบสนับสนุน , Pre - hospital  EMS 
Intervention, และการพัฒนาคุณภาพ ในสวนคะแนนเฉลี่ยท่ีนอยกวารอยละ 60 ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก 
อาคารสถานท่ี, บุคลากร, ระบบบริหารจัดการ, Information System, การศึกษาและวิจัย โดยโรงพยาบาล   
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในท้ัง 13 ดาน ไดแก โรงพยาบาลสิงหบุรี รองลงมาคือ โรงพยาบาลอินทรบุรี โรงพยาบาลท่ีมี
คะแนนรอยละเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก โรงพยาบาลพรหมบรุี 
 

 

การดำเนินงาน และพัฒนางานคุณภาพ ดานการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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1.พัฒนาระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน 
  1.1 จัดบริการตามแนวทาง ER service delivery  

ลำดับ 

มาตรการ 

การดำเนินงาน 
รพ. 

สิงหบุรี 
รพ. 

อินทร
บุรี 

รพ. 
บางระ

จัน 

รพ. 
คาย

บางระจัน 

รพ. 
พรหม
บุรี 

รพ. 
ทา
ชาง 

1. พัฒนาระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน       

1.1 - มีระบบ Fast Track 4 กลุมโรคสำคัญ 
ไดแก 

• Stroke 

• STIME 

• Sepsis  

• Trauma 

      

1.2 - จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา ER คุณภาพ 
(คณะทำงานประเมินมาตรฐานระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน) 

      

1.3 - จัดใหมีระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
เชน Lab, X-ray, Ultrasound, ท่ีเขาถึงได
อยางรวดเร็ว และมีขอตกลงรวมกันกับ
แผนกท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดระยะเวลาการ
รายงานผล 

      

1.4 จัดใหมีระบบปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ       
1.5 ใหมีระบบบริหารจัดการเตียงในระดับ รพ.

แกปญหาเตียงเต็ม       
1.6 มีการวิเคราะหขอมูลผูปวยท่ีมีขอบงชี้ 

ในการ admit ท่ีอยู ER มากกวา 2 ชั่วโมง       
2 เพ่ิมทางเลือกผูปวยไมฉุกเฉิน       

2.1 จัดใหมีการจัดระบบคัดแยก (Triage) 
โดยใชเกณฑ MOPH ED Triage       

2.2 มีการแยก Zone บริการผูปวยฉุกเฉินกับ
ผูปวยไมฉุกเฉิน เชน OPD นอกเวลา
ราชการ (วันทำการ 16.30 น.–20.00 น. 
/วันหยุด 8.30 – 12.00 น.) เปนตน       
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2. จำนวนผูปวย Cat 1, 2 ท่ีมีขอบงช้ี ได Admit ใน 2 ช่ัวโมง (ER target time 2 ช่ัวโมง)  

โรงพยาบาล 
จำนวนผูปวย Cat 1, 2  
ท่ีมีขอบงช้ีในการ admit  
อยูในหองฉุกเฉินท้ังหมด 

จำนวนผูปวย Cat 1 ,2  
ท่ีมีขอบงช้ีในการ admit  

อยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 2 ชม. 
รอยละ 

สิงหบุร ี 2,277 2,063 90.60 
อินทรบุรี 1,395 869 62.29 
บางระจัน 262 44 16.79 
คายบางระจัน 673 478 71.03 
พรหมบุรี 331 25 7.55 
ทาชาง 803 53 6.60 

รวม 5741 3532 61.52 
 

มาตรการและการดำเนินงาน 

3.พัฒนาระบบสนับสนุนท่ีมีมาตรฐาน 
 3.1 การจัดการโครงสรางและพ้ืนท่ีใหมีมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร 

ลำดับ มาตรการ 
การดำเนินงาน 

รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทรบุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
คาย

บางระจัน 

รพ. 
พรหม
บุร ี

รพ. 
ทาชาง 

1. มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย       

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

      

1.2 
มีมาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัยตามขอสั่งการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

      

1.3 มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง       
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ลำดับ มาตรการ 
การดำเนินงาน 

รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทรบุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
คาย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุรี 
รพ. 

ทาชาง 

2 หองรอตรวจ / พ้ืนท่ี รอตรวจ (Waiting room /area)       
2.1 หองรอตรวจ / พ้ืนท่ีรอตรวจท่ีแยกจากพ้ืนท่ีรอตรวจ    

สวนอ่ืนของโรงพยาบาลอยางชัดเจน 
      

2.2 มีท่ีนั่งรออยางนอย 1 ท่ี ตอผูรับบริการ 1,000 รายตอป 
มีพ้ืนท่ีอยางนอย 4 ตร.ม. ตอผูรับบริการ 1,000 รายตอป 

      

2.3 มีปาย / สัญลักษณ ท่ีแสดงระดับการคัดแยกและ
ข้ันตอนการรักษาในหองฉุกเฉิน 

      

3. ระบบคิวระบบแสดงสถานการณรักษา       

4. หองแยกโรค (Isolation Room)       
4.1 มีหองแยกโรคท่ีมีระบบ Negative Pressure สำหรับ

ผูปวยท่ีมีโอกาสกระจายเชื้อทางอากาศ (Airborne 
Transmission) 

      

4.2 หองแยกโรคควรจะอยูดานหนาหรือบริเวณ Triage 
เพ่ือใหทำการรักษาไดทันที และแยกจากผูปวยกลุมอ่ืน 

      

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ลำดับ มาตรการ 
การดำเนินงาน 

รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทรบุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
คาย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุรี 
รพ. 

ทาชาง 

1. ระบบ Ambulance Operation Center (AOC)       
1.1 ระบบสารสนเทศบริการจัดการรถพยาบาลในเครือขาย, 

GPS และระบบการแจงเตือน เม่ือรถพยาบาลมี
ความเร็ว 

      

1.2 ระบบติดตามสัญญาณชีพผูปวยในรถพยาบาล       

2 ใหมีการสงขอมูลผูรับบริการหองฉุกเฉินทุกราย ผาน
แฟม “ACCIDENT” ในระบบขอมูล 43 แฟม 

       

3. มี TEA Unit ท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ        
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3.3 พัฒนาและธำรงรักษากำลังคน 

ลำดับ มาตรการ 
การดำเนินงาน 

รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทร
บุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
คาย

บางระจัน 
รพ. 

พรหมบุรี 
รพ. 

ทาชาง 

1. 

มีการวางแผนกำลังคนของแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน, 
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย 

      

2. 
มีการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ER Service 
Delivery 

      

3. 
มีการวางแผน ซอมแผน และมาตรการ เพ่ือปองกัน 
ความรุนแรงท่ีอาจเกิดกับบุคลากร 
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3.3.1 จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบการแพทยฉุกเฉิน 

บุคลากร เกณฑมาตรฐาน 

เกณฑตอ
ประชากร  

(คน : 
ประชากร
แสนคน) 

โรงพยาบาล 

รวม 
ขาด/เกิน
เกณฑ

มาตรฐาน 

ขาดเกินเกณฑ
ตอประชากร

แสนคน 
สิงหบุรี  

(S) 
อินทรบุรี

(M) 
 บางระจัน

(F2) 

คาย
บางระจัน

(F2) 

พรหมบุรี
(F3) 

ทาชาง 
(F2)  

EP 
S : 8 – 10 

2.4 
1 - - - - - 2 ขาด 7 

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

RN 

S  : 24 – 30 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

16 - - - - - 16 ขาด 8 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

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.จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma)  
  เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 

โรงพยาบาล 
จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non-trauma) ป 2562 

จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉิน Non-trauma) 

ป 2563 

ผลงาน (รอยละ) 

เพ่ิมข้ึน ลดลง 

สิงหบุร ี 14,856 14,906 0.34 - 
อินทรบุรี 8,097 6,541 - 19.22 
บางระจัน 6,538 4,836 - 26.03 
คายบางระจัน 6,213 6,463 4.02 - 
พรหมบุรี 9,218 8,982 - 2.56 
ทาชาง 2,345 2,022 - 13.77 

รวม 47,267 43,750 - 7.44 
 

วิเคราะหสถานการในพ้ืนท่ี 

การดำเนินงาน ปญหาท่ีพบ กิจกรรมการแกปญหา ผลการดำเนินงาน 
Pre-Hospital care 
บุคลากร -บุคลากรเฉพาะทางดานเวช

ศาสตรฉุกเฉิน, พยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน, เจาพนักงานเวช
กิจฉุกเฉิน, พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย และอาสาสมัคร
การแพทยฉุกเฉิน ไมเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงาน 

-สงบุคลากร เขาศึกษา
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
จำนวน 6 แหง 

 

- พยาบาลเฉพาะทาง สาขา             
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน เพ่ิมใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน 
จำนวน 2 คน คือ 
โรงพยาบาลสิงหบุรี และ
พรหมบุรี 

การปฏิบัติการ
ดานการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ จนถึง
โรงพยาบาล 

-การประเมินผูปวย ณ จุดเกิด
เหตุ ไมเปนไปตามคำแนะนำ 
ของระบบคักแยก (Triage) 

-จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติงานดานการแพทย
ฉุกเฉินจังหวัดสิงหบุรี 
-จัดทำระบบการคัดแยก 
(Triage ณ จุดเกิดเหตุท่ีได
มาตรฐานและถูกตอง) 

- ประสิทธิภาพการดูแล
รักษาพยาบาล / การนำสง
ถูกตองไดมาตรฐาน เพ่ิมข้ึน 

การ
ประชาสัมพันธ 

-การเขาถึงบริการดานการแพทย
ฉุกเฉิน ภายใน 10 นาที ยัง
ปฏิบัติไมไดตามเกณฑ 
-การแจงขอมูล/ อาการ ของ
ประชาชน ใหกับศูนยรับแจงเหตุ 
ไมครบถวน 
-ประชาชนผูสูงอายุ จำหมายเลข 
1669 ไมถูกตอง 
 

-มีศูนยรับแจงเหตุและสั่ง
การท่ีไดมาตรฐาน 
-พัฒนาบุคลากรทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 
ALS, BLS, ILS, FR  
-จัดใหมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทยทุกระดับพรอม
ออกปฏิบัติงานตลอด 24 
ชม. 

-การเขาถึงบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน  
ไตรมาสท่ี 2  
รอยละ 19.94 



42 
 

การดำเนินงาน ปญหาท่ีพบ กิจกรรมการแกปญหา ผลการดำเนินงาน 
In-Pre-Hospital care 

ER คุณภาพใน
โรงพยาบาล 
 

- กำหนดนโยบายพัฒนาหอง
ฉุกเฉินคุณภาพ 
- แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หองฉุกเฉินคุณภาพ 
- ประเมินมาตรฐานระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน  
- จัดทำแนวทางการลดผูปวยไม
ฉุกเฉินท่ีมาใชบริการหองฉุกเฉิน 
- ลดระยะเวลาท่ีผูเจ็บปวยวิกฤติ
ฉุกเฉินอยูในหองฉุกเฉินไมเกิน  
2 ชม. 
- จัดตั้งหนวยงาน TEA UNIT  
คุณภาพ 
- การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาล (ER Safety 
Goals)  
- การทบทวนและวิเคราะห
สาเหตุการเสียชีวิตของ             
ผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉิน 
- จัดทำระบบการคัดแยก 
(Triage) 5 ระดับท่ีไดมาตรฐาน 
และเปนแนวทางเดียวกัน       
ท้ังจังหวัด 
 

- จำนวนผูปวยไมฉุกเฉิน  
ระดับ 4 และ 5 เขารับ
บริการในหองฉุกเฉินใน
จำนวนมากทำใหเพ่ิม
ระยะเวลาในการรักษาผูปวย
วิกฤตฉุกเฉิน และ เกิดความ
แออัด ณ หองฉุกเฉิน 
- พ้ืนท่ีในการใหบริการ            
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 
- งบประมาณในการจดัหา
อุปกรณในการปฏิบัติงาน
ดานการแพทยฉุกเฉิน 
ไมเพียงพอ 

- จัดทำแผนลดความแออัด     
ณ หองฉุกเฉิน ใน
โรงพยาบาลทุกแหง 
- ประเมินคุณภาพ ระบบ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
- ดำเนินการเขียนงบลงทุน      
ป 2564 – 2565 เพ่ือ
ขยายหองอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน  
- จัดทำแผนพัฒนาระบบ 
TEA UNIT คุณภาพ 
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Target (1) รพท.ผานเกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 80 (2) จำนวนผูปวยไมฉุกเฉิน (Non-trauma) ลดลงรอยละ 10 (3) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวกิฤตฉกุเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมเกิน   
รอยละ 12 (Trauma 12 % ,Non-Trauma 12 % ) (4) รอยละของผูปวยทีม่ีขอบงชี้ในการ Admit อยูในหองฉกุเฉนิไมเกิน 2 ชม. (2-hr target ) รอยละ 50 

Situation/ Baseline (1) จำนวนผูปวยที่มารบับริการหองฉุกเฉนิที่ไมฉุกเฉิน มาใชบริการ ป 2561 และ 2562 รอยละ 66.27 และ 70.51 ตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 4.24 
(2) ขาดอัตรากำหลังสาขาแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน ขาดจำนวน 6 คน, พยาบาลเวชปฏิบตัิฉุกเฉิน ขาดจำนวน 23 คน 
(3) ขาดระบบขอมูลอุบตัิเหตฉุุกเฉินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

One ER Province 

Strategy 
มาตรการที่ 1 

จัดระบบบริการที่มาตรฐาน 
มาตรการที่ 2 

จัดระบบสนับสนุน 
มาตรการที่3 

การพัฒนาและธำรงรักษากำลงัคน 

Key Active 1.เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยฉุกเฉนิ โดยจัดบริการเครือขายหอง
ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐาน ER service Delivery  
2.กำหนดเกณฑ ER target Time 2 – 4  ชั่วโมง 
3.พัฒนาระบบบริการใหไดตามมาตรฐาน 2P Safety  

1.สนับสนุนให รพ.มี Double Door with access control สำหรับหองรอ
ตรวจ และหองแยกโรค 
2.สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน ดวยการพัฒนาระบบ 
Ambulance Operation Center (AOC) 
3.สนับสนุนใหมีการสงขอมูลผูรับบริการหองฉุกเฉินทุกรายผานแฟม 
Accident 

1.วางแผนการพัฒนาอัตรากำลังดานแพทยและพยาบาลที่ครอบคลุมตาม
เกณฑ ER service Delivery  
2.ธำรงรักษาแพทยเวชปฏิบัติฉกุเฉิน พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินและบุคลากร
อื่นอยางเหมาะสม 
3.มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรดาน ER คุณภาพ 

Small Success ไตรมาส 1 
1.แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพใน
ระดับ รพ.และจังหวัด 
2. วางแผนการพัฒนาตามเกณฑ ER คุณภาพ รวมทั้ง
จัดระบบบริหารจัดการผูปวยที่ไมฉุกเฉนิ รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการผูปทวยที่ไมฉกุเฉินและระบบบริหาร
จัดการ ER target time 2-hr target 
3.ประเมิน ER คุณภาพโรงพยาบาลทุกแหง (ประเมิน
ตนเอง) 

ไตรมาส 2 
1.จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non-trauma) 
ลดลง รอยละ 5 
2.ผูปวยที่มีการบงชี้ในการ Admit อยูในหองฉุกเฉินไม
เกิน 2 ชั่วโมง มากกวา รอยละ 30 
3.เครือขายหองฉุกเฉินระดับอำเภอ มกีารจัดการบริการ
ตามเกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 40 
4.สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน ดวย
การพัฒนา ระบบ Ambulance Operation Center 
(AOC) 

ไตรมาส 3 
1.จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ลดลง  
รอยละ 7 
2.ผูปวยที่มีการบงชี้ในการ Admit อยูในหองฉุกเฉิน     
ไมเกิน 2 ชั่วโมง มากกวารอยละ 40 
3.เครือขายหองฉุกเฉินในระดับอำเภอ มีการจัดการ
บริการตามเกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 70 
4.สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน 
ดวยการพัฒนา ระบบ Ambulance Operation 
Center (AOC) 

ไตรมาส 4 
1.โรงพยาบาลทัว่ไปผานเกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 80 
2.จำนวนผูปวยไมฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 ลดลง        
รอยละ 10 
3.ผูปวนที่มีการบงชี้ในการ Admit อยูในหองฉุกเฉิน    
ไมเกิน 2 ชั่วโมง มากกวารอยละ 50 
4.เครือขายหองฉุกเฉินระดับอำเภอ มกีารจัดการบริการ
ตามเกณฑ ER คุณภาพ รอยละ 100 
5. สนับสนุนเชื่อมโยงขอมูลดานการแพทยฉุกเฉิน    
ดวยการพัฒนา ระบบ Ambulance Operation 
Center (AOC)) 

การพัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพ จังหวัดสิงหบุรี 



44 
 

การประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุร ี
ผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี 

 

รายละเอียด สิงหบุรี อินทรบุรี บางระจัน ทาชาง 
คาย

บางระจัน 
พรหมบุรี รวม 

มิติท่ี 1.การประเมิน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
และทีมบริหาร 

97.14 74.29 74.23 77.14 77.14 65.71 77.61 

มิติท่ี 2.การประเมินคณะทำงาน หรือบุคลากร
ในโรงพยาบาล 

       

องคประกอบ ท่ี 1.อาคารสถานท่ี 82.46 62.90 56.65 39.35 48.58 61.27 58.54 

องคประกอบท่ี 2. บุคลากร 61.67 56.55 28.15 38.52 34.07 28.89 41.31 

องคประกอบท่ี 3.การรักษา พยาบาล 72.86 50.83 75.00 72.50 54.17 82.50 67.98 

องคประกอบท่ี 4. MCI and Disaster 
management 

46.15 83.08 65.00 55.38 55.38 60.00 60.83 

องคประกอบท่ี 5. Referral system 60.00 60.00 80.00 65.00 70.00 50.00 64.17 

องคประกอบท่ี 6 การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง 

85.00 72.00 60.00 52.00 56.00 60.00 64.17 

องคประกอบท่ี 7 ระบบสนับสนุน 92.86 78.38 47.06 54.71 44.71 48.82 61.09 

องคประกอบท่ี 8 Pre-hospital EMS 
Intervention 

96.00 66.15 36.67 55.00 55.00 53.33 60.36 

องคประกอบท่ี 9 ระบบบริหารจัดการ 70.00 52.00 25.00 25.00 40.00 55.00 44.50 

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

องคประกอบท่ี 11 การพัฒนาคุณภาพ 86.67 73.33 53.33 66.67 80.00 66.67 71.11 

องคประกอบท่ี 12 การศึกษาและวิจัย 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 

คาเฉลี่ย มิติท่ี 2 70.03 59.60 49.53 45.80 50.87 51.48 54.55 

คาเฉล่ีย มิติท่ี 1 + มิติท่ี 2 83.59 66.95 61.88 61.47 64.01 58.60 66.08 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี

สิงหบุรี อินทรบุรี บางระจัน ทาชาง คายบางระจัน 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 ผูอํานวยการโรงพยาบาล และทีม
บริหาร

องคประกอบ ที่ 1.อาคารสถานที่

องคประกอบที่ 2. บุคลากร

องคประกอบที่ 3.การรักษา พยาบาล

องคประกอบที่ 4. MCI and Disaster 
management

องคประกอบที่ 5. Referral system

องคประกอบที่ 6 การปรึกษาผูเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง

องคประกอบที่ 7 ระบบสนับสนนุ

องคประกอบที่ 8 Pre-hospital EMS 
Intervention

องคประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 10 Inform-atiion systym

องคประกอบที่ 11 การพัฒนาคณุภาพ 

องคประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย

คะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 13 องคประกอบ
จังหวัดสิงหบุรี
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ผลการประเมิน TEA Unit 

เกณฑการประเมิน 
โรงพยาบาล ระดับ S และ M1 

สิงหบุรี อินทรบุรี 

1.ผูอำนวยการ TEA Unit 

3 3 
รวมประชุมกิจกรรมคุณภาพท่ีบริหาร

จัดการโดย TEA Unit  
1 ครั้งตอเดือน 

รวมประชุมกิจกรรมคุณภาพท่ี
บริหารจัดการโดย TEA Unit  

1 ครั้งตอเดือน 

2. TEA Nurse management 

4 3 
บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดย
ใชขอมูลและสารสนเทศจาก TEA 

Unit มากกวา 1 ครั้งตอเดือน 

บริหารจัดการกิจกรรมคุณภาพ โดย
ใชขอมูลและสารสนเทศจาก TEA 

Unit 1 ครั้งตอเดือน 

3.เจาหนาท่ีสนับสนุน 

3 3 
บริหารจัดการขอมูล ของ TEA Unit 
ดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล หรือ

เทียบเทา เชน HosXP 

บริหารจัดการขอมูล ของ TEA Unit 
ดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล หรือ

เทียบเทา เชน HosXP 

3.สถานท่ี 

3 2 
มีสำนักงานท่ีชัดเจนเปนหนวย TEA 

Unit โดยเฉพาะมี คอมพิวเตอร  
1 เครื่อง 

สถานท่ีเปนสัดใสวนในการบริหาร
จัดการ TEA Unit แตยังไมมี

คอมพิวเตอร 

5.Software 

3 3 
มี software เฉพาะในการนำเขา

ขอมูล และเชื่อกับฐานขอมูลหลักของ
โรงพยาบาลหรือสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

มี software เฉพาะในการนำเขา
ขอมูล และเชื่อกับฐานขอมูลหลัก
ของโรงพยาบาลหรือสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 

6.กิจกรรมคุณภาพ (จำนวน) 

2 2 
มีกิจกรรมคุณภาพ (Trauma และ 
Non – Trauma) ท่ีบริหารจัดการ
ผาน TEA Unit 1 ครั้งตอเดือน 

มีกิจกรรมคุณภาพ (Trauma และ 
Non – Trauma) ท่ีบริหารจัดการ
ผาน TEA Unit 1 ครั้งตอเดือน 

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 
มีการใชขอมูลจาก TEA Unit ในการ
ขับเคลื่อน ECS คุณภาพ ทำใหผาน
ตัวชี้วัดหลักท่ีสำคัญและผานตัวชี้วัด

รองมากกวา 2 ตัวชี้วัด 

มีการใชจอมูลจาก TEA Unit ในการ
ขับเคลื่อน ECS คุณภาพ ทำใหผาน
ตัวชี้วัดหลักท่ีสำคัญและผานตัวชี้วัด

รองมากกวา 2 ตัวชี้วัด 

รวม 
24 

(เกณฑมาตรฐาน) 
21 

(เกณฑมาตรฐาน) 
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3.3.2 มาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาลบริเวณหองฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี 
3.3.2.1.เหตุความรุนแรง ทะเลาะวิวาท โรงพยาบาลบริเวณหองฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี 

ลำดับ โรงพยาบาล 
ป พ.ศ. (ครั้ง) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
1. สิงหบุรี - - - - - - 
2. อินทรบุรี - - 1 - - - 
3. บางระจัน - - - - - - 
4. คายบางระจัน - - - - - - 
5. พรหมบุรี - - - - - - 
6. ทาชาง - - - - - - 
 รวม - - 1 - - - 

3.3.2.2. การดำเนินงาน 8 มาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาลบริเวณหองฉุกเฉิน จังหวัดสิงหบุรี 

ลำดับ มาตรการ 
การดำเนินงาน 

รพ. 
สิงหบุรี 

รพ. 
อินทรบุรี 

รพ. 
บางระจัน 

รพ. 
คายบางระจัน 

รพ. 
พรหมบุรี 

รพ. 
ทาชาง 

1. 

แนวทางปฏิบัติปองกัน และจัดการความ
รุนแรง ทบทวน ฝกซอม และปรับปรุง
เปนประจำ 

      

2. 
จัดระบบควบคุมประตู หรือมี
ทางเขาออกท่ีปลอดภัยหลายชองทาง 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 
 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 
 

 
Scan 

ลายนิ้วมอื 

3. 

จัดสถานท่ีพักคอยสำหรับญาติ จำกัด
การเขาออก 

      

4. 
ตรวจสอบกลองวงจรปดใหพรอมใชงาน 
และติดตั้งเพ่ิมในจุดเสี่ยง 

      

5. 

จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผูปวยหอง
ฉุกเฉิน และจัดบริหารใหเหมาะสมกับ
ความเรงดวน รวมท้ังใหสื่อสารกับญาติ
ผูปวยเปนระยะ เพ่ือลดความวิตกกังวล 

      

6. 
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย  
24 ชั่วโมง 

      

7. 
จัดหาสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณขอ
ความชวยเหลือฉุกเฉิน 

      

8. 

มีชองทางแจงเหตุดวนกับตำรวจ ฝาย
ปกครอง และเครอืขายอาสาสมัคร 
มูลนิธิตางๆ ในพ้ืนท่ี 

      

 รวม 8 8 8 8 8 8  
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รูปแบบการจัดบริการแบบใหม (New Normal) 
1.ระบบบริการดานการแพทยฉุกเฉิน System 

ประเด็น Existence New Normal 
การจัดการความเส่ียง 
Risk  Management 

Pre-hospital 
-คัดกรองดวยการซักประวัติผูปวย 
ดวยระบบ Phone triage  
In-hospital  
-ไมไดคัดกรองผูปวยระบบทางเดินหายใจ
กอนเขารับบริการ 
 
 
Referral System 
-สงตอผูปวยตามแนวทางปกติ  
ไมมีแนวทางการสงตอผูปวยติดเชื้อ 

Pre-hospital 
-คัดกรองดวยการซักประวัติผูปวยดวย
ระบบ Phone triage และแนวทาง PUI 
In-hospital  
-คัดกรองผูปวยทางเดินหายใจ กอนเขารับ
บริการ 
-จัดทำ Protocol การชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
Referral System 
-จัดทำแนวทางการสงตอผูปวย PUI  
และซักซอมการรับและสงตอผูปวย 

การสนับสนุนอุปกรณ
การปฏิบัติงาน 
Supply  Chain 

-หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินแตละแหง
จัดหาอุปกรณการปฏิบัติงาน  
ตามงบประมาณประจำป 

ไดรับการสนับสนุนหนากากอนามัย และ
อุปกรณปองกันจากหนวยงานอ่ืนๆ ไดแก 
สพฉ., กระทรวงมหาดไทย และ บ.เครือ
เจริญโภคภัณฑ ผานสภากาชาดไทย 

การบองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือ 
Infection 
Prevention  
and control 

ผูปฏิบัติงานสวมใสชุดปฏิบัติงานตามหลัก 
Universal Precision 

ผูปฏิบัติงานสวมใสชุดปฏิบัติงาน 
ตามระดับความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
2.การปรับปรุงโครงสราง Structure 

ประเด็น Existence New Normal 
Physical 
distancing 

-ไมไดจัด Alcohol gel ไวในบริเวณ 
จุดบริการ 
-พ้ืนท่ีนั่งรอไมไดเวนระยะหาง 

-จัดบริการ Alcohol gel ไวบริการตาม 
จุดตางๆ 
-ทำปายเตือนและสัญลักษณการเวน
ระยะหางบริเวณพ้ืนท่ีรอตรวจ 

การจัดระบบระบาย
อากาศท่ีเหมาะสมแต
พ้ืนท่ี 

-พนยาแบบละอองฝอยโดยไมแยกพื้นท่ี
ออกจากหอง ER  
-ไมไดติดตั้งระบบระบายอากาศ 

-ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
-ติดตั้ง Filter และการฆาเชื้อดวย UV-C 
ในระบบระบายอากาศ กรณี  พนยาแบบ
ละอองฝอย 
-ใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อขณะทำ
หัตถการ 
-จัดตั้งคลินิก ARI ท้ังในและนอกเวลา 
ปรับปรุงระบบระบายอากาศภภายใน 
หอง ER 
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ประเด็น Existence New Normal 
การจัด Zoning          
ในพ้ืนท่ีรักษา 

-ไมมีหองแยกโรค -จัดพ้ืนท่ีคัดกรองผูปวยติดเชื้อหรือ 
หองแยกโรค และวางแผนสรางหอง 
Negative Pressure ภายในหอง ER 

การจัดเสนทางเดิน  
Safety Flow 

-ไมไดติดปายเตือนและปดก้ันพ้ืนท่ี 
ในกรณียายผูปวยติดเชื้อ 

-กรณี ท่ีเคลื่อนผูปวยติดเชื้อ จะติดปาย
เตือนและปดก้ันเสนทางเคลื่อนยายผูปวย 

3.ผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน Staff 
ประเด็น Existence New Normal 

การจัดประชุม -จัดประชุมชี้แจง ณ หองประชุมสำนักงาน -จัดประชุมผานระบบ Video 
Conference 

การปองกันตัวสวน
บุคคล 

-ไมมีพ้ืนท่ีสำหรับสวมใสและถอดชุด      
cover all 

- -ผูปฏิบัติงานไมไดสวมใสชุดปองกัน 
- -การติดเชื้อปฏิบัติงานตามระดับ      

ความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน 

-อบรมใหความรูเรื่อง Infection control 
-จัดพ้ืนท่ีสำหรับสวมใสและถอดชุด 
cover all 
-สวมใสชุดปองกันการติดเชื้อปฏิบัติงาน
ตามระดับความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน 

กรณี สัมผัสผูติดเช้ือ -ตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

-ตรวจหาเชื้อตามมาตรการกรมการแพทย 
พักงาน 14 วัน  ในStage Quarantine  
เพ่ือเฝาระวังอาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                        ผูรายงาน   นายภูวชิ โชติการทองกุล   

                                                     ตำแหนง    นกัวิชาการสาธารณสุข 

             วัน/เดือน/ป  17  มิถุนายน 2563 

                  E-mail emssingburi.1669@gmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นท่ี  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ    Smart  Hospital 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี 2/2563 

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
1) Smart Place 2) Smart Tools  3) Smart Services (รพท. ผานเกณฑ รอยละ 80, รพช. ผานเกณฑ 
รอยละ 50) 

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลท้ังหมด 6 แหง จำแนกเปน  โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง  และโรงพยาบาล

ชุมชนท้ังหมด 4 แหง ทุกแหงรับทราบนโยบาย Smart Hospital โดยผูบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรี ไดมอบนโยบายการดำเนินงาน Smart Hospital ใหกับคณะกรรมการ Chief Information Officer 
(CIO) ของจังหวัดสิงหบุรี ในวันท่ี ๒7  พฤศจกิายน ๒๕๖2 

ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ท่ี หนวยงาน ผลการดำเนินงาน  หมายเหตุ 
๑ รพท.สิงหบุรี ใชโปรแกรม HOSxP ในการบนัทึกขอมูลการบริการผูปวย 

- ทำระบบ Less paper ทั้งระบบโดยทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 
หองบัตร, ระบบหองตรวจ, หองยา หอผูปวย  ตั้งแตป ๒๕๖๒ 

- ดำเนินการบันทึกขอมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส โดยแพทย ตั้งแต 
ป ๒๕๕๐ และมีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหอง
ตรวจ) ตั้งแตเดือน มีนาคม 2562 
- จัดทำ ฉลากยา QR Code ป ๒๕๕๙ 

- ดำเนินการข้ึนระบบคิวทุกหองตรวจ ของ รพ. และจะมีตู Kios (ตูสำหรับ
ลงทะเบียนผูปวย รองรับระบบคิว) ใหคนไขใชบัตรประชาชน เพ่ือออก
หมายเลขคิว และ flow คิว ตั้งแตหองบัตร หนาหองตรวจ หองตรวจ 
หองการเงิน หองlab และหองยา ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  

- ดำเนินการหนาจอแสดงลำดับคิวทุกหองตรวจ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิวออนไลนและการแจงเตือนผาน App Moph connect ตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
- ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนแลว 
- เขาอบรมระบบ HIS Gateway ระหวางวันท่ี ๔-๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
และดำเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แลวในเดือน 
กันยายน  ๒๕๖๒ 

- มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) ตั้งแต เดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

- มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (EMR : 
Electronic Medical Records) ตั้งแตเดือน มีนาคม 2562 
- มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา ตั้งแต ป 2561 
- มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 93  นาที (มิย.63) 

ผานเกณฑ 
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 3 ขอ 
3)Smart 
Services  
5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
ท่ี หนวยงาน ผลการดำเนินงาน  หมายเหตุ 
2 รพท. 

อินทรบุรี 
ใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกขอมูลการบริการผูปวย 
   - ศึกษาดูงาน Less paper  ระบบคิว รพ.มะการักษ  ป 2562 
   - ศึกษาดูงาน Less paper  ระบบคิว รพ.กำแพงเพชร   
วันท่ี 18 มกราคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิว HYGGE ของ รพ.ราชบุร ีจัดโดย สสจ.สระบุรี  
     ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
-ดำเนินการข้ึนระบบคิว ใหคนไขใชบัตรประชาชน เพ่ือออกหมายเลขคิว และ 
flow คิว ตั้งแตหองบัตร หนาหองตรวจ หองตรวจ หองการเงิน หองlab และ
หองยา ของ รพ.ไดตั้งแต ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพัฒนาระบบเอง 
-จะดำเนินการข้ึนระบบคิวออนไลนและการแจงเตือนผาน App ในเดือน
ไตรมาสท่ี ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖3 
-เขาอบรมระบบ HIS Gateway ระหวางวันท่ี ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๒  
และดำเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แลวในเดือน 
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
- จัดทำ less paper คลินิกกุมารเวชกรรม และเวชปฏิบัติท่ัวไป ป ๒๕๖3 
- จัดทำ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิก Electronic Medical Record : EMR 
ในคลินิก ในป ๒๕55 
- ทำ ฉลากยา QR Code ป ๒๕๖๑  
- มีระบบเชื่อมโยงขอมูล back office ท่ีเชื่อมโยงกับ front office ไดแก 
ระบบ stock ยาระหวางหองยากับการเงิน 
-ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดย
ราชการ จากผูรับบริการแลว 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จำนวนท่ี
ผานเกณฑ 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 2 ขอ 
3)Smart 
Services  
5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 รพ.
บางระจัน 

- ใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกขอมูลการบริการผูปวย 
- เขารับการอบรมระบบคิวออนไลน  
- ระบบคิว Electronic 
- ระบบทำ Less paper 
- อบรมระบบคิว Smart Queue ระหวางวันท่ี 28 กันยายน –  
2  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- ระบบคิวปจจุบันของ รพ. ใชระบบบัตรคิวนำทาง  
- จัดทำ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส Electronic Medical Record : EMR 
และการบันทึกขอมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส โดยแพทย ตั้งแตป 
๒๕๕๓ 
- จัดทำ ฉลากยา QR Code ในป ๒๕๖๑ 
- ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดย
ราชการ จากผูรับบริการแลว 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จำนวนท่ี
ผานเกณฑ 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 3 ขอ 
3)Smart 
Services  
5 ขอ 
 

 
 

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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ท่ี หนวยงาน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4 รพ.คาย

บางระจัน 
- ใชโปรแกรม HosXP ในการบันทึกขอมูลการบริการผูปวย 
- ใชระบบคิว NEO Q เม่ือเดือน ธันวาคม 2562 มีตู Kioss ในการ
ใหบริการผูปวย 2 จุด ท่ีตึกผูปวยนอก และ ตึกกลุมงานเวชปฏิบัติฯ 
สามารถตรวจสอบระยะเวลาการรอรับบริการได ผานทาง QR code   ใช
ระบบแจงคิวบริการในจุดใหบริการ จำนวน 12 จุด ไดแก 1.จุดคัดกรอง 
2.จุดรอเขาหองตรวจ 3.หอง LAB 4.หองจายยา 5.หอง ER  6.หอง 
Xray 7.หองทันตกรรม 8.คลินิกฝากครรภ 9.คลินิก Well Baby Clicnic 
10.หองกายภาพ 11.คลินิก ARV 12.คลินิก TB 
- ใชระบบ Neo Scan การเก็บแฟมขอมูลผูปวยนอก (OPD card) และผูปวยใน 
(IPD chart) ดวยการ Scan เก็บในแบบ Electronic file ใน Data server เริ่ม
ดำเนินการในป 2561 สามารถดูประวัติผูปวยยอนหลังผานโปรแกรม HosXp 
- ใชระบบ Smart OPD ในการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 2 เครื่อง 
เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ 1 เครื่อง เครื่องวัดสวนสูงอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
สงผลการตรวจเขาโปรแกรม HosXp โดยอัตโนมัติ 
- ใชระบบ Smart ECG เก็บผลตรวจ ECG เขาใน Data Server ทันทีหลัง
ตรวจเสร็จ ดูผลผานโปรแกรม HosXp 
- ใชระบบ Xray PAC  
- ใชโปรแกรม RCM ในการเรียกเกิบ ติดตามจายคารักษาพยาบาล และ
ตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับคาใชจายในการใหบริการผูปวย 
- โรงพยาบาลผานเกณฑประเมินมาตรฐาน Green & Clean ระดับดี  ในป 2562 
 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จำนวนท่ี
ผานเกณฑ 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 3 ขอ 
3)Smart 
Services  
5 ขอ 
 
 
 
 

5 รพ.ทาชาง -ใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกขอมูลการบริการผูปวย 
-ดำเนินการข้ึนระบบคิวElectronic และตูคียออส ของ รพ.เม่ือ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
- จัดทำ paper Less ตั้งแตป ๒๕๖๑ 
- จัดทำ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส Electronic Medical Record : EMR 
และการบันทึกขอมูลการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส โดยแพทย ตั้งแตป 
๒๕๖๑ 
-จัดทำ ฉลากยา QR Code ในป ๒๕๖๑ 
-ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดย
ราชการ จากผูรับบริการแลว 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จำนวนท่ี
ผานเกณฑ 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 2 ขอ 
3)Smart 
Services  
4 ขอ 
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ท่ี หนวยงาน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6 รพ. 

พรหมบุรี 
ใชโปรแกรม HosXp V3 ในการบันทึกขอมูลการบริการผูปวย 
- ศึกษาดูงานระบบคิว ท่ี รพ.ดานมะขามเตี้ยและ รพ.มะการักษ 
- เขาอบรมระบบ HIS Gateway ชวงตนป ๒๕๖๒ 
และดำเนินการติดตั้ง HIS Gateway ของโรงพยาบาล แลวป ๒๕๖๒ 
- จะทำระบบ Less paperโดยทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสหองบัตร, 
ระบบหองตรวจ, หองยา และหอผูปวย ป ๒๕๖๓ 
- จัดทำ Electronic Medical Record : EMR ในระบบผูปวยนอก ตั้งแต
ป ๒๕๕๕ 
- จัดทำ ฉลากยา QR Code ป ๒๕๖๑ 
- ดำเนินการข้ึนระบบคิว(Neo Q)ของ รพ. และมีตู Kiosk ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- จะดำเนินการข้ึนระบบคิวออนไลนและการแจงเตือนผาน App ในเดือน
ไตรมาสท่ี ๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผานเกณฑ
ประเมิน 
Smart  
Hospital 
จำนวนท่ี
ผานเกณฑ 
1)Smart 
Place 1 ขอ 
2)Smart 
Tools 2 ขอ 
3)Smart 
Services  
4 ขอ 

        โดยสรุป จังหวัดสิงหบุรีไดดำเนินการตามเกณฑตัวชี้วัด Smart Hospital  ของโรงพยาบาลทุกแหง  สรุปได
ดังนี้  

๑.เกณฑ Smart Place/Infrastructure (Green and clean & Digital Look) 
            - โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดสิงหบุรี  มีการนำโปรแกรมการเก็บประวัติการรักษาผูปวยท่ีเปน 
Electronic มาใชโดยท่ีทุกแหงใชโปรแกรมเดียวกันคือ HOSxP V3  โดยเริ่มดำเนินการในป 2553 และทุกแหง 
ผานเกณฑ Green and clean  ระดับดีมากพลัส 2 แหง (รพ.สิงหบุรีและทาชาง) ระดับดีมาก จำนวน  1 แหง  
( รพ.บางระจัน) และระดับดี จำนวน 3 แหง(รพ.อินทรบุรี รพ.คายบางระจัน และ รพ.พรหมบุรี ) 

๒.เกณฑ Smart Tools  มีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑ ทุกแหง (จากเปาหมาย รพ.ระดับ S, M๑ รอยละ 
8๐) (รพ.ระดับ F๒, F๓ รอยละ ๕๐) โดยผานเกณฑ ๒ ใน ๓ ขอจากเกณฑ 

๒.๑ Queue: มีหนาจอแสดงลำดับคิว ในจุดท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ                
และหนาหองตรวจ    

๒.๒ Queue: มีชองทางออนไลน หรือ ชองทางแจงเตือนคิวรับบริการ อยางนอย ๑ จุด 
๒.๓ Devices: มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) อยางนอย ๑ อุปกรณ เขาสู HIS อัตโนมัติ 
จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลระดับ S และ M๑ จำนวน 2 แหง ไดแก รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรี ผาน

เกณฑ Smart Tools ท้ัง 2 แหง คิดเปนรอยละ 10๐  และมีโรงพยาบาลระดับ F2 และ F3 จำนวน 4 แหง  ผาน
เกณฑ Smart Tools ทุกแหง คิดเปนรอยละ 100 ไดแก รพ.บางระจัน รพ.คายบางระจัน รพ.ทาชาง และ รพ.
พรหมบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-มีหนาจอแสดงลำดับคิว ในจุดท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และหนาหองตรวจ  
รพ. ท้ัง 6 แหง มีหนาจอแสดงลำดับคิว 

- มีชองทางออนไลน หรือ ชองทางแจงเตือนคิวรับบริการ อยางนอย ๑ จุด มีจำนวน ทุกแหง  
        - มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) อยางนอย ๑ อุปกรณ เขาสู HIS อัตโนมัติ มีจำนวน 
4 แหง ไดแก รพ.สิงหบุรี รพ.บางระจัน รพ.คายบางระจัน และ รพ.ทาชาง ไมมีจำนวน 2 แหง ไดแก รพ.อินทรบุรี 
รพ.พรหมบุรี 
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๓. Smart Service (ผาน 4 ใน ๕ ขอโดยไมเรียงลำดับ) 
๓.๑ BPM : ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดยราชการ จากผูรับบริการ  
๓.๒ BPM : มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (EMR : Electronic Medical Records)   

๓.๓ BPM : มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหองตรวจ)    
๓.๔ BPM : มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยางนอย ๑ จุด บริการ OPD   

3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการ ไดรับบริการตรงเวลาหรือ 
แตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม 

จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลระดับ S และ M๑ จำนวน 2 แหง ไดแก รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรี ผาน
เกณฑ Smart Service ท้ัง 2 แหง คิดเปนรอยละ 100  และมีโรงพยาบาลระดับ F2 และ F3 จำนวน 4 แหง  
ผานเกณฑ Smart Service ท้ัง 4 แหง คิดเปนรอยละ 100  ในสวนขอท่ีมี รพ.ไมผานไดแกขอ 3.5 ไดแก รพ.ทาชาง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนท่ีออกโดยราชการ จากผูรับบริการ  โรงพยาบาล

จำนวน 6  แหง ในจังหวัดสิงหบุรี ไดยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืน ท้ังหมดแลว คิดเปน 
รอยละ 100 
          -มีการจัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (EMR : Electronic Medical Records)  
โรงพยาบาลทุกแหง ดำเนินการครบแลว  คิดเปน รอยละ 100 
          -มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหองตรวจ) โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดสิงหบุรี  
มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดแลว คิดเปนรอยละ 100 
          -มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยางนอย ๑ จุด บริการ OPD  รพ.ระดับ S และ M1 ไดแก รพ.สิงหบุรี 
และ รพ.อินทรบุรี  ในสวน รพ.ระดับ F2 และ F๓ มีการจำทำระยะเวลารอคอยแลว ทุกแหง คิดเปนรอยละ 100  
          -มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการ ไดรับบริการตรงเวลาหรือแตกตาง
เล็กนอยอยางเหมาะสม รพ.ระดับ S และ M1  ท้ัง 2 แหง ไดแก รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรี คิดเปนรอยละ 
100 ในสวน รพ.ระดบั F2 และ F๓ มีการจัดทำบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา แลว 3 แหง คิดเปนรอยละ 75 
รพ.ท่ียังไมไดดำเนินการ ไดแก ทาชาง 
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สรุปผล  1. รพท. จำนวน  2  แหง ผานเกณฑประเมิน จำนวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 100 
           2. รพช. จำนวน  4  แหง ผานเกณฑประเมิน จำนวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 100 

3. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)     ไมมี 
4. ขอเสนอแนะ 
  4.1 สำหรับพ้ืนท่ี  

1.มีระยะการปรับตัวของบุคลากรในการใชระบบและผูปวยในการรับบริการ 
2.ขาดอุปกรณท่ีใชในการดำเนินงานเนื่องจากราคาแพง รพ.ไมมีงบประมาณในการดำเนินงาน 
3.ระบบ คิวออนไลน  มาใชไมมีผูใชบริการจองคิวผานระบบออนไลน เนื่องจากผูรับบริการสวนใหญ

เปนผูสูงอายุ ไมมี Smartphone ใช 
4.โปรแกรมและอุปกรณบางสวน ราคาสูง 
5.มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเร็วเกินไป เพราะการปฏิบัติใหบรรลุนโยบายเดิมยังไมสำเร็จ พอ

ปงบประมาณใหม ก็เพ่ิมรายละเอียดตางๆเพ่ิมข้ึน และมีการปรับเกณฑประเมินตางๆ 
6.เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนตอการใหประสบความสำเร็จตามนโยบาย ยังไมชัดเจน ไมทันเวลา ไมมี

รูปแบบชัดเจน เสมือนใหแตละโรงพยาบาลไปสรรหาเอาเองเพ่ือใหบรรลตุามนโยบาย เชน ระบบคิวผูปวยและ
ระบบคิวออนไลน  ระบบ Back Office และระบบ ERP 

7.ระบบตางๆ รพ.ตองดำเนินการเอง ทำใหเปนปญหากับ รพ.ท่ีไมมีความพรอมดาน คน  เงิน ของ 
ในการดำเนินการ 

8.มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในการจัดหาระบบเนื่องจากมีความจำเปนอยางอ่ืนตอง
ดำเนินการกอน 

4.2 สำหรับสวนกลาง  
1.สนับสนุนงบประมาณใหกับ รพ.ท่ีระดับวิกฤตการเงิน  
2.มีโปรแกรมหรือแอปพิเคชั่น จากสวนกลางใหสำหรับ รพ.ท่ีไมมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะดำเนินการเอง 
3.ประสานใหผูออกนโยบาย ใหมีความชัดเจน ท้ังในเรื่องของเกณฑ ระยะเวลา และเปาหมาย และให 

คงเกณฑตางๆไวระยะหนึ่ง และใหการสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดและ รพ.ใหมีความชัดเจน 
  4.หากมีการประชุมหรืออบรมตางๆ ในเรื่องนี้ ขอใหสามารถรองรับเปาหมายในการอบรมให 
ครอบคลุมและเพียงพอสำหรับ รพช.ดวย เชนการอบรม ระบบคิว  เปนตน 

5.ความชัดเจนและการปรับในรูปแบบ แนวทาง การสนับสนุนการดำเนินนโยบาย Smart Hospital 
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหประสบความสำเร็จ 

 
 
 
 
 

           ผูรายงาน   นายอภิชา   เอกธีรธรรม 
 ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

           วัน/เดือน/ป   23  มิถุนายน  2563 
                     โทร  08 1947 3636 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based  ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ  Fast Track   (Stroke) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
ประเด็นการติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 
1.1 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) < รอยละ 7 
1.2 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62) < รอยละ 25 
1.3 รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic : I63) < รอยละ 5 

1.4 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน     
      4.5 ชัว่โมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที 
       (door to needle time) 

≥ รอยละ 60 

1.5 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการรักษา 
       ใน Stroke Unit 

≥ รอยละ 50 

 
สถานการณ 

จังหวัดสิงหบุรี ดำเนินงานดานโรคหลอดเลือดสมอง โดยนำระบบ Stroke Fast Tract เปนแนวทางการ
ดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองรวดเร็ว และไดรับยาละลายลิ่มเลือดอยางรวดเร็วทนัเวลา 
รวมท้ัง มีระบบการสงตอและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม โดยมีรพ.แมขายท่ีสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด rt-PA  ได 
คือ โรงพยาบาลสิงหบุรี (ระดับ s) มีการจัดตั้ง Stroke Unit จำนวน 6 เตียง ผลการดำเนินงานในป 2560 - 
2562 พบวา อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมลดลง  เทากับรอยละ 11.52, 11.20 และ 8.59 
ตามลำดับ โดยอัตราตาย Ischemic Stroke มีแนวโนมลดลง เทากับ รอยละ 5.77, 3.07, 2.93 ตามลำดับ และ
อัตราตายผูปวย Hemorrhagic Stroke มีแนวโนมสูงขึ้น เทากับ รอยละ 28.39, 22.63, 28.50 ตามลำดับ 
จากการทบทวนขอมูลอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มาวิเคราะหพบวา การเสียชีวิตสวนใหญ
เปนผูปวยท่ีมีภาวะเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) และแบงสาเหตุการเสียชีวิตออกเปน 2 สาเหตุ  
คือ (1) พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพมากอน ผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงรับประทานยาไมตอเนื่อง และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ 
(2) ความรุนแรงของโรคผูปวยที่มีเลือดออกในสมองเปนปริมาณมากและอยูในตำแหนงผาตัดไมได และเม่ือ
ประสานการสงตอทางโรงพยาบาลปลายทาง ไมสามารถรับไวเพื่อผาตัดได ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสราง stroke alert ในกลุมเสี่ยง CVD risk > 20% อยางเขมขน อาจทำใหอุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
และการเสียชีวิตลดลง  
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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แนวทางการดำเนินงานแกปญหา 

 
 
ขอมูลประกอบการวิเคราะห 
 ขอมูลเชิงปริมาณ 
 (1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) (เปาหมาย : < รอยละ 7) 

อำเภอ 

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) 
(เปาหมาย :< รอยละ 7) 

หมายเหตุ 

จำนวนครั้งของ 
การจำหนายสถานะตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

จากทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 =I60-I69) 

(A) 

จำนวนครั้งของการจำหนายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุก

หอผูปวยในชวงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 =I60-I69) 

(B) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมอง 
(A/B) x100 

รพ.สิงหบุร ี 18 326 5.52  
รพ.อินทรบุรี 29 143 20.28  
รพ.บางระจัน 0 40 0  
รพ.คาย
บางระจัน 

0 21 0  

รพ.พรหมบุรี 0 26 0  
รพ.ทาชาง 0 34 0  

ภาพรวม 47 590 7.96  
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(2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic : I60-I62)  (เปาหมาย : < รอยละ 25) 

อำเภอ 

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
(Hemorrhagic : I60-I62) (เปาหมาย : < รอยละ 25) 

หมายเหตุ 

จำนวนครั้งของการจำหนาย 
สถานะตายผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองแตกจาก 
ทุกหอผูปวย 

(รหัส ICD-10 = I60-I62) 
(C) 

จำนวนครั้งของการจำหนาย
ของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตกจากทุกหอผูปวยใน
ชวงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 = I60-I62) 

(D) 

รอยละอัตราตายของ 
ผูปวยโรคหลอดเลือด 

สมองแตก 
(C/D) x 100 

รพ.สิงหบุร ี 16 85 18.82  
รพ.อินทรบุรี 23 43 53.49  
รพ.บางระจัน 0 12 0  
รพ.คายบางระจัน 0 5 0  
รพ.พรหมบุรี 0 5 0  
รพ.ทาชาง 0 8 0  
ภาพรวม 39 158 24.68  

 

 
(3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตัน (Ischemic : I63)  (เปาหมาย : < รอยละ 5) 
 

อำเภอ 

รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน     
(Ischemic : I63) (เปาหมาย : < รอยละ 5) 

หมายเหตุ 
จำนวนครั้งของการจำหนาย 
สถานะตายผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตันจาก  

ทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 = I63) (E) 

จำนวนครั้งของการจำหนาย 
ของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/อุดตันจากทุกหอ
ผูปวยในชวงเวลาเดียวกัน  
(รหัส ICD-10 =I63) (F) 

รอยละอัตราตาย
ของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุด

ตัน 
(E/F) x100 

รพ.สิงหบุร ี 4 241 1.65  
รพ.อินทรบุรี 3 77 3.90  
รพ.บางระจัน 0 28 0  
รพ.คายบางระจัน 0 16 0  
รพ.พรหมบุรี 0 21 0  
รพ.ทาชาง 0 26 0  

ภาพรวม 7 409 1.71  
 
 
 
 



59 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

(4) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/ อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมง ไดรับการรักษา
ดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) (เปาหมาย : ≥ รอยละ 60) 

อำเภอ 

รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลนั (I63) ที่มีอาการ  ไมเกิน 
4.5 ชั่วโมงไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลอืดดำภายใน 60 นาที 

(door to needle time)(เปาหมาย : ≥ รอยละ 60) 

หมายเหตุ 

จำนวนผูปวยโรคหลอด 
เลือดสมองตีบ/อุดตันระยะ

เฉียบพลันท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 
ช่ัวโมง ไดรับการรักษาดวยยา

ละลายลิ่มเลือด 
ทางหลอดเลือดดำ  

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

จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลันท่ีมีอาการ  

ไมเกิน 4.5 ช่ัวโมงไดรับการ
รักษาดวยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดดำในชวงเวลา

เดียวกัน 
(รหัส ICD-10 =I63) 

(H) 

รอยละผูปวยโรคหลอดเลือด 
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน 

ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ช่ัวโมงไดรับการ
รักษาดวยยาละลาย 

ลิ่มเลอืดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 
นาที 

(door to needle time) 
(G/H) x 100 

รพ.สิงหบุรี 12 17 70.58  
ภาพรวม 12 17 70.58  

 
(5) รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการรักษาใน  Stroke Unit     
(เปาหมาย: ≥ รอยละ 50) 
 

อำเภอ 

รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการรักษา 
ใน Stroke Unit (เปาหมาย : ≥ รอยละ 50) 

หมายเหตุ 

จำนวนผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีอาการ 

ไมเกิน 72 ชั่วโมงไดรับการ
รักษาใน Stroke Unit 
(รหัส ICD-10 =I60-

I69)(I) 

จำนวนผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีอาการไมเกิน  

72 ชั่วโมง ไดรับการรักษา 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I60-I69) 
(J) 

รอยละผูปวยโรคหลอดเลือด 
สมอง ที่มีอาการไมเกิน  

72 ชั่วโมง ไดรับการรักษา 
ใน Stroke Unit 
(I/J) x 100 

รพ.สิงหบุรี 225 551 40.83  
ภาพรวม 225 551 40.83  

 
ขอมูลทรัพยากร 
Stroke Unit 

อำเภอ มี/ไมมี จำนวนเตียง หมายเหตุ แผนพัฒนา 63 
รพ.สิงหบุร ี มี 6 Stroke Unit - 
รพ.อินทรบุรี ไมมี 2 Stroke Corner เพ่ิม Stroke Unit 4 เตียง 
รพ.บางระจัน ไมมี 2 Stroke bed ปรับปรุง Stroke Bed เปน 

Stroke Corner รพ.คายบางระจัน ไมมี 2 Stroke bed 

รพ.พรหมบุรี ไมมี 2 Stroke bed 

รพ.ทาชาง ไมมี 2 Stroke bed 
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อัตรากำลัง 
 

อำเภอ Neuro med Neuro surg Stroke nurse Gen med หมายเหตุ 

รพ.สิงหบุร ี
 (อยูระหวางกำลัง

ศึกษา 1 คน ) - 6 3  
รพ.อินทรบุรี - - 2 2  
รพ.บางระจัน - - - -  
รพ.คายบางระจัน - - - -  
รพ.พรหมบุรี - - - -  
รพ.ทาชาง - - - -  
รวม 0 - 8 5  

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

ปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
1.ระบบบริการ 
(SERVICE  DELIVERY) 

1.มีระบบการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อยางเหมาะสม 
   - มีการจัดตั้งหนวยบริการโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) ท่ีโรงพยาบาลสิงหบุรี และใน
โรงพยาบาลชุมชนมีการจดัตั้ง Stroke corner  
เพ่ือการใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางท่ัวถึง
โดยทุกหนวยงานดำเนินการตามแนวทางการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีจัดทำข้ึนและใชในทุกๆ
โรงพยาบาลในจังหวัด 
   -การไดรับยาละลายลิ่มเลือด (Thombolytic 
drug) สำหรับผูปวยท่ีมีอาการนอยกวา 4.5 ช่ัวโมง 
และในผูปวยท่ีมาชากวา 4.5 ช่ัวโมงจะไดรับยาตาน
เกร็ดเลือด (Antiplalate drugs) ภายใน  
48 ช่ัวโมง 
   -ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายไดรับการ
ฟนฟูสมรรถภาพ หลังจากสังเกตอาการครบ 24 
ช่ัวโมง 

เปาหมาย 
1.มีStroke Unit และ Stroke corner เพ่ือให
การดูแลผูปวยอยางมปีระสิทธิภาพ 
2.มี CPG สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง  
ผลลัพธ 
 1.จังหวัดสิงหบุรี มี Stroke Unit  ท่ี
โรงพยาบาลสิงหบุรี มเีตียงสำหรับรับผูปวยได
จำนวน  6 เตียง และโรงพยาบาลชุมชน
เครือขายมี Stroke Corner สามารถรับผูปวยได 
2 เตียง 
2.มีแนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
3.มีแนวทางการประสานงานในเครือขาย โดย
การใช LINE  stroke Sing ในการประสาน
เก่ียวกับขอมูลของผูปวย 
แผนพัฒนา 
1.พัฒนาระบบ Smart coc ในการติดตามผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก 

 2.มีระบบการรับและสงตอผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองระหวางโรงพยาบาลในเครือขาย 
3.มีระบบการดูแลผูปวยตอเน่ืองท่ี Intermediate 
care ของแตละโรงพยาบาลชุมชน 
4.มีระบบการเยี่ยมบานในผูปวย post stroke  
ท่ีมีคะแนน ADL ≤ 75 

2.การเปด Stroke Unit รับผูปวยได 4 เตียง ใน 
รพ.อินทรบุร ี
3.การปรับปรุง Stroke bed เปน Stroke 
corner เพ่ิมเปน 4 เตียง ใน รพ.ระดับ F (รพช.) 
4.ทบทวน CPG ใหเปนปจจุบัน แยก Ischemic 
และHemorrhagic stroke 
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6 Building Blocks การเขาถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความ
ปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
2. กำลังคนดานสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

1.มีพยาบาลท่ีเรียนจบการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหลอดเลอืดสมอง จำนวน 6 ทาน 
2.มีพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดรับการอบรม การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองท้ัง Course basic และ Advance  
จากสถาบันประสาทวิทยา 

เปาหมาย 
1.ตองการแพทยเฉพาะทางระบบประสาท 
2.case manager stroke ท่ีโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแหง 
3.เจาหนาท่ีรพ.สต.ทุกแหงท่ีมีความรู 
โรคหลอดเลอืดสมอง 
ผลลัพธ 
1.ในป 2562 จะมีแพทยเรียนเฉพาะทาง 
Neuro med จำนวน 1 ทาน 
แผนพัฒนา 
1.มีแผนการอบรม case manager stroke 
สำหรับโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 
2.อบรมบุคลากรใหความรู ตาม CPG 

3. คาใชจายดานสุขภาพ 
(FINANCING)  

 การสนับสนุนทางดานวิชาการ 
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 

 เปาหมาย 
1.เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานใน  Stroke Unit 
และ Stroke corner ไดรับการอบรมครบ 
ทุก course 
2.มีการจัดทำ CPG โรคหลอดเลือดสมองเพ่ือ
ใชเปนแนวทางการดูแลผูปวย 
 
ผลลัพธ 
1.มCีPG สำหรับใชดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง 
แผนพัฒนา 
1.มีแผนการจดัอบรมสำหรับผูปฏบัิติงานท่ี
เก่ียวของ 
2.การเปด Stroke Unit รับผูปวยได 4 เตียง 
ใน รพ.อินทรบุร ี
3.การปรับปรุง Stroke bed เปน Stroke 
corner เพ่ิมเปน 4 เตียง ใน รพ.ระดับ F 
(รพช.) 
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6 Building Blocks การเขาถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความ
ปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ/แผนพัฒนา 
(Goals / Outcomes/ Development 

plan) 
4. สื่อองคความรู/เทคโนโลยีทาง
การแพทย 
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES)  

 1. มีเครื่องมือทางการแพทยท่ีจำเปนสำหรับ
โรงพยาบาลและ รพ.สต. 
   -เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ สัญญาณ
ชีพ และระดับออกซเิจน 
   -เรื่องวัดความดันโลหิต และเครือ่งวัดระดับ
น้ำตาลในเลือด 
2.แบบประเมิน CVD Risk 
 

 เปาหมาย 
1.ทุกโรงพยาบาลมเีครื่องติดตามการทำงาน
ของหัวใจ สัญญาณชีพ ระดับออกซิเจน อยาง
เพียงพอ 
2.รพ.สต.มเีครื่องวัดความดันโลหติและ
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกท่ี 
2.มีแบบประเมิน CVD Risk 
ผลลัพธ 
1.โรงพยาบาลและรพ.สต.มีเครื่องมือครบ 
และเหมาะสม 
2.มีการใชแบบประเมิน CVD Risk เพ่ือคัด
กรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
แผนพัฒนา 
1.การคดักรองภาวะเสีย่ง CVD  Risk ใน
ประชาชนท่ีอายุมากกวา 18 ป ทุกราย 
เพ่ือคนหากลุมเสี่ยงของประชาชนท่ีอาจเกิด 
โรคหลอดเลอืดสมอง 

5. ระบบขอมลูสารสนเทศ 
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

 1.มีการลงขอมูลตัวช้ีวัดในระบบของศูนยขอมูล
ขางสารระบบประสาท 
2.มีการแลกเปลีย่นในระหวางเครอืขาย 

เปาหมาย 
เพ่ือนำขอมูลมาใชในการพัฒนาการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลอืดสมอง 
ผลลัพธ 
มีการลงขอมลูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
100 % 

6. ภาวะผูนำและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

1.โรงพยาบาลสิงหบุรีซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับ S 
เปนแมขายใหกับ โรงพยาบาลระดับ M  
ท้ังจังหวัดเปนท้ังศูนยรับ refer ผูปวย และ 
ใหคำปรึกษาในการดูแลผูปวย 

เปาหมาย 
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการบริการ 
ท่ีรวดเร็ว ปลอดภยั และลดความพิการ 
ผลลัพธ 
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลง 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทำใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดำเนินงานไมประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
จากการวิเคราะหผูปวยเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดท้ังหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดสมองแตก แบงออกเปน 2 
สาเหตุใหญ คือ 

1. แบงตามพฤติกรรมสุขภาพ 
- เปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แยกออกเปนกลุมท่ีรักษาตอเนื่องแตควบคุมระดับ

ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดไดไมดี  
- กลุมผูปวยท่ีมีไมเคยรับการตรวจสุขภาพ  
- ประชาชนยังขาดความรู และความตระหนักในการเขาถึงการรักษา เชน อาการเตือนของ      

โรคหลอดเลือดสมอง การรับบริการลาชา  
- ประชาชนยังขาดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ขาดการออกกำลังกาย 

รับประทานยาไมตอเนื่อง/ขาดยา  
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2. แบงตามความรุนแรงของโรค 
- เปนผูปวยท่ีมีเลือดออกในสมองเปนปริมาณมากและอยูในตำแหนงท่ีเม่ือประสานการสงตอแลว 

ทางโรงพยาบาลท่ีรับประสานไมสามารถรับไปผาตัดได   
- มีภาวะแทรกซอน เชน Pneumonia เปนตน  
- ญาติผูปวย Palliative care  

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจยัท่ีทำให

การดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทำหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดำเนินการตอ 

ขอมูลใน HDC ไมตรงกับ ขอมูล
รายงาน รพ. ซ่ึงทำใหมีผลตออัตรา
ตายใน รพ.  

เก็บขอมูล ควบคูกันระหวาง HDC 
และ ขอมูลรายงาน รพ.  

 

 

นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

คูมือแนวทางการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง หรืออุดตัน จังหวัดสิงหบุรี 
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ผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตอระบบการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

6 Building Blocks ปญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
1.ระบบบริการ (SERVICE DELIVERY) 1.การจัดการประชาสัมพันธเรื่อง Stroke Alert/ Attack ทำไดยากข้ึน 

เนื่องจากตองงดการรวมตัวของกลุมคน เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ 
2.ตองเพ่ิมการคัดกรอง PUI และประชาสัมพันธเรื่องมาตรการ                
การปองกันโรค COVID และดูแลตนเองในผูปวยโรคหัวใจ เนื่องจาก 
เปนกลุมเสี่ยง ในการติดเชื้อไดงาย 
3.ปญหาการแออัดในโรงพยาบาลทำใหการเขารับการรักษาของผูปวย
โรคหัวใจเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายข้ึน   

2. กำลังคนดานสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

-ตองเพ่ิมอัตรากำลังในการคัดกรองผูปวย PUI 
-ไมสามารถจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรได 

3. คาใชจายดานสุขภาพ (FINANCING) - 
4.สื่อองคความรู/เทคโนโลยีทางการแพทย 
(ASSESS TO ESSENTIAL MEDICINES) 

-ไมมีระบบ TELEMEDICINE  
-ขาด APPLICATION ในการสื่อสารขอมูลใหประชานและผูปวย                 
เขาถึงเรื่องการดูแลตนเองและปองกันโรค 

5.ระบบขอมูลสารสนเทศ                      
(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

- 

6.ภาวะผูนำและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

- 

 
รูปแบบการจัดบริการแบบใหม (New Normal)  

NEW NORMAL 
STAFF SYSTEM STRUCTURE 

1.เพ่ิมความรูแกบุคลากรในการ
ควบคุมปองกันโรค COVID -19  
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ออนไลน 
2.จนท.รพ.สต./อสม.จัดระบบคัดกรอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุก 
3.ใหบริการโดยใชอุปกรณปองกัน 
ตามความเหมาะสมของระดับ 
ความเสี่ยง 

1.เพ่ิมชองทางการใหความรูผูปวยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส/Group Line 
2.เพ่ิมระบบคัดกรองผูปวยตามเกณฑ PUI  
3.จัดทำแนวทางลดแออัดในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง โดย 
   3.1 จัดระบบ Refill ยาในผูปวยท่ีอาการ
คงท่ี ใหผูปวยหรือญาติมารับโดยไมตอง               
พบแพทย 
   3.2 นัดผูปวยติตามอาการนานข้ึน เชน 
3-6 เดือน 
   3.3 จัดระบบติดตามอาการผูปวยและ
การรับประทานยาท่ีถูกตอง 
    

1.จัดบริการนัดผูปวย 
เหลื่อมเวลา 
2.ปรับพ้ืนท่ีบริการใหมี
ระยะหางมากกวา 1 เมตร 
3.จัดพ้ืนท่ีคัดกรองอุณหภูมิ 
และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล
ลางมือ 
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3P Safety 
     

Patient Personnel People 
1.ผูปวยไดรับบริการภายใต 
การปองกันเชื้อท่ีไดมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการลดการแออัด
ในโรงพยาบาล 

1.ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ตามมาตรฐาน 
2.สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ใหกับตนเองและองคกร 
3.เฝาระวังความเครียดจากการ
ทำงาน 
4.ใชสื่อ Social media                      
อยางปลอดภัยปองกันความ
คลาดเคลื่อนและรั่วไหลของ
ขอมูล 
5.สถานท่ีทำงานมีสิ่งแวดลอมท่ี
ปลอดภัย อากาศถายเทไดดี 

1.ประชาชนดูแลตนเองให
ปลอดภัย (ใสหนากากเม่ือเขาท่ี
ชุมชน, ลางมือ, เวนระยะหาง 
ทางสังคม, ไมปกปดขอมูล, 
สรางวัฒนธรรมเปนวิถีใหมของ
สังคมแหงความปลอดภัย 

  
ส่ิงท่ีพัฒนาตอไป (What Next) 
1.พัฒนาระบบ stroke fast track แบบ Telemedicine 
2.จัดระบบการใหคำปรึกษา/นัดติดตามอาการ ผาน LINE 
3.ปรับรูปแบบการพบแพทย/consult เปนแบบ Tele-Med , video call 
4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผานระบบ Online ผานโปรแกรม Zoom หรือ Webex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
ผูรายงาน  นางสาวสุกานดา จันทรักษ                                                            
ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

             วัน/เดือน/ป  16 มิถุนายน 2563 
      E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

Functional based  ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 
หัวขอ  Fast Track   (STEMI) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 
 

ประเด็น  

1. อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไมเกินรอยละ 9 
2.รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด  
 

สถานการณ  
จังหวัดสิงหบุรี มีระบบการดูแลรักษาผูปวย แบงออกเปน 2 เครือขายบริการ คือ โรงพยาบาลสงิหบรุี 

รับผูปวยในเขตอำเภอเมืองสิงหบุรี อำเภอคายบางระจัน อำเภอทาชาง อำเภอพรหมบุรี และเครือขายบริการ
โรงพยาบาลอินทร บ ุร ี  ร ับผ ู ป วยอำเภอบางระจัน  โดยในสวนของผ ู ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด                           
มีการใหบริการดังนี้        

1.กลุมคนไข OPD และคลินิกพิเศษเฉพาะโรค  

หนวยบริการ การใหบริการกอนการระบาด COVID-19 
1.รพ.สิงหบุรี -จัดบริการคลินิกอายุรกรรมสัปดาหละ 5 วัน 

-จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคหัวใจเดือนละ 5 ครั้ง /เดือน                
โดยแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจจากโรงพยาบาลราชธาน,ี
โรงพยาบาลแพทยรังสิต, โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 
-หัตถการท่ีใหบริการ : EKG, Echocardiogram 

2.รพ.อินทรบรุี -จัดบริการคลินิกอายุรกรรมสัปดาหละ 5 วัน 
-จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคหัวใจเดือนละ 1 ครั้ง โดยแพทย
เฉพาะทางโรคหัวใจจากโรงพยาบาลแพทยรังสิต 
-หัตถการท่ีใหบริการ : EKG, Echocardiogram 

2.กลุ มผู ป วย STEMI fast track   ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสิงหบุร ีโดยสามารถใหยาละลาย               
ลิ่มเลือด (Streptokinase) ในผูปวย STEMI ไดทุกโรงพยาบาล ตั้งแตโรงพยาบาลชุมชนตั้งแตระดับ F3 ขึ้นไป 
โดยมีโรงพยาบาลสิงหบุรี (ระดับ S) และโรงพยาบาลอินทรบุรี (ระดับ M1 ) เปนโรงพยาบาลแมขาย  มีระบบ 
FAST TRACK ใชรวมกันทั้งจังหวัด ประกอบดวย ระบบการสงตอจากโรงพยาบาลชุมชนมายังโรงพยาบาลแม
ขาย ระบบการใหคำปรึกษาจากโรงพยาบาลแมขายตลอด 24 ชั่วโมง  มี Standing order  สำหรับผูปวย 
STEMI มีแนวทางในการใหยาละลายลิ่มเลือด ทุกโรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด และมีระบบการบริหารยา
ละลายลิ่มเลือดใหพรอมใชตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีระบบหมุนเวียนยาระหวางโรงพยาบาลแมขายและ
โรงพยาบาลชุมชน ผูปวยที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดแลว จะสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขายในเขตบริการ              
สุขภาพท่ี 4 เพ่ือทำ PCI ตอไป 

3.กลุ มผู ปวย ACS/NSTEMI/Unstable Angina /CHF เขารักษาในโรงพยาบาลและใหการรักษา                   
ตาม Guildline  ของสมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
(1) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน (26 ตอแสนประชากร) 

 
 

 
อำเภอ 

รายการขอมูล 
จำนวนประชากรท่ีตายจากโรค

หลอดเลือดหัวใจ 
(รหัส ICD-10 = I20-I25) (A) 

จำนวนประชากรกลางป
ในชวงเวลาเดียวกัน (B) 

จำนวนประชากรท่ีตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ  

(รหัส ICD-10 = I20-I25) 
(A) 

 เมืองสิงหบุรี 9 54,481 16.52 
 บางระจัน 6 33,425 17.95 
 คายบางระจัน 7 27,734 25.24 
 พรหมบุรี 2 23,386 8.55 
 ทาชาง 4 14,300 27.97 
 อินทรบุรี 10 54,202 18.45 

รวม 38 207,528 18.31 
 

 

(2) อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ไมเกินรอยละ 9 
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ระดับประเทศ  31.8 ตอประชากรแสนคน  
(ขอมูลจากประเด็นสารรณรงควันหัวใจโลกสำนักโรคไมติดตอ ป 2562) 

91/224,203 คน 69/223,325 คน 56/206,243 คน 

  

53/208,573 คน 38/207,528 คน 

6/29 คน 6/60 คน 4/32 คน 5/33 คน 4/33 คน 

รอยละ  
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อำเภอ รายการขอมูล 
ผูปวยนอก ผูปวยใน  

(รหัส ICD-10 = I21-
I21.3) ท่ีเสียชวีิตใน

โรงพยาบาล (A) 

ผูปวยนอก ผูปวยใน  
(รหัส ICD-10 = I21-
I21.3) ท้ังหมด (B) 

 รอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (A/B) x 100 

รพ.สิงหบุร ี 3 17 17.64 
รพ.อินทรบุรี 1 8 12.50 
รพ.บางระจัน 0 3 0 
รพ.คายบางระจัน 0 3 0 
รพ.พรหมบุรี 0 2 0 
รพ.ทาชาง 0 0 0 

รวม 4 33 12.12 
 

(3) อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด NSTEMI   

 

อำเภอ รายการขอมูล 
จำนวนผูเสียชีวิต NSTEMI  

 (A) 
จำนวนผูปวย NSTEMI 

ท้ังหมด (B) 
 รอยละ  

(A/B) x 100 
รพ.สิงหบุร ี 6 32 18.75 
รพ.อินทรบุรี 2 24 8.33 

รวม 8 66 12.12 
 

(4) อัตราปวย STEMI ไดรับการเปดหลอดเลือด เกณฑรอยละ 85  
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รอยละ  

6/81 คน 7/100 คน 5/94 คน 3/69 คน 8/66 คน 

รอยละ  

31/33 คน 24/33 คน 24/32 คน 45/60 คน 25/29 คน 
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อำเภอ รายการขอมูล 

ผูปวย STEMI ไดรับการเปด
หลอดเลือด (A) 

ผูปวยนอก ผูปวยใน  
(รหัส ICD-10 = I21-
I21.3) ท้ังหมด (B) 

 รอยละผูปวย STEMI  
ไดรับการเปดหลอดเลือด 

(A/B) x 100 
รพ.สิงหบุร ี 15 17 88.24 
รพ.อินทรบุรี 8 8 100 
รพ.บางระจัน 3 3 100 
รพ.คายบางระจัน 3 3 100 
รพ.พรหมบุรี 2 2 100 
รพ.ทาชาง 0 0 0 

รวม 31 33 93.93 

(5) รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานและเวลาท่ีกำหนด ≥ 50%  
(SK ใน 30 นาที หรือสงตอ PPCI ใน 120 นาทีเม่ือมาถึง รพ. ในกรณีท่ีมีขอหามให SK 

 
 
 

อำเภอ รายการขอมูล 
จำนวนผูปวยท่ี
ไดรับยา SK 

ทันภายใน 30 
นาที (A1) 

จำนวนผูปวย
ทำ PPCI ทัน
ภายใน 120 
นาที (A2) 

จำนวนผูปวยท่ี
ไดรับยา SK 
ท้ังหมด (B1) 

จำนวนผูปวยทำ 
PPCIท้ังหมด (B2) 

 รอยละ 
(A1+A2/B1+B2)  

x 100 

รพ.สิงหบุร ี 5 0 13 2 40.00 
รพ.อินทรบุรี 1 0 5 3 0 
รพ.บางระจัน 0 0 3 0 0 
รพ.คายบางระจัน 0 0 2 1 0 
รพ.พรหมบุรี 0 0 2 0 0 
รพ.ทาชาง 0 0 0 0 0 

รวม         6 0 25 6 19.35 
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รอยละ  

6/31 คน 11/35 คน 12/39 คน 27/68 คน 24/49 คน 
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ปญหา/อุปสรรค 
 -ขอมูลจาก HDC / สนย.ไมสามารถใชวิเคราะหได เนื่องจาก ไมตรงกับขอมูลของโรงพยาบาล   
ทำใหอัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดต่ำกวาท่ีเปนจริง ขอมูลผูท่ีเสียชีวิตดวย I20-I25 ขอมูลท่ีไดจาก สนย.  
ICD 10 ไมตรงกับผูปวยท่ีเสียชีวิตจริง  

 -การนับเวลามาตรฐานใหผูปวยไดรับ SK ใน 30 นาทีเม่ือมาถึง รพ. อาจจะมีประโยชนนอยกวา 
การลด Ischemic time โดยใหผูปวยมา รพ. ใน 180 นาที หลังจากเริ่มเจ็บหนาอก                                                         
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

-คัดกรอง CVD Risk ในกลุมเสี่ยง Pre DM/HT และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
-พัฒนาระบบ Fast track ใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบสงตอ EMS 1669                                 
-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสราง Heart Attack alert ในกลุมเสี่ยง cvd risk> 20% อยางเขมขน  
-อบรมเชิงปฏิบตัิการการดูแลผูปวยโรคหัวใจตาม CPG และระบบการสงตอใหสอดคลองกับ 

ระบบการรับคำปรึกษา 
-พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เพื่อขับเคลื่อนระบบ fast track stemi โดย รพ.สต.ทุกแหง มีการใช CPG 

ดูแลผูปวยและสงตอและรพ. ทุกระดับสามารถใหการดูแลรักษาผูปวยและใหยาละลายลิ่มเลือดตามมาตรฐาน 
CPG 

 
แผนพัฒนาตาม 6 Building Blocks 

6 Building Blocks การเขาถึง / ครอบคลุม / คุณภาพ /  
ความปลอดภัย (Access / Coverage / 

Quality / Safety) 

เปาหมาย / ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

1. ระบบบริการ  
(SERVICE  DELIVERY) 

-STEMI Fast Track 
-ใหยา SK 
-มี Warfarin Clinic 
-มี CHF Clinic 
-มี cardio clinic 
-เปนแมขายใหการปรึกษาแก รพ. ลูกขาย / 
รับผูปวยสงตอจาก  รพ.ลูกขาย 
-มีระบบ Refer in/out 
-มีระบบการเยี่ยมหลัง D/C 
-คัดกรอง CVD Risk ในกลุมเสี่ยง Per 
DM/HT และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
-พัฒนาระบบ Fast trackใหประชาชน
สามารถเขาถึงระบบสงตอ EMS1669  
ไดมากข้ึนเม่ือมีอาการฉุกเฉินของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
-ใหความรูประชาชนในการดูแลตนเอง 
ปองกันโรค                               
-Basic life support        
-ประชาสัมพันธ 1669        

เปาหมาย 
1.รอยละ 100 ของรพ.ทุกแหง 
สามารถให SK ได  
2.รอยละผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันท่ีเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล≤10% 
 -มีระบบ  STEMI Fast track 
ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
 -มีแนวทางการดูแลผูปวย สำหรับ
โรคหลอดเลือดหัวใจ  
 -มีระบบการ Consult  
อายุรแพทย ไดตลอด 24 ชั่วโมง              
ใน case STEMI  
ผลลพัธ 
1.จังหวัดสิงหบุรี สามารถใหยา
ละลายลิ่มเลือด (SK) ไดใน 
รพ.ท้ัง 6 แหง 
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6 Building Blocks การเขาถึง / ครอบคลุม / คุณภาพ /  
ความปลอดภัย (Access / Coverage 

/ Quality / Safety) 

เปาหมาย / ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

 -มีระบบการเยี่ยมหลัง D/C 
-ใหการวินิจฉัยเบื้องตนจากอาการ 
อาการแสดง    
-ให aspirin ในรายสงสัย STEMI                             
 
 

2.มีระบบ  STEMI Fast track 
ครอบคลุมตั้งแต รพ.ชุมชน จนถึง 
รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรี 
3. รพ. ชุมชน มีระบบการ 
Consult อายุรแพทย รพ. สิงหบุรี
ไดตลอด 24 ชั่วโมงใน case 
STEMI และมี Standing order ใช
รวมกันระหวาง รพ.แมขาย/ลูกขาย 
แผนพัฒนา 
1.พัฒนา Smart Coc ในการเยี่ยม
ผูปวยหลัง D/C 
2.พัฒนาระบบ Fast track ให
ประชาชนสามารถเขาถึงระบบ    
สงตอ EMS 1669 เม่ือมีอาการ
ฉุกเฉินของโรคหัวใจและหลอด
เลือด 
 

2.กำลังคนดานสุขภาพ (HEALTH 
WORKFORCE) 

-อายุรแพทยท่ัวไป 4 คน 
-Nurse Case manager  2 คน 
-พยาบาลเฉพาะทางหัวใจ  
/ทรวงอก / และหลอดเลือด  6 
คน 

เปาหมาย 
1.เพ่ิมอายุรแพทยโรคหัวใจ 
ใน รพ.ระดบั S 1 ราย 
-เพ่ิมนักเทคโนโลยีโรคหัวใจ 
ในรพ.ระดับ S 1 ราย    
-เพ่ิมพยาบาล CVT ระดับ M1  
1 คน 
2.ตองการพยาบาลท่ีผานการอบรม
หลักสูตรท่ีจะนำมาพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยโรคหัวใจ เชน 
ACLS/CVN /Case manager  
แหงละ 1 คน 
แผนพัฒนา 
1.มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ในสวนท่ีขาด                 
-อบรมพยาบาลเฉพาะทางหัวใจ 
-อบรม EMS& FR  for heart 
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6 Building Blocks การเขาถึง / ครอบคลุม / คุณภาพ /  
ความปลอดภัย (Access / Coverage 

/ Quality / Safety) 

เปาหมาย / ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

3.คาใชจายดานสุขภาพ 
(FINANCING)  

-เงินงบประมาณเขต/จังหวดั 
-เงินสนับสนุน สปสช. 

มีการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารจัดการเรื่องยาและการ
รักษา 

4. สื่อองคความรู/เทคโนโลยีทาง
การแพทย  
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES)  

-SK / dual platelet                          
-Echo                                  
-EKG, External   pacemaker                                      
-AED, Defibrillation                         
-infusion pump  
-Trop T                                      
-รถ Refer /Telemedicine 
-แบบประเมิน CVD Risk  
-สอบเทียบคุณภาพเครื่องวัด B.P.                                 
-สอบเทียบคุณภาพเครื่องตรวจ  
Blood sugar                                                 

เปาหมาย 
1.มีระบบ Telemedicine  
เพ่ือ monitor EKG ในขณะสงตอ 
ท่ีเชื่อมโยงกับ รพ.แมขายได 
ผลลัพธ 
มีระบบ Telemedicine เฉพาะ
โรงพยาบาลสิงหบุรี 
แผนพัฒนา 
ประสานทีมระดับจังหวัดจัดทำ
แผนสนับสนุน SP เชน การจัดซ้ือ
เครื่องมือตางๆ 

5. ระบบขอมูลสารสนเทศ  
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

 -ACS registry 
-ระบบ Consult ทาง line 
-แนวทางการดูแลรักษา เบื้องตน                             
-แนวทางการสงตอและ สงตอขอมูล                                 
-Mapping CVD Risk 
-พัฒนาระบบฐานขอมูล 

 เปาหมาย 
1.การจัดฐานขอมูลของกลุมผูปวย 
ACS  ดวย ACS registry ให
ครอบคลุมท้ังจังหวัด 
2.มีระบบขอมูลท่ีใชรวมกันท่ี
สามารถเชื่อมโยงท้ังจังหวัด 
3.มีแนวทางการสงตอและ สงตอ
ขอมูล คืนกลบัขอมูล รพ.ลูกขาย                               
ผลลัพธ 
1.มีการอบรมการบนัทึกขอมูล 
ACS registry ระดับเขตสุขภาพ 
2.มีแนวทางการสงตอผูปวย ACS 
สงตอขอมูล คืนกลับขอมูล รพ.ลูก
ขาย                               
แผนพัฒนา 
1.พัฒนา admin ระดับอำเภอใน
การลงขอมูล ACS registry และ
ตรวจสอบการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

6. ภาวะผูนำและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

 -มีคณะกรรมการระดับเขต และจังหวัด  
ดำเนินงาน และติดตามความกาวหนา 

 มีการประชุมในรปูแบบ
คณะกรรมการอยางนอย 3 ครั้ง
ตอป  
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ผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอระบบการรักษา 
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

  
6 Building Blocks ปญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

1.ระบบบริการ (SERVICE DELIVERY) 1.การจัดการประชาสัมพันธเรื่อง STEMI Alert/Heart Attack Alert            
ทำไดยากข้ึน เนื่องจากตองงดการรวมตัวของกลุมคน เพ่ือปองกัน 
การแพรกระจายเชื้อ 
2.ตองเพ่ิมการคัดกรอง PUI และประชาสัมพันธเรื่องมาตรการ                
การปองกันโรค COVID และดูแลตนเองในผูปวยโรคหัวใจ เนื่องจาก 
เปนกลุมเสี่ยง ในการติดเชื้อไดงาย 
3.ปญหาการแออัดในโรงพยาบาลทำใหการเขารับการรักษาของผูปวย
โรคหัวใจเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายข้ึน   

2.กำลังคนดานสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

-ตองเพ่ิมอัตรากำลังในการคัดกรองผูปวย PUI 
-ไมสามารถจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรได 

3.คาใชจายดานสุขภาพ (FINANCING) - 
4.สื่อองคความรู/เทคโนโลยีทางการแพทย 
(ASSESS TO ESSENTIAL MEDICINES) 

-ไมมีระบบ TELEMEDICINE  
-ขาด APPLICATION ในการสื่อสารขอมูลใหประชานและ 
ผูปวยเขาถึงเรื่องการดูแลตนเองและปองกันโรค 

5.ระบบขอมูลสารสนเทศ                      
(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

- 

6.ภาวะผูนำและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

- 

 
รูปแบบการจัดบริการแบบใหม (New Normal)  

NEW NORMAL 
STAFF SYSTEM STRUCTURE 

1.เพ่ิมความรูแกบุคลากรในการ
ควบคุมปองกันโรค COVID -19  
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/ออนไลน 
2.จนท.รพ.สต./อสม.จัดระบบคัดกรอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงรุก 
3.บุคลากรใหบริการโดยใชอุปกรณ
ปองกันตามความเหมาะสมของระดับ
ความเสี่ยง 
 

1.เพ่ิมชองทางการใหความรูผูปวยผาน 
Social media เชน Facebook ใจใกลหมอ 
2.เพ่ิมการคัดกรองในผูปวยตามเกณฑ PUI  
3.จัดทำแนวทางลดแออัดในผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจโดย 
   3.1 จัดระบบ Refill ยาใหผูปวยหรือ
ญาติมารับโดยไมตองพบแพทย 
   3.2 นัดผูปวยติตามอาการนานข้ึน เชน 
3-6 เดือน 
   3.3 การทำหัตถการพิจารณานัดตาม
ความเรงดวน 

1.จัดบริการนัดผูปวยเหลื่อม
เวลา 
2.ปรับพ้ืนท่ีบริการใหมี
ระยะหางมากกวา 1 เมตร 
3.จัดพ้ีนท่ี คัดกรองอุณหภูมิ 
และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล
ลางมือ 
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3P Safety 
     

Patient Personnel People 
1.ผูปวยไดรับบริการภายใต 
การปองกันเชื้อท่ีไดมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการลดการแออัด
ในโรงพยาบาล 

1.ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ตามมาตรฐาน 
2.สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
ใหกับตนเองและองคกร 
3.เฝาระวังความเครียดจาก 
การทำงาน 
4.ใชสื่อ Social media                      
อยางปลอดภัยปองกันความ
คลาดเคลื่อนและรั่วไหลของ
ขอมูล 
5.สถานท่ีทำงานมีสิ่งแวดลอม 
ท่ีปลอดภัย อากาศถายเทไดดี 

1.ประชาชนดูแลตนเองให
ปลอดภัย (ใสหนากากเม่ือเขาท่ี
ชุมชน, ลางมือ, เวนระยะหาง 
ทางสังคม, ไมปกปดขอมูล, 
สรางวัฒนธรรมเปนวิถีใหมของ
สังคมแหงความปลอดภัย 

  
ส่ิงท่ีพัฒนาตอไป (What Next) 
1.พัฒนาระบบ STEMI fast track แบบ Telemedicine 
2.จัดระบบการใหคำปรึกษา/นัดติดตามอาการ ผาน LINE 
3.ปรับรูปแบบการพบแพทย/consult เปนแบบ Tele-med, video call 
4.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผานระบบ Online ผานโปรแกรม Zoom หรือ Webex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน  นางสาวสุกานดา จันทรักษ                                                         
ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ 

                วัน/เดือน/ป  16 มิถุนายน 2563 
        E-mail: ncdsingburi@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นท่ี  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ    Fast Track   (Trauma) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

1.ตัวชี้วัด/ประเด็นมุงเนน 
ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

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

ไมเกินรอยละ 12 

2.อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขาหองผาตัดไดภายใน 60 นาที  

ไมต่ำกวารอยละ 80 

3.อัตราของผูปวย triage level 1, 2 ท่ีมีขอบงชี้ในการ Admit ไดรับ Admit  
ภายใน 2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  

ไมต่ำกวารอยละ 60 

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

ไมเกินรอยละ 45 

5.อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ท่ีผานเกณฑประเมินคุณภาพ 
(ไมต่ำกวา 20 คะแนน)  

ไมต่ำกวารอยละ 80 

6.อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป ท่ีผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ  
(ไมต่ำกวารอยละ 50)   

ไมต่ำกวารอยละ 80 

 

 สถานการณ 
  จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนทั้งสิ้น 6 แหง ประกอบดวยโรงพยาบาล
ทั ่วไป (ระดับ S) จำนวน ๑ แหง โรงพยาบาลทั ่วไป (ระดับ M๒) จำนวน 1 แหง, โรงพยาบาลชุมชน 4 แหง 
แบงเปนระดับ F๒ จำนวน 3 แหง และระดับ F๓ จำนวน 1 แหง ทุกโรงพยาบาลมีการดำเนินงานพัฒนา ECS 
คุณภาพมาตั้งแตป 2560 โดยเริ่มดำเนินการศึกษาเกณฑการประเมิน และดำเนินการประเมินตนเอง รวมถึงมีการ
ประเมินระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาวพบวา ในป 2560  มีโรงพยาบาลที่ผาน
เกณฑการประเมิน ECS คุณภาพ (รอยละ 40) จำนวน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลสิงหบุรี โรงพยาบาลอินทรบุรี 
โรงพยาบาลคายบางระจัน โรงพยาบาลทาชาง และในป 2561 มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน ECS 
คุณภาพ (รอยละ 60) จำนวน 5 แหง ไดแก โรงพยาบาลสิงหบุรี โรงพยาบาลอินทรบรุี โรงพยาบาลคายบางระจัน 
โรงพยาบาลบางระจัน และโรงพยาบาลทาชาง 

 ป 2562 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 ของจังหวัดสิงหบุรี คิดเปนรอยละ 7.12 (เสียชีวิต 76 ราย จากผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน triage level 
1 ทั้งหมด 1,067 ราย) ผานตามเกณฑเปาหมายที่กำหนด (ไมเกินรอยละ 12 ) โดยแยกเปนอัตราการเสียชีวิต
ของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) Trauma รอยละ 11.76 และ Non-trauma รอยละ 6.54 

 ผลการประเมินในปงบประมาณ 2561 มีองคประกอบบางหัวขอที่ไมผานเกณฑ ไดแก อาคารสถานท่ี 
บุคลากร เชน แพทย พยาบาล เปนตน ดานการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2562 จังหวัดสิงหบุรี ไดการดำเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการในภาพรวมของจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือ
พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ และพัฒนาบุคลากร การรักษาพยาบาลและการเขาถึงบริการที่รวดเร็วในกลุมผูปวย 
Fast track ไดแก Stroke STEMI Sepsis และ Emergency Trauma และผู ปวยวิกฤตฉุกเฉินโรคเรื ้อรังใหมี

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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คุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อใหโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดสิงหบุรีสามารถบริหารจัดการเพื่อใหผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในภาวะปกติและภาวะภัยสุขภาพ 

ในปงบประมาณ 2562 พบวาสถิติผูปวยมารับบริการหองฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลของจังหวัดสิงหบุรี    มี
จำนวนทั้งหมด 143,086 ราย เปนผู ปวยวิกฤติฉุกเฉิน (cat 1, cat 2) จำนวน 8,480 ราย คิดเปนรอยละ 
5.93 ผูปวยเรงดวน (cat 3 ) จำนวน 33,709 ราย คิดเปนรอยละ 23.56 และกลุมที่ไมฉุกเฉินและไม
เรงดวน  (cat 4, 5) จำนวน 100,897 ราย คิดเปนรอยละ 70.51 ตามลำดับ ทำใหเกิดภาวะหองฉุกเฉินแออัด 
นอกจากนี้ ในบางโรงพยาบาลยังขาดพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) และไมมี Paramedic 

การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ 
A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) (Trauma< รอยละ 12, Non-trauma< รอยละ 12) ไมเกินรอยละ 12 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินท่ี เสียชีวิตภายใน 

24 ชั่วโมง (A) 

จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินท้ังหมด (B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

(A/B) x 100 
โรงพยาบาลสิงหบุรี S 42 361 11.63 

โรงพยาบาลอินทรบรุี M1 12 249 4.82 

ภาพรวมจังหวัด 54 610 8.85 

 
ในไตรมาสแรกปงบประมาณ 2563 จังหวัดสิงหบุรี มีจำนวนผูเจ็บปวยภาวะฉุกเฉินTrauma & Non 

Trauma triage level 1 ในโรงพยาบาลระดับ S และ M1 รวมจำนวนท้ังสิ้น 610 คน เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
(ท้ังท่ี ER และ Admit) จำนวน 54 คน คิดเปน รอยละ 8.85  ผานเกณฑ (เปาหมายไมเกินรอยละ 12)  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน Trauma triage level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) ไมเกินรอยละ 12 

หนวยบริการ รายการขอมูล 

จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน Trauma ท่ีเสียชีวิต

ภายใน 24 ชั่วโมง (A) 

จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน Trauma ท้ังหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

Trauma  
(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 6 42 14.29 

โรงพยาบาลอินทรบรุี 1 15 6.67 

ภาพรวมจังหวัด 7 57 12.28 

 
 
 
 
 



77 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน Non-Trauma triage level 1 ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit) ไมเกินรอยละ 12 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต

ฉุกเฉิน Non- Trauma ท่ี
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 

(A) 

จำนวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน Non-Trauma 

ท้ังหมด (B) 

อัตราการเสียชีวิตของ 
ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

Non-Trauma  
(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 36 319 11.29 

โรงพยาบาลอินทรบรุี 11 234 4.7 

ภาพรวมจังหวัด 47 553 8.50 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 อัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการผาตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
สามารถเขาหองผาตัดไดภายใน 60 นาที ไมต่ำกวารอยละ 80 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวนผูปวย trauma 

triage level 1 และมีขอ
บงชี้ในการผาตัด ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 สามารถเขาหองผาตัด

ไดภายใน 60 นาที (A) 

จำนวนผูปวย trauma triage 

level 1 และมีขอบงชี้ในการ

ผาตัดในโรงพยาบาลระดับ A, 

S, M1 และไดรับการผาตัด

ท้ังหมด(B) 

อัตราของผูปวย  
trauma triage level 1  
และมีขอบงชี้ในการผาตัด 

(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 0 2 0 

โรงพยาบาลอินทรบรุี 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 1 3 33.34 

จากตารางแสดงผลการดำเนินงาน พบวามีอัตราของผูปวย trauma triage level 1 และมีขอบงชี้ในการ
ผาตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเขาหองผาตัดไดภายใน 60 นาที คิดเปนรอยละ 33.34 
ไมผานเกณฑการประเมิน  
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 อัตราของผูปวย triage level 1, 2 ท่ีมีขอบงชี้ในการ Admit ไดรับ Admit  ภายใน 2 ชัว่โมง  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมต่ำกวารอยละ 60 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวนผูปวย triage 

level 1, 2 อยูในหอง
ฉุกเฉินท่ี admit  

ภายใน 2 ชม. (A) 

จำนวนผูปวย triage level 

1, 2 ท่ี admit ท้ังหมด 

(B) 

อัตราของผูปวย triage level 
 1, 2 อยูในหองฉุกเฉิน < 2 ชม. 

(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 2,063 3,672 90.60 

โรงพยาบาลอินทรบรุี 869 1,395 62.29 

ภาพรวมจังหวัด 2,932 3,672 79.85 
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จากตารางแสดงผลการดำเนินงาน พบวาอัตราของผูปวย triage level 1, 2 ที่มีขอบงชี้ในการ Admit 
ไดรับ Admit  ภายใน 2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 คิดเปนรอยละ 79.85 ผานเกณฑการประเมิน 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 อัตราตายของผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury) 
(GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไมเกินรอยละ 45 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวนผูปวยบาดเจ็บ

รุนแรงตอสมอง 
(Mortality rate of 

severe traumatic brain 
injury)  (GCS≤8) ท่ี

เสียชีวิต (A) 

จำนวนผูปวยบาดเจ็บ

รุนแรงตอสมอง 

(Mortality rate of 

severe traumatic brain 

injury)  ท้ังหมด (B) 

 อัตราตายของผูปวย 
บาดเจ็บรุนแรงตอสมอง 

(A/B) x 100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 13 33 39.39 
โรงพยาบาลอินทรบรุี 0 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 
 13 33 39.39 

 

จากตาราง สรุปรายงานผลการดำเนินงานอัตราตายของผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตอสมอง (Mortality rate 
of severe Traumatic brain injury) คิดเปนรอยละ 39.39 ผานเกณฑการประเมิน 

จากการทำ RCA วิเคราะหสาเหตุ Mortality rate of severe Traumatic brain injury พบวาผูปวยท่ี
เสียชีวิต มี GCS < 8 คะแนน จำนวน 13 ราย 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผานเกณฑประเมินคุณภาพ (ไมต่ำกวา 20 
คะแนน) ไมต่ำกวารอยละ 80 

หนวยบริการ รายการขอมูล 
จำนวน TEA unit ใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, 
M1 ท่ีผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ  (A) 

จำนวน TEA unit 

ท้ังหมดในโรงพยาบาล

ระดับ A, S, M1 (B) 

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

โรงพยาบาลสิงหบุรี 1 1 100 
โรงพยาบาลอินทรบรุี 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 
 

2 2 100 

จากตาราง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  ในจังหวัดสิงหบุรี มี
โรงพยาบาลสิงหบุรี (S) ระดับคะแนน 24 คะแนน และโรงพยาบาลอินทรบุรี (M1) ระดับคะแนน 21 คะแนน  
อยูในเกณฑมาตรฐาน  
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ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ (ไมต่ำกวารอยละ 50)   
ไมต่ำกวารอยละ 80 

โรงพยาบาล 
 
 

รายการขอมูล 
จำนวนโรงพยาบาลระดับ 
F2 ข้ึนไป ท่ีผานเกณฑ
ประเมิน ECS คุณภาพ 

(A) 

จำนวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 ข้ึนไป 

ท้ังหมด (B) 

อัตราของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ข้ึนไป ท่ีผาน

เกณฑประเมิน ECS 
คุณภาพ (A/B)X100 

โรงพยาบาลสิงหบุรี 1 1 100 
โรงพยาบาลอินทรบรุี 1 1 100 
โรงพยาบาลคายบางระจัน 1 1 100 
โรงพยาบาลบางระจัน 1 1 100 
โรงพยาบาลทาชาง 1 1 100 

ภาพรวมจังหวัด 6 6 100 
 

ผลการประเมิน ECS คุณภาพ โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ผานเกณฑการประเมินมากกวารอยละ 50 ทุกแหง 
คิดเปนรอยละ 100 องคประกอบที่ตองไดรับการพัฒนา ไดแก องคประกอบที่ 2 ดานบุคลากร องคประกอบที่ 9     
ดานการบริหารจัดการ และองคประกอบท่ี 12 ดานการวิจัย 

 
วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด 

 

 

 

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

เปาหมาย /ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

1. ระบบบริการ (SERVICE  
DELIVERY) 

1.EMS คุณภาพ ในทุกระดับ 
1.1 มีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการท่ีไดมาตรฐาน 
แยกออกจากหอง ER  
1.2 มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS, BLS, 
ILS, FR  
1.3 มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยทุกระดับ 
พรอมออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. 
1.4 มีระบบการคักแยก (Triage ณ จุดเกิดเหตุ 
ท่ีไดมาตรฐานและถูกตอง) 
1.5 การดูแลรักษาพยาบาล /การนำสงถูกตอง 
ไดมาตรฐาน 
 
 
 
 

ผลลัพท 
- มีศูนยรับแจงเหตุและสั่งการณ 
จำนวน 1 แหง ณ โรงพยาบาล
สิงหบุรี 
-ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ระดับ ALSจำนวน  6 ทีม 
ระดับ BLS จำนวน  6  ทีม 
ระดับ ILSจำนวน  6   ทีม 
ระดับ FR จำนวน   26  ทีม 
พรอมใหบริการตลอด 24 ชม. 
-มีมาตรการ Ambulance safety 
-มีระบบการคักแยก (Triage ณ 
จุดเกิดเหตุท่ีไดมาตรฐานและ
ถูกตอง) 
-มีการดูแลรักษาพยาบาล /การนำสง
ถูกตองไดมาตรฐาน 
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6 Building Blocks การเขาถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

 2.ER คุณภาพในโรงพยาบาล 
2.1 Emergency Department Crowding 
2.2.1 กำหนดนโยบายลดความแออัดในหอง
ฉุกเฉิน 
2.2.2มี การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหอง
ฉุกเฉินคุณภาพ 
2.2.3 มีการประเมินมาตรฐาน ECS คุณภาพ 
2.2.4 มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉินท่ีมาใช
บริการหองฉุกเฉิน 
2.2.5 มีการกำหนดระยะเวลาท่ีผูเจ็บปวยวิกฤติ
ฉุกเฉินอยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 2 ชม. 
2.2.4 มีการประเมินมาตรฐาน  TEA UNIT  
คุณภาพ 
2.2 ER Safety Goals (การพัฒนาคุณภาพการ 
รักษา) 
2.2.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการรักษา 
2.2.2 มีการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการ
เสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีเสียชีวิต
ภายใน 24 ชม. 
2.2.3.ในผูปวยท่ีเสียชีวิตและมีคาPS score 
>0.75  ในโรงพยาบาลทุกระดับ ไดรับการทำ 
root cause analysis ทุกราย 
2.2.4 มีการคัดแยก (Triage) 5 ระดับท่ีได 
มาตรฐาน 

ผลลัพท 
-โรงพยาบาลท้ัง 6 แหงมี
นโยบายลดความแออัดในหอง
ฉุกเฉิน 
-มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพ 
-มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉิน
ท่ีมาใชบริการหองฉุกเฉิน 
- โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปท่ี
ผานเกณฑประเมิน ECS คุณภาพ 
รอยละ 100 
-มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉิน
ท่ีมาใชบริการหองฉุกเฉิน 
-มีอัตราของผูปวย Triage level 1, 2 
อยูในหองฉุกเฉิน<2 ชม.คิดเปนรอย
ละ 73.35 ผานเกณฑการประเมิน    
(ต.ค 62 - ธ.ค.62) 
- มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การรักษา 
-มีการทำ RCA ในผูเจ็บปวย
วิกฤติฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตภายใน 
24 ชม.ทุกราย 
-มีการคัดแยก (Triage) 5 ระดับ
ท่ีไดมาตรฐาน(Nation Moph 
Triage) แนวทางเดียวกันท้ัง
จังหวัด 
แผนพัฒนา 
-พัฒนา TEA UNIT ใหไดมาตรฐาน 
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6 Building Blocks การเขาถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ / ความปลอดภัย 
(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

2. กำลังคนดานสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

บุคลากร ประกอบดวย 
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 ไดแก 
แพทย EP, พยาบาล ENP, 
Paramecdic และ EMT-I 

3. คาใชจายดานสุขภาพ 
(FINANCING) 

1.คาตอบแทนบุคลากร 
2.งบพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
3.คาชดเชยบริการฯ 
จากเขต/สพฉ./สธฉ./เงินบำรุง 
 
 

มีการสนับสนุนคาใชจาย ดังนี้  
1.คาตอบแทนบุคลากร 
2.งบพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 
3.คาชดเชยบริการฯ 
จากเขต/สพฉ./สธฉ./เงินบำรุง 

4. สื่อองคความรู/เทคโนโลยี
ทางการแพทย 
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 
 

1.คูมือการคัดแยกผูปวย  Nation moph triage 
2.คูมือ/CPG การดูแลและการสงตอผูปวย 
3.คูมือ/CPG การดูแลผูปวย Fast track 
4.คูมือการประเมิน ECS คุณภาพ/TEA unit 
 
 
 
 
 

ผลลัพท 
1.คูมือการคัดแยกผูปวย Nation 
moph triage 
2.พัฒนาคูมือ/CPG การดูแลและ 
การสงตอผูปวยดังนี้ 
(1)การดูแลผูปวยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล (Emergency 
Medical Services : EMS) 
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6 Building Blocks การเขาถึง /ครอบคลุม / คุณภาพ /  
ความปลอดภัย 

(Access / Coverage / Quality / Safety) 

เปาหมาย /ผลลัพธ 
(Goals / Outcomes) 

  (2)การดูแลผูปวยฉุกเฉิน ณ หอง
ฉุกเฉิน (ER) 
(3)การสงตอผูปวยฉุกเฉิน (Referral 
System)  
 (4)การจัดการสาธารณภัยดาน
การแพทยและสาธารณสุข (Disaster) 
ใหมีความพรอมบริการตลอด 24 
ชั่วโมง 
(5)คูมือ/CPG การดูแลผูปวย Fast 
track ไดแก Stroke STEMI Sepsis 
และ Emergency Trauma 
3.คูมือการประเมิน ECS คุณภาพ/
TEA unit 
แผนพัฒนา 
- อบรมการใชคูมือ/CPG การดูแลผูปวย
Fast track ใหกับพยาบาล ER 

5. ระบบขอมลูสารสนเทศ 
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

1.ระบบขอมูล IS Online/PHER Accident  
ในการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจราจรทุกรายฯ 
2.มีรายงานมาตรฐานท่ีสามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ECS 
one page summary) 
3.ระบบฐานขอมูล HDC 
4.ระบบการเขาพิกัดผูปวย 
5.ระบบติดตามรถพยาบาล 

ผลลัพท 
-โรงพยาบาลท้ัง 6 แหงใชระบบ
ขอมูล IS Online ในการบันทึก
ขอมูลอุบัติเหตุจราจรทุกรายฯ 
-ใชแบบรายงานประสิทธภิาพ (ECS 
one page summary) แบบ
เดียวกันท้ังเขตสุขภาพ 
แผนพัฒนา 
-พัฒนาระบบขอมูล HDC  ในการ
เก็บขอมูลตัวชี้วัดงาน EMS  
- พัฒนาระบบการเขาพิกัดผูปวย 
- พัฒนาระบบติดตามรถพยาบาล 

6. ภาวะผูนำและธรรมาภิ
บาล 
(LEADERSHIP/GOVERNME
NT) 

1. มีคณะกรรมการ EMS ระดับเขต ระดับ
จังหวัด 
 - วางแผนดำเนินการประเมินผล 
2.มาตรการองคกรในเรื่องการปองกันการ 
บาดเจ็บทางถนน 
3.มีคณะกรรมการ ECS คุณภาพระดับ
จังหวัด เขต 

ผลลัพท 
-มีคณะกรรมการ EMS ระดับเขต 
ระดับจังหวัด 
 - วางแผนดำเนินการประเมินผล 
-มาตรการองคกรในเรื่องการปองกัน
การบาดเจ็บทางถนน 
-มีคณะกรรมการ ECS คุณภาพ
ระดับจังหวัด เขต 
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ผลกระทบของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตอระบบการรักษาผูปวย Fast Track   (Trauma) 
6 Building Blocks ปญหา/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

1.ระบบบริการ (SERVICE DELIVERY) 1.การจัดการประชาสัมพันธเรื่องการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน/และ
Stroke/STEMI Alert/Heart Attack Alert /โรคฉุกเฉินอ่ืนๆ ทำได                   
ยากข้ึน เนื่องจากตองงดการรวมตัวของกลุมคน เพ่ือปองกันการแพร 
กระจายเชื้อ 
2.ตองเพ่ิมการคัดกรอง PUI และประชาสัมพันธเรื่องมาตรการ                
การปองกันโรค COVID และดูแลตนเองในผูปวยโรคหัวใจ เนื่องจาก   
เปนกลุมเสี่ยง ในการติดเชื้อไดงาย 
3.ปญหาการแออัดในโรงพยาบาลทำใหการเขารับการรักษาของผูปวย
โรคหัวใจเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายข้ึน   

2. กำลังคนดานสุขภาพ 
(HEALTH WORKFORCE) 

-ตองเพ่ิมอัตรากำลังในการคัดกรองผูปวย PUI 
-ไมสามารถจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรได 

3. คาใชจายดานสุขภาพ (FINANCING) - 
4.สื่อองคความรู/เทคโนโลยีทางการแพทย 
(ASSESS TO ESSENTIAL MEDICINES) 

-ไมมีระบบ TELEMEDICINE  
-ขาด APPLICATION ในการสื่อสารขอมูลใหประชานและผูปวย                 
เขาถึงเรื่องการดูแลตนเองและปองกันโรค 

5.ระบบขอมูลสารสนเทศ                      
(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 

- 

6.ภาวะผูนำและธรรมาภิบาล 
(LEADERSHIP/GOVERNMENT) 

- 

 
รูปแบบการจัดบริการแบบใหม (New Normal) 
1.ระบบบริการดานการแพทยฉุกเฉิน System 

ประเด็น Existence New Normal 
การจัดการความเส่ียง 
Risk  Management 

Pre-hospital 
-คัดกรองดวยการซักประวัติผูปวยดวย
ระบบ Phone triage  
In-hospital  
-ไมไดคัดกรองผูปวยระบบทางเดินหายใจ
กอนเขารับบริการ 
Referral System 
-สงตอผูปวยตามแนวทางปกติ ไมมีแนว
ทางการสงตอผูปวยติดเชื้อ 

Pre-hospital 
-คัดกรองดวยการซักประวัติผูปวยดวย
ระบบ Phone triage และแนวทาง PUI 
In-hospital  
-คัดกรองผูปวยทางเดินหายใจ กอนเขารับ
บริการ 
-จัดทำ Protocol การชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
Referral System 
-จัดทำแนวทางการสงตอผูปวย PUI และ
ซักซอมการรับและสงตอผูปวย 
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ประเด็น Existence New Normal 
การสนับสนุนอุปกรณ
การปฏิบัติงาน 
Supply  Chain 

หนวยบริการการแพยฉุกเฉินแตละแหง
จัดหาอุปกรณ การปฏิบัติงาน  
ตามงบประมาณประจำป 

ไดรับการสนับสนุนหนากากอนามัย และ
อุปกรณปองกันจากหนวยงานอ่ืนๆ ไดแก 
สพฉ., กระทรวงมหาดไทย  
และบ.เครือเจริญโภคภัณฑ  
ผานสภากาชาดไทย 

การบองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือ 
Infection 
Prevention  
and control 

ผูปฏิบัติงานสวมใสชุดปฏิบัติงานตามหลัก 
Universal Precision 

ผูปฏิบัติงานสวมใสชุดปฏิบัติงานตาม
ระดับความเสี่ยง ตามหลักเกณฑของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
2.การปรับปรุงโครงสราง Structure 

ประเด็น Existence New Normal 
Physical 
distancing 

-ไมไดจัด Alcohol gel ไวในบริเวณ 
จุดบริการ 
-พ้ืนท่ีนั่งรอไมไดเวนระยะหาง 

-จัดบริการ Alcohol gel ไวบริการ 
ตามจุดตางๆ 
-ทำปายเตือนและสัญลักษณการเวน
ระยะหางบริเวณพ้ืนท่ีรอตรวจ 

การจัดระบบระบาย
อากาศท่ีเหมาะสมแต
พ้ืนท่ี 

-พนยาแบบละอองฝอยโดยไมแยกพ้ืนท่ี
ออกจากหอง ER  
-ไมไดติดตั้งระบบระบายอากาศ 

-ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
-ติดตั้ง Filter และการฆาเชื้อดวย UV-C 
ในระบบระบายอากาศ กรณี  พนยาแบบ
ละอองฝอย 
-ใชอุปกรณปองกันการติดเชื้อขณะทำ
หัตถการ 
-จัดตั้งคลินิก ARI ท้ังในและนอกเวลา 
-ปรับปรุงระบบระบายอากาศภภายใน
หอง ER 

การจัด Zoning          
ในพ้ืนท่ีรักษา 

-ไมมีหองแยกโรค -จัดพ้ืนท่ีคัดกรองผูปวยติดเชื้อหรือหอง
แยกโรค และวางแผนสรางหอง Negative 
Pressure ภายในหอง ER 

การจัดเสนทางเดิน  
Safety Flow 

-ไมไดติดปายเตือนและปดก้ันพ้ืนท่ีในกรณี
ยายผูปวยติดเชื้อ 

-กรณี ท่ีเคลื่อนผูปวยติดเชื้อ จะติดปาย
เตือนและปดก้ันเสนทางเคลื่อนยายผูปวย 
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3.ผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน Staff 
ประเด็น Existence New Normal 

การจัดประชุม -จัดประชุมชี้แจง ณ หองประชุมสำนักงาน -จัดประชุมผานระบบ Video 
Conference 

การปองกันตัวสวน
บุคคล 

-ไมมีพ้ืนท่ีสำหรับสวมใสและถอดชุด      
cover all 

- -ผูปฏิบัติงานไมไดสวมใสชุดปองกัน    
- -การติดเชื้อปฏิบัติงานตามระดับ      

ความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน 

-อบรมใหความรูเรื่อง Infection control 
-จัดพ้ืนท่ีสำหรับสวมใสและถอดชุด 
cover all 
-สวมใสชุดปองกันการติดเชื้อปฏิบัติงาน
ตามระดับความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน 

กรณี สัมผัสผูติดเช้ือ -ตรวจหาเชื้อตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

-ตรวจหาเชื้อตามมาตรการกรมการแพทย 
พักงาน 14 วัน  ในStage Quarantine  
เพ่ือเฝาระวังอาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                        ผูรายงาน   นายภูวชิ โชติการทองกุล   
                                                     ตำแหนง    นกัวิชาการสาธารณสุข 

             วัน/เดือน/ป  17  มิถุนายน 2563 
                  E-mail emssingburi.1669@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นท่ี ลดแออัด ลดรอคอย 
หัวขอ    Fast Track   (ODS) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี 2/2563 
 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัด One Day Surgery (รอยละ 40) 

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
การผาตัดแบบผูปวยไมตองนอนพักคางในโรงพยาบาล (One Day Surgery) เปนการรักษาผาตัดท่ี

ผู ปวยสามารถมาผาตัดและกลับบานในวันเดียวกันโดยผูปวยที่จะทำผาตัดตองเปนผูที ่มีสุขภาพสมบูรณ 
แข็งแรง ไมมีโรคประจำตัว และเตรียมตัวมาจากบาน ซึงโรงพยาบาลสิงหบุรีไดเล็งเห็นประโยชนของโครงการ 
ODS เพื่อตอบสนองความตองการของการใหบริการและผูรับบริการและเกิดประโยชนและพัฒนาการบริการ
อยางตอเนื่อง  

ผลการดำเนินงาน One Day Surgery ปงบประมาณ 2561 - 2562  

การผาตัดโรค 
จำนวนผูปวยท่ีผาตัด ODS (ราย) 

ป 2561 ป 2562 
เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย 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 

รอยละ 68.49 
35 28 

รอยละ 80 

ที่ผานมาโรงพยาบาลสิงหบุรี ไดดำเนินการผาตัดแบบ One Day Surgery ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 
ตามความพร อม จำนวน 4 ห ัตถการ ได แก   Hydrocelectomy, Herniorrhaphy, Hemorrhoidectomy, 
Colorectal polyp  จากรายการหัตถการการผาตัดแบบวันเดียวกลับ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 
12 หัตถการ และในป 2562 ดำเนินงานการผาตัด One Day Surgery เพิ ่มหัตถการ อีก 2 หัตการ ไดแก 
Pterygium with graft และ Fistulotomy  รวมเปน 6 หัตถการ และดำเนินการตอเนื่องมาถึง ป 2563  

ผลการดำการเนินงานดังกลาว สงผลใหชวยลดความแออัด ลดคาใชจาย ยอดชดเชยตอรายสูงข้ึนและไมมี
ผูปวย Re visit 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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ผลการดำเนินงาน One Day Surgery ป 2563 (ขอมูล 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562)  

การผาตัดโรค ผูปวยผาตัด
ท้ังหมด(ราย) 

เขาขายตาม
เกณฑ ODS 

ผลงาน  ODS รอยละ 

1. Hydrocelectomy 4 2 2 100 
2. Herniorrhaphy 30 13 11 100 
3. Hemorrhoidectomy 29 5 4 84.62 
4. Colorectal polyp 12 4 4 100 
5. Pterygium with graft 7 7 7 100 
6. Fistulotomy 3 0 0 0 

รวม 85 31 28 90.32 
 

ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/แผนงาน/กิจกรรมการแกไขปญหา 

 

ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ผลการ
ดำเนินงาน 

1. สถานท่ี (หองผาตัด, 
Recovery Room) 
เครื่องมือและพยาบาลหอง
ผาตัดในการจัดตั้ง ODS 
unit ยังไมพรอม 
 
 
 
2. ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจในระบบบริการ 
ODS และไมยินยอม/ 
ยังยึดติดกับระบบบริการ
ผาตัดแบบเดิม 

1.1  วางแผนการดำเนินงานผาน 
คณะกรรมการ Service Plan สาขา
ศัลยกรรมระดับจังหวัด เพ่ือจัดทำแผน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
พัฒนาบุคคลากร, หองผาตัด, Recovery 
Room) และเครื่องมือ 
1.2 จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของทีม 
ODS รองรับการจัดตั้ง ODS unit  
2.ใชสื่อ Social มาใชในงานเอกสาร/ 
แผนพับเพ่ือใหประชาชนเขาถึง และ
ติดตอสื่อสารขอมูล 

1. ประสานงาน Service Plan 
สาขาศัลยกรรมระดับจังหวัด 
เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
2.จัดทำสื่อแนะนำ/แผนพับ
เฉพาะโรคท่ีใหบริการแบบ ODS 
เผยแพร  

3. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)    ไมมี 

4. ขอเสนอแนะ    ไมมี 
 
 
      ผูรายงาน      นางอารีย  จันทรวิจิตร 
      ตำแหนง       พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ 
      วัน/เดือน/ป   4 มิถุนายน 2563 
      โทร  06 3849 5995 e-mail  pedi08@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ  Intermediate Care 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี 2/2563 

 
 

1.ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดหลัก : รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง

แบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) รอยละ 75 
ตัวชี้วัดรอง : ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมี

คะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการ
บริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 รอยละ 60 

ประเด็นมุงเนน 
1.1 มีการแตงตั้งและทบทวนคณะกรรมการ/คณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนงาน IMC 
1.2 มีแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานดาน IMC 
1.3 มีแนวทางการคัดกรอง และ Refer back ผูปวยท่ีเขาเกณฑกลับไปรับบริการ IMC bed/ward  

ท่ีชัดเจน 

2.วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี 
คณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate care ได กำหนดเพิ ่มกล ุ มผ ู ป วย Fracture 

around hip ที่เขาเกณฑ Capture the Fracture (CTF) เนื่องจากเปนกุลมที่มีโอกาสติดเตียง ซึ่งควรติดตาม
ฟนฟูสภาพตอเนื่อง เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากการติดเตียง เชน ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน ขอติด เปนตน 

การฟนฟูสภาพผูปวยระยะระยะกลาง (Intermediate care) ใน 4 กลุมโรคหลักที่ไดรับการดูแลใน
ระยะกลาง (Intermediate Care) ไดแก ผูปวย Stroke, ผูปวย Traumatic Brain Injury, ผูปวย Spinal Cord 
Injury และผูปวย Fracture around hip ที่มีคาคะแนน Barthel index (BI) < 75 โดยปจจุบันไดติดตาม
ฟนฟูสภาพผูปวยท้ัง 4 กลุมโรค ซ่ึงผูปวยท้ัง 4 กลุมโรคมีความจำเปนตองไดรับการติดตามฟนฟูสภาพตอเนื่อง
หลังจากออกจากโรงพยาบาล ซึ่งในชวง 6 เดือนแรกหลังจากผูปวยมีสภาวะทางการแพทยคงที่และพนภาวะ
วิกฤติหรือระยะกึ่งเฉียบพลันถือวาเปนชวง Golden period ของการฟนฟูสภาพ จึงตองใหความสำคัญในการ
ติดตามฟนฟูสภาพผูปวย เพื่อลดภาวะแทรกซอนของโรค ความพิการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวยและ
ครอบครัวโดยใหการบริการฟนฟูสภาพ แบงเปน 3 รูปแบบ คือ การฟนฟูแบบผูปวยใน (IPD),  ผูปวยนอก 
(OPD) และติดตามเยี่ยมบานในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report 
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2.1 ผลการดำเนินงาน 
2.1.1 โรงพยาบาลท่ีดำเนินงาน Intermediate bed/ward เกณฑ รอยละ 75 ผลงาน รอยละ 60 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
รูปแบบ
บริการ 

จำนวน(เตียง 
IMC) 

การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานการดำเนินการ 

หมายเหตุ 
(สาเหตุท่ียังไม
ผานเกณฑ) 

ผาน ไมผาน  

รพ.อินทรบุรี M Ward 20   
หองน้ำคนพิการ
ในหอผูปวย 

รพ.บางระจัน F2 Bed 2    

รพ.ทาชาง F2 Bed 2   

พยาบาลผาน
หลักสูตรพยาบาล
ฟนฟู 5 วัน 

รพ.คาย
บางระจัน F2 Bed 2   

 

รพ.พรหมบุรี F3 Bed 2    
จำนวน  
รพ. M และ F 
ท้ังหมด 

M = 1 
F = 4   3 2 

 

 
   2.1.2 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2562)  

โรงพยาบาล 
ผูปวยท้ังหมด 

(เม.ย.-มิ.ย.62) คน 

ผูปวยไดรับการฟนฟูสภาพ 
และติดตามครบ 6 เดือน 

(เม.ย.-มิ.ย.62) คน 
รอยละ 

รพ.สิงหบุร ี 10 9 90.00 

รพ.อินทรบุรี 33 33 100.00 

รพ.บางระจัน 10 10 100.00 

รพ.ทาชาง 2 2 100.00 

รพ.คายบางระจัน 9 8 88.89 

รพ.พรหมบุรี 10 10 100.00 

รวมจังหวัดสิงหบุรี 74 72 97.29 

 
 



90 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.1.3 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ไตรมาส 2 เดือนมกราคม – 
มีนาคม 2563) 

โรงพยาบาล 
ผูปวยท้ังหมด 

(ก.ค.-ก.ย.62) คน 

ผูปวยไดรับการฟนฟูสภาพ 
และติดตามครบ 6 เดือน 

(ก.ค.-ก.ย.62) คน 
รอยละ 

รพ.สิงหบุร ี 11 7 64.00 

รพ.อินทรบุรี 24 24 100.00 

รพ.บางระจัน 7 7 100.00 

รพ.ทาชาง 8 8 100.00 

รพ.คายบางระจัน 10 8 80.00 

รพ.พรหมบุรี 4 4 100.00 

รวมจังหวัดสิงหบุรี 64 58 90.63 

 

2.1.4 ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาล
ฟนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ไตรมาส 3 เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2563) 

โรงพยาบาล 
ผูปวยท้ังหมด 

(ต.ค.-พ.ย.62) คน 

ผูปวยไดรับการฟนฟูสภาพ 
และติดตามครบ 6 เดือน 

(ต.ค.-พ.ย.62) คน 
รอยละ 

รพ.สิงหบุร ี 3 3 100.00 

รพ.อินทรบุรี 33 33 100.00 

รพ.บางระจัน 7 4 57.14 

รพ.ทาชาง 1 1 100.00 

รพ.คายบางระจัน 5 4 80.00 

รพ.พรหมบุรี 3 2 66.67 

รวมจังหวัดสิงหบุรี 52 47 90.38 
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2.2 จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน (คน) 

ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) ในโรงพยาบาล 

รวม สิงหบุรี อินทรบุรี คายบางระจัน บางระจนั ทา
ชาง 

พรหม
บุร ี

1. แพทย PM&R 1 0 0 0 0 0 1 
2. นักกายภาพบำบัด 8 3 2 2 1 2 16 
3. นักกิจกรรมบำบัด 1 0 0 0 0 0 1 
4. นักแกไขการพูด 0 0 0 0 0 0 0 
5. นัก/ชางกายอุปกรณ 2 0 0 0 0 0 2 
6. พยาบาลฟนฟู  
(4 เดือน) 

1 1 0 0 0 0 2 

7. พยาบาลฟนฟู  
(5 วัน) 

2 5 1 3  2 11 

8. นักสังคมสงเคราะห 2 1 0 0 0 0 3 
9. นักโภชนาการ/
กำหนดอาหาร 

2 1 0 0 0 0 3 

10. นักจิตวิทยา 0 2 0 0 0 0 2 
11. เภสชักร 16 11 5 4 4 3 43 
12. แพทยแผนไทย 2 3 1 1 1 1 9 

2.3 ครุภัณฑท่ีมีในโรงพยาบาล 

ครุภณัฑทางการแพทย 
รพ.

สิงหบุรี 
รพ.

อินทรบุรี 
รพ.คาย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ทาชาง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. Tilt table     -  
2. Parapodium - - - -  - 
3. Parallel bar   -    
4. เตียงปรับระดับไดเพ่ือการฝก   - -   
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 - - - - - - 
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2.4 วัสดุทางการแพทยท่ีมีในโรงพยาบาล 

วัสดุทางการแพทย 
รพ.

สิงหบุรี 
รพ.

อินทรบุรี 
รพ.คาย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ทาชาง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. Shoulder sling  - -  -  
2. Plastic AFO  - - - - - 
3. cane   -    
4. walker       
5. Wheel chair  - - -   
6. splint - - - - - - 

 
2.5 รายการยาสำหรับผูปวย Intermediate care ในโรงพยาบาล 

วัสดุทางการแพทย 
รพ.

สิงหบุรี 
รพ.

อินทรบุรี 
รพ.คาย

บางระจัน 
รพ. 

บางระจัน 
รพ. 

ทาชาง 
รพ. 

พรหมบุรี 
1. brace  - - - - - 
2. Silicone urinary self catheter - - - - - - 
3. ยาลดเกร็ง  - - - - - 
4. ยา neuropathic pain   -  -  
5. ยาคลายกระเพาะปสสาวะ   - - - - 
6. Phenol block (การฉีดยาลดเกร็ง)  - - - - - 

 
2.6 แนวทางการดูแลและบริการผูปวย IMC จังหวัดสิงหบรุี 
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ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ 

ผลการดำเนินงาน 
1. รพ.ที่ใหบริการ IMC Ward ยังไมมีแพทย
เวชศาสตรฟนฟ ู
2. ผูปวยบางรายมีพยาธสิภาพของโรค / 
ภาวะแทรกซอน / ภาวะทางจิตใจ ทำใหการ
ฟนฟูไมมปีระสิทธิภาพ 
3. ระบบการ refer back ในผูปวย IMCยังมี
นอยเนื่องจาก 
    3.1 ผูปวยที่มีสิทธิ์เบิกจายตรง เลือกที่จะ
รักษาตอที่ รพศ. 
    3.2 ผูปวยไมสมัครใจกลบัไปรักษาพยาบาล
ตอที่รพช.เนื่องจากตองการกลับไปรักษาตัวตอ
ที่บาน 
4. รพ.ไมผานเกณฑการใหบริการ IMC 
เนื่องจาก 
    4.1 ไมมีหองน้ำผูพิการในหอผูปวย 
    4.2 พยาบาลยังไมผานการอบรมหลักสูตร 
5 วัน 

1. ประสานความรวมมือ SP สาขา 
IMC ในกรณีที่ผูปวยตองไดรับการ
ดูแลดวยแพทยเวชศาสตรฟนฟ ู
2. สรางความเขาใจ ถึงความสำคัญ
ของประโยชนในการฟนฟูผูปวย
กลุม IMC ใหกับผูปวยและญาต ิ
3. ทำแผนสงพยาบาลอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 5 วนั 
4. จัดทำแผนสรางหองนำ้ผูพิการใน
หอผูปวย โดยใชเงนิบำรุงของ รพ. 
 

1. สงรายชื่อพยาบาลอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 5 วนั   
ใหกับเขต จำนวน 12 คน 
2. แผนการจัดทำหองนำ้ผู
พิการในหอผูปวย ผานการ
อนุมัติจากผูบริหารของ รพ. 
เรียบรอยแลว 

3.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี) 
3.1 หุนฝกใหอาหารทางสายยาง (โรงพยาบาลอินทรบุรี) 
3.2 เกาอ้ีสุขเพ่ิมพูน (โรงพยาบาลอินทรบุรี) 
3.3 การพัฒนาคุณภาพ เรื่อง กลืนปลอดภัยไรภาวะแทรกซอน (โรงพยาบาลอินทรบุรี) 
3.4 ดำเนินการสงขอมูลผูปวย 4 กลุมโรคท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสิงหบุรี 

ดวยโปรแกรม Smart COC (โรงพยาบาลสิงหบุรี) 

4.ขอเสนอแนะ     ไมมี 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน  นางสาวอุไรวรรณ   ตั้งพานิชวงศ 
ตำแหนง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                                                      วัน/เดือน/ป  15 มิถุนายน 2563 
                                                                 E-mail URAIWAN_DA@HOTMAIL.COM 
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แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด ลดรอคอย 

หัวขอ  โรงพยาบาลท่ีมีระบบบริการรับยาท่ีรานยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี 2/2563 

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
โรงพยาบาลขนาดใหญ (ระดับ A, S) มีระบบรับยาท่ีรานยา 

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสิงหบุรี มีโรงพยาบาลแมขายที่เขารวมดำเนินการ จำนวน 3 แหง ไดแก 1) โรงพยาบาล

คายบางระจัน โดยรวมกับรานยา จำนวน 2 แหง ไดแก รานคายบางระจันเภสัช และพิมพชนกหมอยา โดย
เลือกการดำเนินงานในรูปแบบ 1 โรงพยาบาลเปนผูจัดซ้ือ ตรวจรับ เบิกจาย และจัดยาสำหรับผูปวยรายบุคคล
และสงยาไปที่รานยาเพื่อจายใหผูปวย ดำเนินการในผูปวย 3 กลุมโรค ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และโรคหอบหืด 2) โรงพยาบาลพรหมบุรี โดยรวมกับรานยา จำนวน 1 แหง ไดแก รานพรเพ็ญเภสัช โดย
เลือกการดำเนินงานในรูปแบบ 1 ดำเนินการในผูปวย 2 กลุมโรค ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
3) โรงพยาบาลอินทรบรุ ีโดยรวมกับรานยา จำนวน 2 แหง ไดแก รานเกษรยาดี และรานอินทรบุรีหมอยา โดย
เลือกการดำเนินงานในรูปแบบ 1 โรงพยาบาลเปนผูจัดซ้ือ ตรวจรับ เบิกจาย และจัดยาสำหรับผูปวยรายบุคคล
และสงยาไปท่ีรานยาเพ่ือจายใหผูปวย ดำเนินการในผูปวย 3 กลุมโรค ไดแก โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด 

 
ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ผลการ

ดำเนินงาน 
1.โรงพยาบาลท่ัวไป  ยังไมมีความ
พรอมในการดำเนินงาน และ
ระยะเวลาการรอยาไมเกิน 30 นาที 
2.โรงพยาบาลท่ัวไปยังคอนขาง
กังวลในระบบขอมูลการจายยาตาม
ใบสั่งแพทย เนื่องจากอาจทำใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการจายยา
เพ่ิมข้ึน และระบบยังไมสามารถลิงค
ใหเภสัชกรท่ีรานยาดูขอมูลการใชยา
ท้ังหมดของผูปวยได 
3.รานยาท่ีสนใจไมไดอยูในพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ 
 
 

1. จัดประชุมนโยบายลดความแออัด
โดยรานยาจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ใหกับ รพ.แมขายทุกแหง และราน
ขายยา ขย.1 ท่ีเขาเกณฑ จำนวน  
20 ราน เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 
2563 ทำใหเกิดแนวทางการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน 
2. สสจ. เปนผูประสานงานหลัก 
และคอยเปนพ่ีเลี้ยง ใหกับ
โรงพยาบาลและรานยาแผนปจจุบัน 
ขย.1 ในพ้ืนท่ีกับสปสช.เขต ในการ
ดำเนินการตามนโยบายดังกลาว 
3. ประชาสัมพันธโครงการผาน
ชองทางตางๆ 
 

1.โรงพยาบาล ทราบแนวทาง
การดำเนินการท่ีชัดเจน และ
ทราบจำนวนรานยาในพ้ืนท่ี
ของตนเองท่ีมีความพรอมใน
การดำเนินการ เพ่ือทาง
โรงพยาบาลแมขายจะไดนำ
เรียนผูบริหารทราบแนวทาง
ดำเนินการตอไป 
2. โรงพยาบาลและรานยา
จัดเตรียมความพรอมในการ
ดำเนินการ 
3. สสจ. และสปสช. ลงพ้ืนท่ี 
เพ่ือสำรวจความพรอม และ
เซ็นต MOU ในวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
3. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   

    ไมมี 

4.ขอเสนอแนะ 
  4.1 สำหรับพื้นท่ี: สำรวจเปาหมายผูปวย 4 กลุมโรค ที่อยูกลุมเปาหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
โรงพยาบาลพิจารณาดำเนินการตอไป 

4.2 สำหรับสวนกลาง: โรงพยาบาลทั่วไปยังคอนขางกังวลในระบบขอมูลการจายยาตามใบสั่งแพทย 
เนื่องจากอาจทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจายยาเพ่ิมข้ึน และระบบยังไมสามารถลิงคใหเภสัชกรท่ีรานยา
ดูขอมูลการใชยาทั้งหมดของผูปวยได จึงอยากเสนอใหระบบขอมูลการจายยาตามใบสั่งแพทยสามารถลิงคให
เภสัชกรที่รานยาดูขอมูลการใชยาทั้งหมดของผูปวยได เพื่อจะไดเปนการลดระยะเวลาและเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตอผูปวย 

5. new normal 
6.1 มีมาตรการ social distancing ในรานยาเครือขาย 

 6.2 จัดเตรียมแอลกอฮอลเจล และหนากากอนามัยสำหรับผูมารับบริการในรานยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ผูรายงาน  นางสาวดวงดาว  คงมลายู  

    ตำแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ 
          วัน/เดือน/ป 15 มิถุนายน 2563 

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

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional based ประเด็นท่ี 4 ลดแออัด ลดรอคอย 

หัวขอ  การกระจายผูปวยจิตเวชรับยาท่ีรานขายยา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี 2/2563 

 
 

1. ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 
โรงพยาบาลมีการกระจายผูปวยจิตเวชรับยาท่ีรานยา 

2. วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสิงหบุรีมีหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 แหง ดังนี้ 

- โรงพยาบาลท่ัวไป (S)   จำนวน 1 แหง 
- โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก (M1)  จำนวน 1 แหง 
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)  จำนวน 3 แหง 
- โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)  จำนวน 1 แหง  

2.1.จัดประชุมนโยบายลดความแออัดโดยรานยาจังหวัดสิงหบุรี ป 2563 เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ใหกับ รพ.แมขายทุกแหง และรานขายยา ขย.1 ที่เขาเกณฑ จำนวน 20 ราน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ทำ
ใหเกิดแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน 

2.2.ทีม รพท. มีระบบตอยาใหผูปวยสงผาน รพช. และ รพ.สต. ในพ้ืนท่ี และสงยาใหผูปวยถึงบาน 
2.3.ระยะเวลาการรอคอยการรับยาผูปวยจิตเวชไมเกิน 30 นาที 

 
ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ผลการ

ดำเนินงาน 
1.ผูปวยจิตเวชมักทานยาไมตอเนื่อง 
ทานยาไมครบ หรือทานยาไมถูกตอง 
2.รานยาในพ้ืนท่ี ยังไมผานการฝกอบรม
การพัฒนาศักยภาพในการจายยาเดิม 
(refill) และบริบาลเภสัชกรรมผูปวย 
จิตเวชจากแมขายจิตเวช สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
3.โรงพยาบาลท่ัวไปมีความกังวล 
เรื่องการรับยาจิตเวชท่ีรานยาเนื่องจาก
ปจจุบันแพทย/พยาบาลแนะนำและ 
จายยาผูปวยดวยตนเอง 

1.วางแผนการดำเนินงานผาน
คณะกรรมการจิตเวชระดับจังหวัด
เพ่ือผลักดันใหเกิดการดำเนิน 
2.จัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพ
รพ.แมขายจิตเวช ใหสามารถ
ดำเนินการโครงการรับยาท่ีรานยา
ได 
3.วางแนวทางรพ.ท่ีมีจิตแพทย  
นำหลักสูตรไปพัฒนาเภสัชกร 
รานยาและเชื่อมโยงขอมูลการดูแล
ผูปวยผานโปรแกรม Pharmacare 
transition 

1.ประสานงาน Service Plan 
สุขภาพจิตและจิตเวชระดับ
จังหวัด เพ่ือกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานในชวงเดือน
มีนาคม   มติ service plan 
สุขภาพจิตและจิตเวช ยินดี 
เขารวม อยูท่ีมติโรงพยาบาล
เห็นชอบพิจารณา โดยแนวทาง
คือใหแพทยพิจารณาเคส 
เปนรายๆ ไปตามดุลพินิจ 
ของแพทย 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3. นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   
  3.1.นวัตกรรมการอธิบายการทานยาโดยใชตัวอยางยาสำเร็จรูปโดยแพทยและพยาบาลจิตเวช 

3.2.การ pop-up ใน program hosxp กรณีท่ีคาดวานาจะมี Drug interaction 

4. ปญหาและอุปสรรค 
มต ิservice plan สุขภาพจิตและจิตเวช ยินดีเขารวม อยูท่ีมติโรงพยาบาลเห็นชอบพิจารณา โดยแนวทาง

คือใหแพทยพิจารณาผูปวยเปนรายๆ ไปตามดุลพินิจของแพทย ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบงานและโรงพยาบาลมีความเห็น
ยังไมเขารวมกระจายยาจิตเวช เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องการบริหารยาของผูปวยกลุมนี้ 
5. ขอเสนอแนะ 

5.1 สำหรับพื้นท่ี:  โรงพยาบาลสำรวจผูปวยที่มีโรคจิตเวชวามีผูปวยรายไหนที่สามารถรับยาไดที่รานยา 
และเกิดประโยชนกับผูปวย 

5.2 สำหรับสวนกลาง:  โรงพยาบาลทั่วไปยังคอนขางกังวลในระบบขอมูลการจายยาตามใบสั่งแพทย 
เนื่องจากอาจทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจายยาเพิ่มขึ้น และระบบยังไมสามารถลิงคใหเภสัชกรที่รานยาดู
ขอมูลการใชยาทั้งหมดของผูปวยได จึงอยากเสนอใหระบบขอมูลการจายยาตามใบสั่งแพทยสามารถลิงคใหเภสัชกร ท่ี
รานยาดูขอมูลการใชยาท้ังหมดของผูปวยได เพ่ือจะไดเปนการลดระยะเวลาและเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอผูปวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ผูรายงาน  นางสาวดวงดาว  คงมลายู  

    ตำแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ 
          วัน/เดือน/ป 16 มิถุนายน 2563 

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

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Functional  based  ประเด็นท่ี  4 ลดแออัด  ลดรอคอย 

หัวขอ    การพัฒนา อสม. เปน อสม.หมอประจำบาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
1.ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน 

1.1.จำนวน อสม. ทีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจำบาน (388 คน) 
1.2.รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
      (รอยละ 70) 

2.วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
จังหวัดสิงหบุรี มี อสม. จำนวน 4,591 คน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจำบาน 

จำนวน 388 คน (อสม. ระดับหมูบาน จำนวน 364 คน เทศบาลเมืองสิงหบุรี จำนวน 24 คน) โดยพัฒนา
ศักยภาพ อสม.หมอประจำบานแยกรายอำเภอๆ ละ 3 วัน ประกอบดวยภาคทฤษฎี จำนวน 2 วัน และ
ฝกภาคปฏิบัติที ่  รพ.สต. จำนวน 1 วัน โดยใชหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบาน             
ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงใหความรูและวิธีการคัดกรองมะเร็งลำไส มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก 
ซึ ่งเปนนโยบายของจังหวัดสิงหบุร ี พรอมทั ้งจัดทำคู มือ อสม.หมอประจำบานสำหรับเจาหนาที ่ และ                    
อสม.หมอประจำบาน 

3.ผลการดำเนินงาน 
ในสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู บานเปนกำลังหลักสำคัญในการเฝาระวังปองกันโรคในชุมชน โดยการรวมกับผู นำชุมชน หนวยงาน       
ดานปกครอง เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนที่เดินทางเขา-ออกในจังหวัด อำเภอ 
หมูบาน ณ จุดคัดกรองท่ีดานตามรอยตอของอำเภอ และในชุมชน ตามคำสั่งปฏิบัติงานเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน และดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ตามกิจกรรม ดังนี้ 

1. วัดอุณหภูมิ ใหความรูเรื่องการปองกันโรคโควิด-19 ในกลุมเสี่ยง ครอบครัว และชุมชนในละแวก
บานกลุมเสี่ยงท่ีตองกักกัน และคุมไวสังเกตอาการ (Home Quarantine) 

2. เคาะประตูบาน แจงขาวสาร ใหความรู แนะนำประชาชน และคนหากลุมเสี่ยงในชุมชน 
3. สงมอบยาใหผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง ตามมาตรการลดความแออัด (Grab Drug) 
4. อสม. รวมกับเจาหนาที ่ รพ.สต.ในพื ้นที ่ เย็บหนากากผา รวมถึงบรรจุเจลแอลกอฮอล และ

แอลกอฮอล เพ่ือแจกจายใหประชาชนในละแวกท่ีตนเองรับผิดชอบอยางท่ัวถึง  
5. อสม. รวมกับคณะกรรมการควบคุมโรคในพื้นที่ สำรวจขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือขอรับถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย โดยผานชองทางแอปพลิเคชันพนภัย 
6. อสม. รวมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ในงานพิธีกรรมตางๆ 

โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ประชาสัมพันธใหสวมใสหนากากอนามัย/หนากากผา และลางมือดวยน้ำสบูหรือเจล
แอลกอฮอล รวมถึงจัดสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมโดยเวนระยะหางทางสังคมทุกงาน 

7. อสม. ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดำเนินปองกันโรคโควิด-19 ใหกับหนวยงานตางๆ 
8. อสม. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเจาหนาที่สาธารณสุขทราบ ตามแบบที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ตัวชี้วัดท่ี 1 จำนวน อสม. ทีไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม. หมอประจำบาน (388 คน) 

อำเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ วัน เดือน ป /สถานท่ีจัดอบรมฯ 
 

เมืองสิงหบุรี 82 82 100 13-15 ม.ค.63 วัดโพธิ์แกวนพคุณ 
อินทรบุรี 105 105 100 6-8 ม.ค.63 รพ.อินทรบุรี 
บางระจัน 77 77 100 22-24 ม.ค.63  รพ.บางระจัน 
คายบางระจัน 59 59 100 8-10 ม.ค.63  สสอ.คายบางระจัน 
ทาชาง 23 23 100 15-17 ม.ค.63  สสอ.ทาชาง 
พรหมบุรี 42 42 100 7-9 ม.ค.63 สสอ.พรหมบุรี 

รวม 388 388 100  
 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี(รอยละ70) 

อำเภอ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เมืองสิงหบุรี 246 236 95.93 
อินทรบุรี 315 315 100.00 
บางระจัน 231 231 100.00 
คายบางระจัน 177 146 82.49 
ทาชาง 69 66 95.65 
พรหมบุรี 126 126 100.00 

รวม 1,164 1,120 96.22 

4.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   
อสม. เฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดยประสานภาคเอกชน

ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย เจลแอลกอฮอล หนากากอนามัย/หนากากผา และสเปรย
แอลกอฮอล เพื่อใชในการคัดกรองและปองกันโรค COVID-19 ใหกับประชาชนที่บานในพื ้นที่รับผิดชอบ     
ของตนเอง โดยไมตองรอการสนับสนุนจากภาครัฐ 

5.ขอเสนอแนะ 
  การสรางขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจสำหรับ อสม. เปนเรื่องความสำคัญและจำเปน   
 
  

 
            ผูรายงาน นางนรารักษ  ดิษฐวิเศษ 

             ตำแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
            วัน/เดือน/ป  15 มิถุนาย 2563 

                                  E-mail  madamped@gmail.com 
 



 

 

 
 

Area based  
 

การปองกันการคลอดกอนกำหนด 

(Preterm birth) 
 

 

 

 

 

 



100 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
Area based  ปญหาสำคัญของเขตสุขภาพท่ี 4    

หัวขอ  การปองกันการคลอดกอนกำหนด (Preterm birth) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี  รอบท่ี  2/2563 

 
 

1.ตัวช้ีวัด/ประเด็นมุงเนน   การปองกันการคลอดกอนกำหนด 
 เริ่มจาก โรงพยาบาลสิงหบุรี มีอัตราการเกิด LBW เกินเปาหมายที่กำหนด (ป 2559) สาเหตุเกิดจาก 
Preterm labor รอยละ 70  ทำการพัฒนาท่ีโรงพยาบาลสิงหบุรีกอน โดยเพ่ิมการวัดความยาวปากมดลูก และให
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ฉีด หรือเหน็บตาม Criteria ติดตามตัวชี้วัด อัตราการเกิด Preterm labor อัตราการเกิด 
Preterm labor ลดลง จึงขยายการพัฒนาท้ังจังหวัด  โดยสอนแพทยใชทุน วัดปากมดลูก สงตอเม่ือพบความเสี่ยง
แจกแนวทางการดูแลทางสูติกรรมท้ังจังหวัด  (ป 2560) พัฒนาเรื่องการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภตามหนองหาร
โมเดล โดยนำรอง  

ในป 2561- 2562 นำรอง 2 รพ.สต. (รพ.สต.บางกระบือ และ รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว) ปจจุบันกำลังพัฒนา
เพิ่มในเรื ่อง Health literacy และเชื่อมโยงขอมูลทาง Smart COC เพื่อดูแลรวมกันทั้งเครือขาย ผลงานการ
ดำเนินปองกันการคลอดกอนกำหนด ปงบประมาณ 2562- 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 
ระดับประเทศผลงานรอยละ 14.53 และ 13.56 ระดับเขตผลงานรอยละ 12.99 และ 11.91 ระดับจังหวัด
ผลงานรอยละ 9.7 และ7.07 ตามลำดับแนวโนมผลงานดีข้ึนท้ังระดับประเทศ เขต และจังหวัด 

2.วิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ี  
โรงพยาบาล ป 2562 ป 2563 ลดลง (%) 

สิงหบุรี 
994/94 
(9.46) 

653/47 
(7.20) 

 
↓6.53 

 
อินทรบุรี 

319/31 
(9.5) 

250/16 
(6.4%) 

 
↓7.75 

บางระจัน 0 1/1 (100%) ↑100 
คายบางระจัน 0 1/0 0 
พรหมบุรี 1/0 0 0 
ทาชาง 5/3 

(60) 
0 0 

รวม 1319/128 
(9.70) 

905/64 
(7.07 %) 

↓23 

 

ระบบรายงาน แมและเด็กและโปรแกรม HDC   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ีณ วนัท่ี  29 พฤษภาคม  2563  
 
3. ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2562 –พฤษภาคม 2563) 

จังหวัดสิงหบุรี คลอดท้ังหมด 905 คน คลอดกอนกำหนด คิดเปนรอยละ 7.07 (เปาหมายรอยละ 7) 
ลดลงจากป 2562 รอยละ 23 (เปาหมายลดลงรอยละ 10) ผลการดำเนินงานมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ปญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา ความกาวหนา/ผลการ
ดำเนินงาน 

1.ยังพบหญิงตั้งครรภ มาคลอด 
กอนกำหนด บางรายไมมาตรวจ 
ตามนัด และมีอาการเจ็บครรภ  
ไมมาพบแพทย 
2.ยังพบหญิงตั้งครรภบางราย  
มาฝากครรภลาชา หรือฝากจาก
คลินิก 
3.หญิงตั้งครรภไมทราบวาตนเอง 
มีภาวะเสี่ยง 
 

1.ประสาน คปสอ.คนหา 
หญิงตั้งครรภรายใหมหรือหญิงท่ี
วางแผนจะตั้งครรภในพ้ืนท่ี 
2.การรณรงคใหหญิงตั้งครรภรีบฝาก
ครรภ เม่ือทราบวาตั้งครรภ 
3.การใหคำแนะนำ ใหความรู  
เพ่ือใหหญิงตั้งครรภมีความตะหนัก 
ในการดูแล สังเกตตนเอง ใหทราบถึง
ปจจัยเสี่ยงท่ีจะคลอดกอนกำหนด 

อัตราการคลอดกอนกำหนด 
มีแนวโนมลดลง 

 
ผลกระทบ 
Covid-19 

New normal  
 

Staff Structure System 
ANC /นรีเวช/ หลังคลอด 
/สูติกรรม/หองคลอด 
1.ระบบบริการคลินกิ 
ANC 
-งด Class โรงเรียนพอ 
แม 
-จำแนกระดับความ 
เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ และ 
สงตอดูแลใกลบาน 
2. Early ANC ลดลงใน
แตละไตรมาส (74.43, 
80.82 และ 75.72) 
3. ฝากครรภ 5 ครั้ง
ลดลงในแตละไตรมาส  
(66.39, 71.87 และ 
69.22)  

 

1.บริหารความเสี่ยง 
ดานบุคลากร 
-จัดโซนบริการแมขาย
ใหญ 2 โซน คือ 
โรงพยาบาลสิงหบุรี ดูแล
โรงพยาบาลคาย
บางระจัน โรงพยาบาล
พรหมบุรี และ
โรงพยาบาลทาชาง  
สวนโรงพยาบาลอินทรบุรี
ดูแลโรงพยาบาล
บางระจัน 
- แผนทดแทนบุคลากรท่ี
มีความชำนาญเฉพาะดาน 
2.บริหารอัตรากำลัง 
กรณีบุคลากรตองสัมผัส 
ผูติดเชื้อ 

 
 

1.จัดโซนจุดบริการ  
คัดแยกกลุมเสี่ยง เชน 
กลุมเสี่ยงนอย กลุมเสี่ยง 
ARI กลุมเสี่ยง PUI 
2.One stop service 
ในหญิงตั้งครรภท่ีมา 
ฝากครรภ 
3.จัดระบบระบายอากาศ
ท่ีดี 
4.จัดท่ีนั่งรอเวน
ระยะหาง 1 เมตร 
5.จัดเตียงนอน เตียงเวน
เตียง  
6.จัดอุปกรณลางมือ เจล
แอลกอฮอล อางลางมือ  

 

1.มีระบบคัดกรองผูปวย/
ญาติทุกราย โดยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ซัก
ประวัติความเสี่ยง ใหสวม
หนากาก ลางมือดวย
แอลกอฮอลเจล  
2.ใหบริการ One stop 
service ในหญิงตั้งครรภ
ท่ีมาฝากครรภ เพ่ือลดการ
ไปสัมผัสโรคจากผูปวยราย
อ่ืนๆ 
3.จำแนกประเภทกลุมของ
ผูปวย เพ่ือวางแผนการดูแล 
เชน กลุมท่ีมีความเสี่ยงต่ำ
ยืดระยะเวลานัดหมายนาน
ข้ึน โดยจัดยาใหเพียงพอ 
และสอนวิธีการดูแลตนเอง 
วิธีสังเกตอาการผิดปกติ 
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ผลกระทบ 
Covid-19 

New normal  
 

Staff Structure System 
 3.จัดทีม ใหคำปรึกษา

ทางโทรศัพท /ไลน 
(Coaching & 
Counultant) 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
กลุมไลนงานอนามัยแม
และเด็ก ไลนงานหอง
คลอด    
5.จัดวิชาการเรื่องโควิด-
19 ในการประชุม
ประจำเดือน 
6.ซอมแผนรับผูปวย 
กรณีเสี่ยงโควิด-19  
มาคลอด 
7.บุคลากรสวมชุด
ปองกัน ตามมาตรฐาน 
8.จัดหาชุด อุปกรณของ
ใชใหเพียงพอ 

 4.ลดระยะเวลาในการ
ใหบริการ ใหผูมาใชบริการ
อยูในโรงพยาบาล
ระยะเวลานอยท่ีสุด 
5.ปรับการเรียนการสอน
โรงเรียนพอแม ใหเนื้อหา
กระชับ ใชสื่อทางออนไลน 
6.กรณีตองนัดมาตรวจท่ี
โรงพยาบาล นัดหมายเปน
ชวงเวลา เพ่ือไมใหรวมตัว
กันมาก 
7.กรณีนอนโรงพยาบาล 
อนุญาตใหญาติเฝาไดเตียง
ละ 1 คนเทานั้น ญาติตอง
ติดปาย และ ผานการ 
คัดกรองความเสี่ยงทุกราย 
 
 

4.นวัตกรรม/ตัวอยางท่ีดี (ถามี)   
     ไมมี 

5.ขอเสนอแนะ 
  4.1 สำหรับพ้ืนท่ี        ไมมี 
       4.2 สำหรับสวนกลาง   ไมมี 

 
 
 
 
 
 

                                                            ผูรายงาน  นางนงลักษณ  เกตุแกว 
                                                            ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

        วัน/เดือน/ป   12 มิถุนายน 2563 
                                                     มือถือ 08 9612 5602 E-mail : kpom1727@gmail.com 
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