
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2



คำนำ 

 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ     
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข และกองตรวจราชการ ร่วมกับกรมวิชาการ และผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากกรม กอง 
สำนักต่างๆ ได้ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตรวจราชการรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 ได้จัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องตาม 1) Agenda based 
(นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ กัญชาทางการแพทย์  
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต       
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่ ) และ              
4) การตรวจราชการแบบบูรณการ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รับผิดชอบประเดน็สำคัญ 6 ประเด็น และประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ) 
  ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์  
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) 
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 
ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล 

3) Area based (ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่) 
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

 บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกประเด็น ได้สรุปผลจากการตรวจราชการจัดทำเป็นรายงานผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ที่สอดคล้องตาม 1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ) ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์  กัญชาทางการแพทย์  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ              
2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ) ได้แก่ สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต ลดแออัด ลดรอคอย 
ลดป่วย ลดตาย ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปัญหาสำคัญของพ้ืนที่) และ 4) การตรวจราชการ   
แบบบูรณการ รวมทั้งประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ เพ่ือเป็นทิศทางในการตรวจติดตาม กำกับ 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรวม 6 คณะ และประเด็น
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 - 1๒ ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕65 เสร็จสิ้นเรียบร้อย และได้มี
การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 
พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ : โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ (อสรจ.) เป้าหมายการพัฒนา อสรจ. เป้าหมายร้อยละ 100 ผลงานทำได้ร้อยละ 98.41 
ยังทำได้ไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย  2) การบริการสุขภาพช่องปาก ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 3) การบริการสุขภาพจิต 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ 4) การป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ ด้านการคัดกรองวัณโรค เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 ผลงานทำได้ร้อยละ 99.25 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1) ควรพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานให้เป็น
แบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลจากทุกกรม เพ่ือให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูล
ของพ้ืนที่ 2) บูรณาการภาคีเครือข่ายจากกระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง กรมราชทัณฑ์ มาขับเคลื่อน
ร่วมกัน โดยให้เรือนจำเป็นเจ้าภาพหลัก 3) ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และหลักสูตร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ 4 เดือน/การพยาบาล
สุขภาพจิต 

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ร้อยละ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางแพทย์ เป้าหมาย
ร้อยละ 70 ผลงานทำได้ร้อยละ 96.78 2) ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ เป้าหมายร้อยละ 70 
ผลงานทำได้ร้อยละ 100 3) สถานพยาบาลเอกชน เป้าหมาย เขตสุขภาพละ 3 แห่ง ผลงานผ่านเกณฑ์          
4) ร้อยละผู้ป่วย Palliative care เป้าหมายร้อยละ 5 ผลงานทำได้ร้อยละ 4.35 (ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ทำผลงาน   
ได้ดี คือ เขตสุขภาพท่ี 8 ร้อยละ 8.95 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 7.78 5) ร้อยละผู้ป่วยทั้งหมด 
เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผลงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 128.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1) ควรเน้นคุณภาพการใช้
บริการยากัญชาทางการแพทย์ มากกว่าจำนวนตัวเลขผู้รับบริการ 2 ) การให้ความรู้ของประชาชนจะช่วยให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจในการใช้กัญชามากข้ึน 3) การชี้แจ้งการเฝ้าระวังควบคุมการใช้กัญชา สถาบันกัญชา
ทางการแพทย์ควรสื่อสารสาธารณะและสื่อสารกับพ้ืนที่เพ่ิมเติม 4 ) ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ควรให้สำนักตรวจ
ราชการกระทรวงฯ ช่วยประสานกับกรมวิชาการ เพ่ือหาวิธีแก้ไขทำให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป 
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ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ประชาชน 
คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  2) การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 4) รพ.สต. ติดดาว ผ่านเกณฑ์ดีมากทุกประเด็น แต่ยังคงมี       
การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนให้มีแพทย์ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างยั่งยืน โดยการเสริม
สมรรถนะและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1) ควรมี
ระบบส่งต่อที่ดีและการสนับสนุนพ้ืนที่ให้มีการทำงานให้ดีขึ้น 2) ควรเน้นเรื่องจำนวนประชาชนที่สามารถดูแล
ตัวเองและสามารถลดการป่วยได้ 3) ชื่นชม พชอ. ที่มีความครอบคลุมทุกกลุ่มวัย แต่ยังมีปัญหา โดยฉพาะ   
ความร่วมมือ/ความเข้าใจของผู้บริหาร และการสื่ออสารกับหลายหน่วยงาน ควรมีการปรับปรุงต่อไป 

4. ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้      
1) สุขภาพเด็ก องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ไม่ต่ำกว่า 100 
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และสุขภาพของเด็กปฐมวัย การเข้าถึงอนามัยของแม่และเด็กนั้น เน้นเรื่องของปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับสติปัญญาของเด็กทาง biopsychosocial ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ได้แก่ 
การพัฒนาการเด็ก ในกรณีที่พ่อแม่เด็กต้องย้ายถิ่นไปทำงานที่แห่งอ่ืนและย้ายเด็กตามไปด้วย แต่ข้อมูลของเด็ก   
ส่วนนี้จะหายไปในระบบ เพราะไม่ถูกกำกับติดตาม เห็นควรให้กรมอนามัยดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้           
ทั้งประเทศ 2) สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (NCD - DM HT) สถานการณ์ของการป่วยด้วยโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 มีแนวโน้มการกระจายตัวที่สูงขึ้น สำหรับกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าการติดตามเพ่ือยืนยันและวินิจฉัยโรคสูงกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67) 
และการดูแลกลุ่มโรคเบาหวาน เพ่ือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 40) ส่วนกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่าการติดตามเพ่ือยืนยันและวินิจฉัยโรคสูงกว่า          
ค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ปัญหาที่พบ การคัดกรองค้นหา
กลุ่มสงสัยป่วยบางพ้ืนที่ดำเนินการคัดกรองล่าช้า และการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปฏิบัติงานบ่อยทำให้
ขาดประสบการณ์ในการดำเนินงาน สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตายสำเร็จ) อัตราแนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จ เมื่อสิ้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่าน (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8) ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ  
การฆ่าตัวตาย ได้แก่ เพศ (ซึ่งจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง) กลุ่มวัยทำงาน ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีปัญหาทาง
จิตเวช และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ตามแนวคิด TK Model 2560 พบว่า 
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นเมื่อ “ ๒ มี (ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยกระตุ้น) ๒ ล้มเหลว (การเฝ้าระวังป้องกัน, 
ด่านกั้น) ๑ อ่อนแอ (ปัจจัยปกป้อง) ” หากมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะไม่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมว่ามีอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนหรือไม่  มีสายด่วน Hot Line ที่สามารถดำเนินการ
ได้ทันทีหรือไม่ และการดำเนินการทั้งหมดสามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายได้หรือไม่ 3) ผู้สูงอายุคุณภาพ 
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การป้องกันภาวะติดบ้านติดเตียงยังไม่ครบคลุม      
มีระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแต่ยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ โดยมีแนวทางการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ สำหรับกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ (Pre-Aging) และกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี (Healthy 
Aging) จะมีการคัดกรองสุขภาพและลงข้อมูลผ่าน Blue Book Application มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
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โรคในผู้สูงอายุ (Wellness Plan) ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเจ็บป่วย (Illness Aging) จะมีการดูแลระยะวิกฤต 
(Acute/Emergency care) มีการจัดบริการแบบ Fast track รวมถึงการวางแผนระยะยาว (Long Term 
Care) ในกลุ่มผู้สูงอายุมีภาวะพ่ึงพิง (Dependent Aging) ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ได้แก่      
การคัดกรองภาวะสุขภาพและลงข้อมูลผ่าน Blue Book Application ยังไม่ครอบคลุม อัตรากำลังบุคลากรที่
ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุไม่เพียงพอ มีบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานไม่ชัดเจน  4) สุขภาพดีวิถีใหม่ 
ประเด็นตรวจราชการ สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 เป็นการตรวจราชการตามนโยบายมุ่งเน้นของ

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือให้ ”คนไทยมีความรอบรู้
สุขภาพ” ประกอบด้วยตัวชี้วัดสําคัญและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรค  
พึงประสงค์สูงกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 80) 2) จํานวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคนสูงกว่า
เกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย 10 ล้านคน) และ 3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ    
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 90) พบประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค
พึงประสงค์มีแนวโน้มลดลงหลังผ่อนคลายมาตรการ กิจการ/สถานประกอบการลงทะเบียนและประเมินตน
แองเป็น COVID Free Setting เพ่ิมข้ึนเป็นจำนวนน้อย  

ประเด็น 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้    
1) สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) พบว่า 1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 8 ผลงานทำได้ร้อยละ 9.44 2) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 60 ผลงานทำได้อยู่ที่ร้อยละ 63.43 3) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI 
ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 60 ผลงานทำได้อยู่ที่
ร้อยละ 63.38 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับทีม NCD clinic เพ่ือคัดกรองให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วย และควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 2) สาขาอุบัติเหตุ อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage 
level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 12 
ผลงานทำได้ร้อยละ 11.72 3) สาขามะเร็ง (Cancer) 1) รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 75 ผลงานทำได้ร้อยละ 63.49 2) รอยละของผูปวย
ที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 75 ผลงานทำได้ร้อยละ 
75.96 3) รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 60 ผลงานทำได้ร้อยละ 75.31 4) สาขาทารกแรกเกิด (New born) 1) อัตราตายทารกแรกเกิด
อายุ ≤ 28 วัน ที่มารดาคลอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
ผลงานร้อยละ 4.272) เพ่ิมเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ (เตียง NICU ภาพรวมเขต) เป้าหมาย 1 : 500 
ทารกเกิดมีชีพ ผลงาน 1 : 388 ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 5) สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate 

Care) ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 

Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน ร้อยละ  70 ผลงานร้อยละ 82.62 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม          
1) กรมแพทย์ควรเพ่ิมการเข้าถึงพ้ืนที่ให้มากขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการทำงานร่วมกับกองบริหาร
สาธารณสุขเพ่ือหาแนวทางบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกรมแพทย์กับสาธารณสุข 2 ) ผู้นิเทศควรถอดบทเรียน
ตัวชี้วัดจากกรมวิชาการเพ่ือวิเคราะห์ให้เกิดความชัดเจนในการตรวจราชการ 3 ) การดำเนินการ MOU 
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ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน
ภารกิจไปทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็น 6 ระบบธรรมาภิบาล พบประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ ดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล) เป้าหมายผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่เขตสุขภาพ
ทำได้เกินเป้าหมาย แต่เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 7 ยังทำได้ไม่ถึงเป้าหมาย 2) การเงินการคลัง
สุขภาพ หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6 เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 4 และระดับ 7 
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 และหน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ เป้าหมายร้อยละ 90 ขึ้นไป         
ทุกประเด็นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) พบว่าทุกจังหวัดมี     
การแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด และมีจำนวนโรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน รับ-ส่งข้อมูล HIS Gateway ของแต่ละเขตสุขภาพ เป้าหมายร้อยละ 60 ขึ้นไป ผลงานร้อยละ 
89.01 ผ่านเกณฑเ์ป้าหมาย 4) องค์กรแห่งความสุข หน่วยงานมีการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
ระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง  และระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ ง ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม                 
1) กองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ ควรมีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการกำกับติดตามการจัดซื้อ 
การจัดเก็บรายได้ ทำเป็นข้อเสนอนำเข้าสู่คณะกรรมการบริหาร 2 ) ควรทำใบสั่งซื้อทุกครั้งก่อนนำพัสดุใดๆ
ออกมาใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความโปร่งใส 3) ควรกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
จัดให้มีผู้จัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ 4) เงินสภาพคล่องของโรงพยาบาล สามารถนำกลับ
มาสร้างประโยชน์ต่อบุคลากรหรือสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการให้บริการ 5 ) ควรจัดหาระบบจัดการ      
ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันข้อมูลรั่วไหล 

ประเด็น 7 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี พบประเด็นสำคัญ 
จาการตรวจราชการ ดังนี้ 1) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ในพ้ืนที่ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการพัฒนาองค์ความรู้การผลิต/
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์/การตลาด อาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถานที่ผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เน้นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา) การสร้างแบรนด์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายสินค้า
ผ่าน Platform online เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูก การแปรรูป         
และจำหน่าย 3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน (survey-based) จากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ)     
วัดได้จากดัชนีความยากจนดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่      
ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการรัฐ โดยที่คนจน 1 คน มีปัญหาได้มากกว่า 
1 ด้าน 4) โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  มีการดำเนินการตามมาตรการที่  1 : การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่เพ่ือรองรับภาวะวิกฤต การสื่อสาร แจ้งเตือน และให้คำแนะน ำ    
ในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ มีการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การป้องกันสุขภาพจาก



จ 
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มลพิษทางอากาศ โดยสร้างความรู้ ความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ มาตรการที่ 2 : การป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง (ตาม พรบ.สธ. 2535)        
มี พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และรณรงค์ลดการเผา/ปล่อย
ฝุ่นละออง 5) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.ค. 64- มิ.ย. 65 เปรียบเทียบ
จำนวนเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกับผลการดำเนินงานพบว่า เป้าหมายภาพรวมประเทศ 
18,558 ราย ผล 16,614 ราย ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายทุกเขต และการเปรียบเทียบอัตราเป้าหมายผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนกับผลการดำเนินงานพบว่า เป้าหมายภาพรวมประเทศ คิดเป็นร้อยละ 28.37         
ต่อประชากรแสนคน ผล 25.48 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายทุกเขต สรุปภาพรวมของทุกจังหวัด 
พบว่า 63 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วน 14 จังหวัด มีผลสูงกว่าเป้าหมาย 6) โครงการการพัฒนาเมือง
สมุนไพร (Herbal City) มีการดำเนินการตามเป้าหมาย 14 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ เน้นการส่งเสริม     
การปลูกเพ่ือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ การจัดบริการด้วยการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก 
การเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการยกระดับเมืองสมุนไพรเข้าสู่ห่วง
โซ่อุปทานของประเทศ โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรทางการเกษตรและวัตถุดิบสมุนไพร/อุตสาหกรรม
สมุนไพร/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 7) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า      
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน การควบคุม และการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคฯ พบว่า ผู้เสียชีวิตไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค    
ควรให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง (สีแดง-สีเหลือง) มีการสอบสวนค้นหา-ติดตาม       
ผู้ถูกสัตว์เป็นบ้ากัด ข่วน ภายใน 48 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ หลายพื้นที่
ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่มีผู้เสียชีวิตด้วยไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ (A86) ซึ่งมีอาการ      
ทางสมองคล้ายกัน มีการสื่อสารให้แพทย์ส่งตัวอย่างผู้ป่วยวิกฤติ/ผู้เสียชีวิต หรือสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อ R/O 
Rabies ในบางพ้ืนที่มีการเร่งรัดการสร้างและประเมินพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย       
ที่กำหนด 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 1 : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

 
ประเด็นตรวจราชการ : โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
หัวข้อ / ตัวชี้วัด 1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

      1.1 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 
      1.2 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 
2. การบริการสุขภาพช่องปาก 
3. การบริการสุขภาพจิต 
4. การป้องกันและควบคุม 
      4.1 การคัดกรองค้นหาวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ 
      4.2 การดำเนินการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ตับอีกเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ 
      4.3 เรือนจำสีขาวปลอดเชื้อ (โรคอุบัติใหม่) 
      4.4 บูรณาการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ 

ตัวช้ีวัด : 1  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ  
1.1 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
  ในการนิเทศตรวจราชการ รอบที่ 2 กำหนดเป้าหมายให้แต่ละเรือนจำในเขตสุขภาพที่ 1-12 รวม 126 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ๑) มีสัดส่วน อสรจ. ตามเกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50, ๒) มีการอบรม และ/หรือ อบรมฟื้นฟู อสรจ. 2 ครั้ง และ ๓) อสรจ. มีส่วนร่วมจัดบริการ
สุขภาพตามบริบทแต่ละเรือนจำ 

2) สรุปสถานการณ์ 
การดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำใน 12 เขตสุขภาพ มีเขตสุขภาพที่มีเรือนจำ

เป้าหมาย ผ่านตัวชี้วัด (ผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 3 ตัว) รวมทั้งสิ้น 10 เขตสุขภาพ  มีจำนวนเรือนจำเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ 
(ครบทั้ง 3 ตัว) รวมทั้งสิ้น ๑๒4 แห่ง (ร้อยละ 98.41) โดยแยกตามรายเกณฑ์ ได้แก่ ๑) มีสัดส่วน อสรจ. ครบตามเกณฑ์ 
(๑ : ๕๐) ๑๒6 แห่ง (ร้อยละ 100.00), ๒) มีการอบรม และ/หรือ อบรมฟื้นฟู อสรจ. ตามเกณฑ์ ๑๒๔ แห่ง 
(ร้อยละ ๙๘.๔๑) และ ๓) อสรจ. มีส่วนร่วมจัดบริการสุขภาพตามบริบทแต่ละเรือนจำ ตามเกณฑ์ ๑๒๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)   

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
สภาพปัญหาการดำเนินงานที่พบ ได้แก่ จำนวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง จากเป็นผู้ต้องขังชั้นดี (๑ แห่ง) 

และการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ เป็นเหตุให้มีการจำกัดกิจกรรม (รวม ๒ แห่ง) 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
กำหนดแผนงาน และแนวทางการพัฒนา อสรจ. ได้แก่ 1) แผนแก้ไขปัญหา (พ้นโทษ , โควิด 19)  

ร่วมส่งเสริม/สนับสนุน ให้เรือนจำมีการพัฒนา อสรจ. ใหม่/ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง ตามบริบทแต่ละเรือนจำ ,  
2) แผนคงสภาพ (เกณฑ์ : สัดส่วน อสรจ. , การพัฒนา อสรจ., การสนับสนุน อสรจ.) ร่วมพัฒนาเกณฑ์การ
พัฒนา อสรจ. ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ 3) แผนพัฒนา (ผลงานเด่น/นวัตกรรม : นโยบายราชทัณฑ์ , 
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ระบบสนับสนุน กสธ., ความร่วมมือเครือข่าย, การพัฒนาเรือนจำ) ร่วมส่งเสริม/สนับสนุน ระบบการพัฒนา
เรือนจำให้มีผลงานเด่น/นวัตกรรม การพัฒนา อสรจ. อย่างต่อเนื่อง ตามบริบทแต่ละเรือนจำ  

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา อสรจ. ของเรือนจำแต่ละแห่ง 
เพ่ือให้สามารถพัฒนา อสรจ. ให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
 กำกับแผนการดำเนินงานเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ในด้านการสนับสนุนการพัฒนา อสรจ. ที่ได้กำหนดไว้ 
เพ่ือให้สามารถคงสภาพสัดส่วน อสรจ. และสร้างการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมของ อสรจ. ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

1.2 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
การพัฒนาระบบบริการระบบบริการสาธารณสุขสำหร ับผู ้ต ้องข ังในเร ือนจำ กำหนดเป้าหมาย 

ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) ในสถานพยาบาลเรือนจำ ครบตามเกณฑ์
คู่มือแนวทางพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร้อยละ 60 (โดยนับรวมการให้บริการ
จากแพทย์ทุกสังกัด รวมถึงการบริการผ่าน Telemedicine )  

ผลงานจากการนิเทศตรวจราชการในรอบที่ 2 พบว่า 1) การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ 
(แพทย์) โดยนับรวมการให้บริการจากแพทย์ทุกสังกัด รวมถึงการบริการผ่าน Telemedicine จำนวน 129 แห่ง  
คิดเป ็น ร ้อยละ 97.73 (ไม ่ผ ่านเกณฑ์ 3 แห่ง ค ิดเป ็น ร ้อยละ 2.27) , 2) มีการเช ื ่อมต่อข ้อมูล 
กับสถานพยาบาล เรือนจำ จำนวน 124 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 93.94 (ยังไม่การเชื่อมต่อข้อมูล 19 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 6.06) 3) มีการรายงาน สธรจ. 101 ทุกเดือน จำนวน 93 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 70.45  (ไม่มีการรายงาน 
สธรจ. 101 จำนวน 39 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 29.55) 

2) สรุปสถานการณ์ 
ในภาพรวมโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการให้บริการตรวจรักษาของแพทย์และผู้ต้องขังได้รับบริการตรวจ

รักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) ตามเล่มคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง  
ในเรือนจำ ครบตามเกณฑ์ โดยบางแห่งมีการปรับรูปแบบการให้บริการผ่าน Telemedicine รวมถึงบางแห่ง
ได้รับการสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาจากแพทย์นอกสังกัด และส่วนใหญ่ มีการเชื ่อมต่อข้อมูลกับ
สถานพยาบาลเรือนจำ และโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการรายงาน สธรจ. 101 ทุกเดือน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
- เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจําขาดแคลน 
- เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางเรือนจำ 

มีมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้บุคคลภายนอก       
เข้าเรือนจำ การดำเนินงานจึงขาดความความต่อเนื่องในการให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 

- การจัดเก็บข้อมูลบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง และการรายงานผลการดำเนินการขาดความต่อเนื ่อง  
บางแห่งยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความมั่นคง 
ของเรือนจำเกี่ยวกับการติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายในสถานพยาบาลเรือนจำ ทำให้บางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกรมราชทัณฑ์มีไม่เพียงพอ 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
- ปรับเปลี่ยนการบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ลดการนำผู้ป่วยออกนอกเรือนจำโดยไม่จำเป็น เพ่ิมการใช้ Telemedicine 
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-  เสนอให้โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดทำแผนพัฒนาและมีระบบฐานข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพ  
ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (รพ.แม่ข่าย) / สปสช./
กรมราชทัณฑ์ เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ แต่ละหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน โดยคำนึงถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์เป็นหลัก โดยไม่เผยแพร่หรือ          
การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทำมิได้ และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
- ความร่วมมือในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนและเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบ  

ของการมีคณะกรรมการและคณะทำงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จนสามารถวางแผนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
- พัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการรายงานข้อมูลผล    

การดำเนินงานที่สม่ำเสมอและบริการทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด : 2 การบริการสุขภาพช่องปาก 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
 เป้าหมายของการจัดบริการสุขภาพช่องปาก คือ ผู้ต้องขังได้รับการบริการสุขภาพช่องปากตาม  
ความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่  โดยกำหนดตัวชี้วัด คือ 
  1.จำนวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 60   
  2.จำนวนผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 
 ผลงานจากการนิเทศตรวจราชการในรอบที่ ๒ ในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 70.76 ผู้ต้องขังได้รับ    
การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก และร้อยละ 66.05 ผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  
ของผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 

 2) สรุปสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เรือนจำได้ประกาศงด           

การเข้าออกของบุคคลภายนอกทุกกรณีทำให้เป็นข้อจำกัดหลักในการเข้าไปจัดบริการสุขภาพช่องปาก          
ในเรือนจำแต่ยังคงมีบริการในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน แม้กระนั้นหลายพื้นที่ได้ปรับรูปแบบบริการโดยมุ่งเน้น
กิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเรือนจำ เช่น ผู้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะการตรวจฟันด้วยตนเอง 
ฝึกทักษะการแปรงฟัน พัฒนาศักยภาพพยาบาลในเรือนจำ และ อสรจ. ในการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
ผู้ต้องขัง เป็นต้น รวมทั้งเกิดนวัตกรรมทันตกรรมบริการใหม่ เช่น ทันตกรรมทางไกล การเชื่อมระบบข้อมูลสุขภาพ
ระหว่างเรือนจำกับ HDC   

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
- สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงขึ้น ทำให้ไม่สามารถ

จัดบริการได้ตามแผน  
        - จำนวนผู้ต้องขังที่ต้องการรับบริการมีจำนวนมาก 
        - การสื่อสาร การถ่ายทอดตัวชี้วัด และประสานงานไม่ราบรื่นระหว่างสองกระทรวง เนื่องจากเรือนจำ
ไม่ใช่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
- ส่งเสริมให้กรมราชทัณฑ์พัฒนานโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

เช่น เครื่องดื่มอ่อนหวาน กิจกรรมแปรงฟัน หรือสนับสนุนยาสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง 

- พัฒนาระบบ teledentistry ในเรือนจำเพ่ือสนับสนุนการบริการในอนาคต 
-พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจำนวน อสรจ.ด้านสุขภาพช่องปากให้ครอบคลุมมากขึ้น 
- จัดทำข้อตกลงการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

เรื่องการเชื่อมระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้ต้องขังระหว่างสถานพยาบาลเรือนจำกับระบบฐานข้อมูลก ระทรวง
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
 การพัฒนาบริการสุขภาพช่องปากแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม

วิถีใหม่ โดยมีการจัดการ 
  - ด้านบุคลากร (staff) คือการบริหารทีมทันตบุคลากรจัดบริการทันตกรรมแก่ผู ้ต้องขัง  

หมุนเวียนทันตบุคลากรจาก รพ.แม่ข่าย สสจ. หน่วยบริการภายในจังหวัด ทันตแพทย์จิตอาสา  
  - ด้านระบบ (system) คือ มีระบบการคัดกรองปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขัง มีการจัดลำดับ/

การจัดการผู้ขอรับบริการทันตกรรมตามความจำเป็น/เร่งด่วน และจำนวนเหมาะสมตามประเภทบริการและ
แนวทางปฏิบัติฯ มีการจัดบริการทันตกรรมป้องกันแก่ผู้ต้องขัง เพ่ือป้องกันและลดการลุกลามของโรคฟันผุ  

  - ด้านโครงสร้าง (structure) คือการปรับปรุงห้อง และการระบายอากาศภายในคลินิกทันตกรรม
ในเรือนจำ  

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
- ประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขังที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีโครงการราชทัณฑ์ฯ 
- เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในเรือนจำ เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในการนิเทศ

ติดตามงานด้วย 
- ควรเพิ่มการกำกับติดตามด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นอีกหนึ่งปัญหา

สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง 

ตัวช้ีวัด : 3 การบริการสุขภาพจิต 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมวิชาการที่ดูแลรับผิดชอบ กำกับ ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของเรือนจำในด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค  
เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบท  
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู ้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี โดยผู้ต้องขังที่ได้รับ       
การคัดกรองสุขภาพจิตแล้วพบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ ๑๐๐ 
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2) สรุปสถานการณ์ 
๒.๑ ผลการดำเนินงานตั ้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 พบว่า 

ผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตจำนวน ๑๙๔,๗๙๐ คน จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น ๒๘๐,๑๑๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๓ ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน ๖ ,๕๙๙ คน ได้รับ    
การดูแลรักษา ๖,๕๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 100 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังจิตเวชทั้งหมด ๖,๔๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.2๙ โดยได้รับการตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry จำนวน ๙,๓๗๔ ครั้ง และมีจิตแพทย์หรือแพทย์ 
เข ้าตรวจภายในเร ือนจำ หร ือได ้ร ับการตรวจที ่ โรงพยาบาล จำนวน ๑๗ ,๑๖๗ คร ั ้ ง (ข ้อม ูล ณ                     
วันที่ 31 กรกฎาคม2565) ดังนี้ 

เขต
สุขภาพ

ที ่

(1) 
จำนวนผู้ต้องขัง

ทั้งหมดในเรือนจำ  
เดือนกรกฎาคม 

2565  
(คน) 

(๒) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการคัด
กรองปัญหา
สุขภาพจิต  

(คน) 
 

(๓) 
จำนวนผู้ต้องขังที ่
คัดกรองแล้วพบ
ปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวช  
(คน) 

(๔) 
จำนวนผู้ต้องขังที่
คัดกรองและพบ
ปัญหาสุขภาพจิต 

ได้รับการดูแล
รักษา (คน) 

(๕) 
จำนวนผู้ต้องขัง

ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและ
จิตเวชทั้งหมด  

(คน) 

(๖) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ได้รับการตรวจ

ผ่านระบบ 
Telepsychiatry  

(คร้ัง) 

(๗) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ได้รับการตรวจ
โดยจิตแพทย์/

แพทย์  
(คร้ัง) 

1 23,315 13,485 452 452 735 735 1,203 

2 16,460 8,601 258 258 382 286 883 

3 8,806 10,512 181 181 206 362 768 

4 48,390 28,579 1,150 1,150 1,016 1,067 2,994 

5 26,827 6,958 170 170 512 1,565 1,954 

6 30,759 22,884 1,532 1,532 486 358 1,499 

7 12,964 12,828 249 249 458 1,360 1,275 

8 17,532 14,571 399 399 587 1,237 1,513 

9 24,555 20,813 275 275 459 440 748 

10 12,193 13,712 599 599 453 908 1,209 

11 35,718 23,381 412 412 575 449 1,599 
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หมายเหตุ: (๑) และ (๕) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
    (๒), (๓), (๔), (๖) และ (๗) ข้อมูลสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๒.2 จากการตรวจราชการงานสุขภาพจิต รอบที่ ๒ (ตุลาคม 256๔ – กรกฎาคม 2565) พบว่า 
เรือนจำมีการคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ต้องขังแรกรับรายใหม่ทุกราย โดยใช้แบบประเมิน 
PMHQ-Thai หากพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือพบภาวะอันตราย มีการส่งประเมินสุขภาวะสุขภาพจิตซ้ำ  
และส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษาทันที ในเรือนจำบางแห่งมีการตรวจรักษาสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกเดือนหรือ  
3 เดือน/ครั้ง โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับเรือนจำนำร่องมีการให้บริการตรวจรั กษาและให้คำปรึกษา
บำบัดรักษาแก่ผู้ต้องขังที่มีภาวะเครียด/ซึมเศร้ารวมถึงการเจ็บป่วยทางจิตเวชผ่านทางระบบ Telepsychiatry 
เรือนจำบางแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Telepsychiatry ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกเรือนจำ ปัจจุบันมีเรือนจำที่มีระบบและให้การบำบัดรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry แล้ว จำนวน 
9๒ แห่ง จากเรือนจำทั ้งหมด 143 แห่งทั ่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๓ ส่งผลให้ผู ้ต้องขังที ่ได้รับ          
การคัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในเรือนจำยังมีระบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนจากอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ให้การดูแลและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น ปี 2565 
เริ่มมีการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่า ผู้ต้องขังจิตเวชพ้นโทษ 
จำนวน 2,327 คน ได้รับการติดตามจำนวน 270 คน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕) รวมทั้งมีการบันทึก
ข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชของกรมสุขภาพจิต 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน  
   - โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลแม่ข่าย พร้อมให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขัง 
ผ่านระบบ Telepsychiatry แต่ยังมีเรือนจำที่ยังไม่สามารถให้บริการได้ จำนวน 51 แห่ง เนื่องจากติดปัญหา  
เช่น ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร เป็นต้น 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
 - เพ่ิมศักยภาพทุกเรือนจำให้มีบริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry และให้บริการตรวจผู้ต้องขัง

จิตเวชทางไกลผ่านระบบ Telepsychiatry ในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน 
  - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชโดยเชื ่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู ้ต้องขังระหว่าง

สถานพยาบาลเรือนจำและระบบฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดประชุม
ชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรผลักดันให้ มีการบันทึก

เขต
สุขภาพ

ที ่

(1) 
จำนวนผู้ต้องขัง

ทั้งหมดในเรือนจำ  
เดือนกรกฎาคม 

2565  
(คน) 

(๒) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการคัด
กรองปัญหา
สุขภาพจิต  

(คน) 
 

(๓) 
จำนวนผู้ต้องขังที ่
คัดกรองแล้วพบ
ปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวช  
(คน) 

(๔) 
จำนวนผู้ต้องขังที่
คัดกรองและพบ
ปัญหาสุขภาพจิต 

ได้รับการดูแล
รักษา (คน) 

(๕) 
จำนวนผู้ต้องขัง

ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและ
จิตเวชทั้งหมด  

(คน) 

(๖) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ได้รับการตรวจ

ผ่านระบบ 
Telepsychiatry  

(คร้ัง) 

(๗) 
จำนวนผู้ต้องขัง
ได้รับการตรวจ
โดยจิตแพทย์/

แพทย์  
(คร้ัง) 

12 22,597 18,466 922 922 570 607 1,522 

รวม 280,116 
194,790 
(69.53%) 

6,599 
(3.38%) 

6,599 
(100%) 

6,439 
(2.29%) 

9,374 17,167 



 7 
 

 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

ข้อมูลลงบนฐานข้อมูลนิติจิตเวชอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังจิตเวชในการเข้าถึงบริการและ
ได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
 - การบูรณาการและความร่วมมือ ทั้งโรงพยาบาลในพ้ืนที่ โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่  
 - ความเข้มแข็งของเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายทำให้มีการจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - ระบบกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
 - ติดตามแผนการดำเนินงานการจัดบริการบำบัดรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry ในเรือนจำ 

 - ติดตามการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชลงบนฐานข้อมูลนิติจิตเวชของกรมสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัด : 4 การป้องกันและควบคุมโรค 

4.1 การดำเนินการคัดกรองค้นหาวัณโรค 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
  เป้าหมาย : การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับและผลการดำเนินงานร้อยละ 100 
 ผลงาน : ผลการดำเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ 
 ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองวัณโรคร้อยละ 99.25  โดยจำนวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด 
92,777 ราย ได้รับการคัดกรองอาการ 92,078 ราย ซึ่งผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก (Chest X-ray) จำนวน  87,216 ราย คิดเป็นร้อยละ 94 (87,216/92,777 ราย) 
 เป้าหมาย : การดำเนินงานการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายเก่า ปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อยร้อยละ 90
 ผลงาน : ผลการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายเก่า 
 ผู ้ต้องขังรายเก่าได้รับการคัดกรองวัณโรคร้อยละ 96.15 โดยจำนวนผู ้ต้องขังรายเก่าทั ้งหมด 
174 ,888 ราย ได ้ร ับการคัดกรองอาการ 168 ,159 ราย ซ ึ ่งผ ู ้ต ้องข ังแรกรับได ้ร ับการคัดกรอง                 
ด ้ วยการถ ่ ายภาพร ั งส ีทรวงอก (Chest X-ray) จำนวน  166 ,314 ราย ค ิดเป ็นร ้ อยละ 95.09 
(166,314/174,888  ราย) 
 ผู้ต้องขังป่วยเป็นวัณโรคและได้รับการรักษา จำนวน 1 ,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52 จากจำนวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 9.5 จากผู้ต้องขังท่ีได้รับการคัดกรองโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ
เข้าได้กับวัณโรค 

หมายเหตุ* 
- ข้อมูลการคัดกรองวัณโรค มาจากโปรแกรมรายงานข้อมูลว ัณโรคของประเทศไทย ( National TB 
Information Programmer: NTIP) https://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565     
- ข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังกลางปี จากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_index.php 

2) สรุปสถานการณ์ 
 ผู้ต้องขังเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญต่อการป่วยเป็นวัณโรคและวัณโรคดื้อยา เนื่องจากในเรือนจำ 
มีข้อจำกัดทางด้านโครงสร้าง การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังที่มีการย้ายเข้า ออก ตลอดเวลา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
จำนวนผู้ต้องขังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่เรือนจำในประเทศไทยสามารถรองรับผู ้ต้องขังได้ประมาณ 
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200,000 คนเท่านั้น ทำให้สัดส่วนของผู้ต้องขังมีมากกว่าที่พื้นที่เรือนจำที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน ส่งผล     
ให้เกิดการแพร่กระจายและติดเชื้อในเรือนจำได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันผู้ต้องขังในเรือนจำมีอุบัติการณ์วัณโรค
สูงกว่าประชากรทั่วไปประมาณ 6 - 8  เท่า สถานการณ์วัณโรคในเรือนจำที่ผ่านมา จากข้อมูลการดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคในเรือนจำ ปี พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบผู้ต้องขังป่วยวัณโรคจำนวน 
4,018 คน, 3,609 คน และ 2,922 คน คิดเป็นอัตราอุบัติการ (incidence rate) 1,302.32, 1,223.65 
และ 1505.50 ต่อแสนประชากรตามลำดับ (กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2563) ซึ่งการแพร่ระบาดของวัณโรค
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง และยังส่งผลกระทบต่อบุคลากรในเรือนจำ หลักการ
สำคัญของการควบคุมวัณโรคในเรือนจำ คือ การคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ โดยการค้นหาผู้ป่วยให้พบเร็วที่สุด
และรีบรักษาให้หายขาด เพื ่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื ้อ เนื ่องจากได้มีการส่งเสริมการดำเนินงาน           
ผ่านนโยบายการเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเรือนจำ จึงทำให้พบผู้ป่วยวัณโรค เข้าสู่ระบบรายงานเพิ่มมากขึ้น      
และในเรือนจำยังมีผลการรักษาสำเร็จประมาณร้อยละ 90 
 การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในเรือนจำของประเทศไทย มีการดำเนินการค้นหาผู ้ป่วยวัณโรค         
ทั้งการค้นหาแบบเชิงรุก (Active case finding) และการตรวจแบบตั้งรับ (patient-initiated pathway) 
โดยเฉพาะการค้นหาแบบเชิงรุกที่ดำเนินการคัดกรองประจำปีด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ในผู้ต้องขังทุกราย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งพบผู้ป่วยวัณโรคเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการนำรถเอกซเรย์เข้าไป    
คัดกรองวัณโรคในเรือนจำทุกเดือน ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์      
ที่ครอบคลุมทุกเรือนจำ โดยดำเนินการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย (ในระยะเวลา 1 เดือน) และ
ผู ้ต้องขังรายเก่า ในเรือนจำช่วยให้พบผู ้ป่วยวัณโรคได้เร็วขึ้น ทำให้ผู ้ต้องขังมีสิทธิและความเสมอภาค           
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดข้อจำกัดในการตรวจวินิจฉัย      
และเข้าสู่ระบบการรักษาวัณโรคที่เร็วขึ้น อันเป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อวัณโรคและลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคม สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

- การจำแนกข้อมูลจำนวนผู้ต้องขังแรกรับ และผู้ต้องขังเก่า ควรมีการบูรณาการระหว่างกรมราชทณัฑ์ 
และการมควบคุมโรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินการและได้ข้อมูล      
การดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 

- สถานการณ์การระบาดของโรคติดโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการจำกัด           
การเข้าออกเรือนจำ ทำให้การดำเนินงานด้วยการเอกซเรย์ปอดไม่สามารถดำเนินการได้ 

- ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังบุคลากรในการคัดกรอง และการวางแผนการใช้รถเอกซเรย์ และข้อจำกัด    
ด้านบริบทของเรือนจำในพ้ืนที่ 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
  - การติดตามและการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ควรมีการนำเข้าจากแหล่งข้อมูลเดียว และสามารถ 
ตรวจสอบได้และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 
  - การจัดทำแผนการคัดกรองวัณโรคให้ครอบคลุมและจัดระบบการวินิจฉัยรักษาให้เร็วขึ้น 
  - การดำเนินการสอบสวนโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมห้อง เมื่อตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ  
  - พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ เพื่อมีส่วนร่วมและช่วย       
ในการคัดกรองอาการ ทั้งในกลุ่มผู้ต้องท้ังหมด (แรกรับ/รายเก่า) และมีการคัดกรองบนเรือนนอน  
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5) ปัจจัยความสำเร็จ 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์    

และเป็นนโยบายที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี และโครงการ
ดังกล่าวถูกกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดคำรับรองทำให้มีโอกาสเกิดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน และเกิด
ผลประโยชน์สูง 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
  - การติดตามผลการรักษาผู้ต้องขังป่วยวัณโรค 
  - จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  - สนับสนุนวิชาการ สิ่งอำนวยความสะดวก เอกสารในการคัดกรองวัณโรค และนิเทศ กำกับติดตาม   
การดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
  - การคัดกรองโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ให้รวดเร็วในผู้ต้องขังแรกรับ ภายในระยะเวลา 1 เดือน  
เพ่ือดำเนินการแยกผู้ต้องขังที่ป่วยวัณโรค เอ็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจำ  
 

   4.2 การดำเนินการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
  - ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองเอชไอวี ร้อยละ 50 
  - ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองซิฟิลิส ร้อยละ 50 
  - ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 50 
ผลการดำเนินงานในปี 2565 (ไตรมาสที่ 1 - 2)  
จำนวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด 127 เรือนจำ ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1 – 3) มีจำนวนทั้งสิ้น 90,719 ราย 
  - ดำเนินการคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 72,099 ราย  
            โดยผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองเอชไอวี ร้อยละ 79.48 
  - ดำเนินการคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 63,224 ราย  
            โดยผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองซิฟิลิส ร้อยละ 69.69 
  - ดำเนินการคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 60,394 ราย 
            โดยผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 66.57 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565) 

2) สรุปสถานการณ์ 
 สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำที่ผ่านมา จากข้อมู ลการดำเนินงาน
ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ปีพ.ศ. 2564 มีการดำเนินการคัดกรอง
ในเรือนจำทั้งหมด จำนวน 69 เรือนจำ โดยคัดกรองเอชไอวี , ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ต้องขัง  
คิดเป็น ร้อยละ99.18, 71.45 และ 68.98 ตามลำดับ พบผู้ต้องขังที่มีค่าความชุกของการมีผลการคัดกรอง
เอชไอวี, ซิฟิลิส และ ไวรัสตับอักเสบซี ที่ผิดปกติ คิดเป็น 0.87 , 2.13 และ 1.81 ตามลำดับ(กองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ,2564) เนื่องจากได้มีการส่งเสริมนโยบายในการส่งเสริม    
การป้องกันและควบคุมโรคให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใต้
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ด้วยชุดตรวจเลือด (Blood Test) และชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีการตรวจสาร       
น้ำในช่องปาก: Oral Fluid Test (OFT) ส่งผลให้มีการนำกลุ่มผู้ต้องขังที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติในส่วน
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ของเอชไอวี และซิฟิลิสเข้าสู่การรักษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อภายในเรือนจำเป็น
การสร้างโอกาส และความเสมอภาคให้กับกลุ่มผู้ต้องขังให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับกลุ่ม
ประชากรทั่วไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
  - การรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HCV ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในปัจจุบันหน่วยงานที่มี
ความเกี ่ยวข้องยังไม่ได้พัฒนาระบบในการดูแลร่วมกันทำให้ผู ้ต ้องขังที ่ติดเชื ้อไม่ได้รับการดูแลรักษา  
ตามมาตรฐานแนวทาง 
  - พื้นที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนชุดตรวจล่าช้า ส่งผลให้เริ่มดำเนินการตรวจคัดกรอง 3 โรคล่าช้า     
ตามไปด้วยเนื่องจาก มีข้ันตอนในการบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างชุดตรวจซึ่งมีขั้นตอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านการคลังของทางราชการ จึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการจนแล้วเสร็จไปยังขั ้นตอน        
ในการกระจายชุดตรวจลงสู่พื้นที่ 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
  - เพ่ิมช่องทางพิเศษในการดูแลรักษาผู้ต้องขังในสถานพยาบาลของโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่เรือนจำแต่ละแห่ง 
  - จัดระบบการรักษาผู ้ติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซี ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื ่อลดความเสี ่ยง            
ต่อการหลบหนี และลดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยออกรับการรักษาที ่โรงพยาบาล
ภายนอก    
  - ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและติดตามผู้ติดเชื้อซิฟิลิสให้เป็นแนวทาง/มาตรฐานเดียวกัน 
  - การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสในกลุ่ม
ผู้ต้องขังโดยสามารถขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสื่อต่างๆ จากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตต่างๆ 
  - ผู้ต้องขังติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซีที ่ยังไม่เข้าเกณฑ์รับยา ให้ส่งต่อข้อมูลถึงผู้รับผิดชอบงานของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อประสานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พิจารณาให้เข้าโครงการ 
Test & Treat 
  - ในการดำเนินงานปีงบประมาณต่อไป หากต้องดำเนินการคัดกรองต่อเนื่อง ควรเร่งวางแผนดำเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 
  - ข้อจำกัดด้านสิทธิการรักษา เช่น ผู้ต้องขังต่างด้าว สิทธิข้าราชการ(ที่ไม่มีบัตรประชาชนมาด้วย) สิทธิ  
รัฐวิสาหกิจ และสิทธิประกันสังคมนอกเขต ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอชไอวี ซิฟิสิส และ                
ไวรัสตับอักเสบซีได้ (ต้องสำรองจ่าย) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. ประกันสังคม โรงพยาบาลแม่ข่าย 
ควรปรึกษาหารือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
  - เป็นโครงการพระราชดำริฯ มีนโยบายและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชัดเจน ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
ในการดำเนินงานและให้การสนับสนุนทุกด้าน 
  - มีการทำงานแบบสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง และมีทีมแพทย์ FM ในการเข้าดูแลรักษาผู้ต้องขัง 
  - มีการติดตามผล ประสานงานการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทุกภาคส่วน 
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  - ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และภาคีเครือข่าย ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาล การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และข้อเสนอแนะ              
ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ 
  - เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบการติดตามการรักษาของผู้ต้องขัง ผ่าน Group Line อสม. ราชทัณฑ์ 
ในการติดตามผู้ป่วยหลังพ้นโทษ 
  - เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวทางการดูแลรักษาและระบบการส่งต่อผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HCV ระหว่าง
เรือนจำและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กอปรกับมีแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร และสามารถตรวจ Viral 
load HCV ได้และสามารถบริหารจัดการได้ภายในจังหวัด โดยผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาทุกราย 
  - เรือนจำจังหวัดมหาสารคามมีระบบการคีย์ข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีแบ บออนไลน์ 
ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการรักษาของผู้ต้องขังได้ 
  - เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโปรแกรมการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขังทุกราย และมีผลตรวจ
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มากเป็นอันดับที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีระบบการดูแล 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภายหลังพ้นโทษ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้ปว่ย  
ได้อย่างครอบคลุม 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
  - แนวทางในการดูแลรักษาและติดตามผู้ติดเชื้อซิฟิลิส 
  - แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการเบิกจ่ายค่าตรวจรักษา 
  - หาแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง กรณี สิทธิข้าราชการที่ไม่มีบัตร
ประชาชน สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคมนอกเขต และแรงงานต่างด้าว 
  - จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและการรักษาทุกโรค การประมวลผล แปรผล ผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่านเวบไซต์เรือนจำฯ ในระดับจังหวัด/เขต เพ่ือการติดตามผลการทำงานได้โดยสะดวกทุกเครือข่าย 

4.3 การดำเนินเรือนจำสีขาวปลอดโรค 
  เป้าหมายการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ คือ เรือนจำสีขาวปลอดเชื้อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)  
มีการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้คุมและผู้ต้องขัง  
โดยกำหนดตัวชี้วัด คือ เรือนจำมีมาตรฐานเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนการดำเนินการ
เรือนจำสีขาวปลอดเชื้อฯ แผนการดำเนินการและผลการตรวจคัดกรอง รวมถึงแผน และผลการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค แก่ผู้ต้องขัง (วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ตามบริบทของแต่ละเรือนจำ 
1) เป้าหมาย และผลงาน  
  - มีการจัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินการเรือนจำสีขาวปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - มีรายงานการประชุมและผลการดำเนินงานคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  - มีรายงานการประชุมและผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน  
  - ยังคงมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
  - ตรวจสอบตามมาตรฐานทุกแห่ง มีการปรับตามสถานการณ์ และข้อสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ที่เกิดข้ึนจริง
โดยเน้นความปลอดภัย 
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4) ปัจจัยความสำเร็จ 

        - ผู้บริหารให้ความสำคัญโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศานุวงศ ์

4.4 การบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19), ไข้หวัดใหญ,่ หัด) 
  บูรณาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และติดตามประเมินผลแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนหัด วัคซีนโควิด 19 
1) เป้าหมาย และผลงาน  
  - การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ 
  - วัคซีนไข้หวัดใหญ่รอการจัดสรรวัคซีน 
2) สรุปสถานการณ์ 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนหัดในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2565  

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
  - เรือนจำมีผู้ต้องขังเข้าใหม่เข้าออกแต่ละวันเป็นประจำจึงมีโอกาสที่จะมีคนนำเชื้อเข้าไปแพร่ในเรือนจำ
หรือนำเชื้อจากเรือนจำมาแพร่ข้างนอกดังเช่นที่เกิดขึ้นในหลาเรือนจำที่ผ่านมา ดังนั้น เรือนจำทุกแห่งจึงต้องมี
การจัดทำแผนการดำเนินการ เรือนจำสีขาวปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีการคัดกรอง
ผู้ต้องขังและผู้คุมที่จะเข้าออกเรือนจำ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับกลุ่มดังกล่าว 
  - ยังคงมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
         - ตรวจสอบตามมาตรฐานทุกแห่ง มีการปรับตามสถานการณ์ และข้อสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ 
ที่เกิดขึ้นจริงโดยเน้นความปลอดภัย และความม่ันใจของผู้ปฏิบัติงาน 
         - เคร่งครัดมาตรการองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพ่ือลดการนำเชื้อเข้าไปในแดน 
5) ปัจจัยความสำเร็จ  
        - ผู้บริหารให้ความสำคัญโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศานุวงศ ์
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 
2. หัวข้อ : โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กองบริหารการสาธารณสุข, กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมควบคุมโรค, กรมการแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต,  

 กรมอนามัย 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

4.1 เรือนจำทัณฑสถาน สถานกักขังทั ้งหมดในประเทศไทยมีจำนวน 143 แห่ง โดยแบ่งเป็น  
1. จำนวน 132 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.แม่ข่าย ในสังกัด สธ. จำนวน 109 แห่ง และ อีก 11 แห่ง 
อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.แม่ข่ายนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง คือ 1. ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ ์2. รพ.เดอะโกลเดนเกท 3. สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 

4.2 เรือนจำกลุ ่มเป้าหมาย ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื ่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จำนวน 25 เรือนจำ/ทัณฑสถาน ระยะที่ 2 จำนวน 19 เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
 
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

1.1 การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ  
        ผลการพัฒนา อสรจ. แยกตามจำนวนเรือนจำ รายเขตสุขภาพที่ 1-12 
 

ลำ
ดับ

 

เข
ตส

ุขภ
าพ

 

เรือ
นจ

ำเป
้าห

มา
ย 

(แ
ห่ง

) สรุปตัวช้ีวัดรวม 
(ผ่านทั้ง 3 ตัว) 

๑) สัดส่วน อสรจ. 1 : 50 ๒) อบรม อสรจ.2 ครั้ง/ป ี ๓) อสรจ.ร่วมจดักิจกรรม 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

1 1 13 13 92.31 12 1 13 100.๐๐ 13 0 13 100.๐๐ 13 ๐ 13 100.๐๐ 13 ๐ 

2 2 10 10 100.๐๐ 10 ๐ 10 100.๐๐ 10 ๐ 10 100.๐๐ 10 ๐ 1๐ 100.๐๐ 10 ๐ 

3 3 6 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 

4 4 15 15 100.๐๐ 15 ๐ 15 100.๐๐ 15 ๐ 15 100.๐๐ 15 ๐ 15 100.๐๐ 15 ๐ 

5 5 10 10 90.๐๐ 9 1 10 100.๐๐ 10 ๐ 10 90.๐๐ 9 1 10 100.๐๐ 10 ๐ 

6 6 14 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 

7 7 6 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 

8 8 8 8 ๑๐๐.๐๐ ๘ ๐ 8 100.๐๐ 8 ๐ 8 100.๐๐ ๘ ๐ 8 100.๐๐ 8 ๐ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

ลำ
ดับ

 

เข
ตส

ุขภ
าพ

 

เรือ
นจ

ำเป
้าห

มา
ย 

(แ
ห่ง

) สรุปตัวช้ีวัดรวม 
(ผ่านทั้ง 3 ตัว) 

๑) สัดส่วน อสรจ. 1 : 50 ๒) อบรม อสรจ.2 ครั้ง/ป ี ๓) อสรจ.ร่วมจดักิจกรรม 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ สร
ุป 

ผล
งา

น 
(แ

ห่ง
) 

ร้อ
ยล

ะ 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

ผ่า
น 

ไม
่ผา่

น 

9 9 11 11 100.๐๐ 11 ๐ 11 100.๐๐ 11 ๐ 11 100.๐๐ 11 ๐ 11 100.๐๐ 11 ๐ 

10 10 6 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 6 100.๐๐ 6 ๐ 

11 11 14 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 14 100.๐๐ 14 ๐ 

12 12 13 13 92.31 12 1 13 100.๐๐ 13 ๐ 13 92.31 12 1 13 100.๐๐ 13 ๐ 

รวม 126 126 9๗.๖๒ 12๓ ๓ 126 99.21 125 1 126 9๘.๔๑ 12๔ ๒ 126 100.๐๐ 126 0 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ แยกรายตัวชี้วัด การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

 
 
 
 
1. จำนวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง 
เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดี  
(๑ แห่ง/กลางลำปาง) และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในเรือนจำเป็นเหตุให้มีการ
จำกัดกิจกรรม (๒ แห่ง/เรือนจำ
กลางเขาบิน และเรือนจำอำเภอ
นาทวี) 
 
2. จำนวนการพ้นโทษ อสรจ. สูง 
เนื่องจาก 
เป็นผู้ต้องขังชั้นดี (๑ แห่ง/เรือนจำ
กลางจังหวัดลำปาง) 
 
 
3. สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
เรือนจำ เป็นเหตุให้มีการจำกัด

 
 
 
 
- ร่วมส่งเสริมการอบรม/อบรม
ฟ้ืนฟู อสรจ. ต่อเนื่อง ตามบริบท
เรือนจำ 
- ร่วมพัฒนาเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- ร่วมพัฒนาระบบสนับสนุนการ
พัฒนา อสรจ. ของเรือนจำ เพ่ือ
เสริมสร้างผลงานเด่น/นวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

- เสนอ คกก.ราชทัณฑ์ฯ ระดับพ้ืนที่ 
- เสนอปรับรูปแบบของการอบรม
ตามบริบท 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
การร้องขอ 
 
- เสนอ คกก.ราชทัณฑ์ฯ ระดับพ้ืนที่ 
- เสนอปรับรูปแบบการอบรมตาม
บริบท 

เรือนจำเป้าหมาย 126 แห่ง (เรือนจำ 106 
แห่ง/ทัณฑสถาน 15 แห่ง/ทัณฑสถานเปิด 
5 แห่ง (ไม่นับรวมสถานกักขังและสถาน
กักกัน 6 แห่ง)  
การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 
(ผ่านเกณฑ์ครบ 3 ตัว รวม 10 เขต ได้แก่ 
เขต 1, 2, 3, 4, 6, 7, ๘, 9, 10 และ 11) 
- ตามเกณฑ์ ๑๒4 แห่ง  
  (ร้อยละ ๙8.41)  
- ไม่ครบตามเกณฑ์ 2 แห่ง 
  (ร้อยละ 1.59)   
 
 
 
๑) สัดส่วน อสรจ.  
    - ตามเกณฑ์ (1 : 50) ๑๒6 แห่ง   
      (ร้อยละ 100.00)  
    - ไม่ครบตามเกณฑ์ 0 แห่ง 
      (ร้อยละ ๐.00)    
 
๒) อบรม อสรจ. 2 ครั้ง/ปี  
   - ตามเกณฑ์ ๑๒๔ แห่ง  
     (ร้อยละ ๙๘.๔๑)  
   - ไม่ครบตามเกณฑ์ ๒ แห่ง  
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

กิจกรรม (๒ แห่ง/เรือนจำกลางเขา
บิน และเรือนจำอำเภอนาทวี) 
 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
การร้องขอ 

     (ร้อยละ ๑.๕๙)   
๓) อสรจ. ร่วมจัดกิจกรรม  
   - ตามเกณฑ์ ๑๒๖ แห่ง   
     (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)   
   - ไม่ครบตามเกณฑ์ ๐ แห่ง 
     (ร้อยละ ๐.๐๐)   

 

นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
 - นโยบายราชทัณฑ์ อาทิ เรือนจำสีขาว, โครงการ To be Number 1 
 - ระบบสนับสนุน กสธ. อาทิ Telemedicine, Teledentist, ทันตสุขภาพ, การคัดกรองโรคต่าง ๆ 
 - ความร่วมมือกับเครือข่าย อาทิ ความร่วมมือกับ อปท. และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่, การส่งต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - การพัฒนาของเรือนจำ อาทิ การเฝ้าระวังโควิดและโรคต่าง ๆ, การอบรมป่วยติดเตียง ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช, การอบรมการปฐมพยาบาลและ CPR, การพัฒนาแกนนำ อสรจ. 
 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
สำหรับพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานกรมวิชาการ นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานเรือนจำ 
สำหรับส่วนกลาง ร่วมให้คำปรึกษาหน่วยงานเครือข่ายกรมวิชาการในพื้นที่ดำเนินการตามแผน 
 

1.2 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 
 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

บุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำ
ขาดแคลน และสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 

- โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน, หนังสือ
มอบหมายงาน/รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
- ให้บริการตรวจรักษาของแพทย์
ตามเกณฑ์คู่มือฯ และปรับรูปแบบ
การให้บริการ ผ่านระบบ 
Telemedicine และมีแผนการ
เชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาล
เรือนจำ  
 
- กำหนดผู้รับผิดชอบและส่งเสริม
ให้มีการรายงาน สธรจ.101 
 

- ผู้ต้องขังได้รับการบริการตรวจรักษาตาม
เวชปฏิบัติ (แพทย์) ตามเล่ม คู่มือฯ นับรวม 
การให้บริการจากแพทย์ทุกสังกัด รวมถึงการ
บริการผ่านทาง Telemedicine ตามเกณฑ์ 
จำนวน 129 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 97.73 
(ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็น 2.27) 
- มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาล 
เรือนจำ จำนวน 124 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
93.94 (ยังไม่การเชื่อมต่อข้อมูล 19 แห่ง  
คิดเป็น 6.06) 
 

 

- มีการรายงาน สธรจ. ทุกเดือน  
จำนวน 93 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 70.45 
(ไม่มีการรายงาน สธรจ. 101  
จำนวน 39 แห่ง คิดเป็น 29.55) 

 



16 
 

 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)   
 - โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนแพทย์เวชปฏิบัติเข้าร่วมบริการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 - เรือนจำบางแห่งส่งรายงาน สธรจ.101 ครบทุกที่ และต่อเนื่อง 
 - มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ HOSXP มาใช้ในเรือนจำ เพื่อประสานงานในด้านการรักษาให้

แพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจำ และเครือข่ายบริการสุขภาพในคลินิกหมอครอบครัว 
 - โรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับเรือนจำ พัฒนาระบบเชื่อมต่อ (ส่งต่อ) ข้อมูลสุขภาพ ส่วนการตรวจรักษา

และส่งเสริมสุขภาพ โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hos-PCU ในเรือนจำและส่งออกผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ภายใต้รหัสสถานพยาบาลของเรือนจำที่ข้ึนทะเบียนกับ สปสช. ไว้ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
สำหรับพื้นที่ 

 - ติดตามการเชื่อมโยงระบบข้อมูลหน่วยงานสาธารณสุขกับเรือนจำเป็นระบบเดียว รวมถึงติดตามและ
ประเมินความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลการรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ส่งในระบบ 43 แฟ้ม 

 - ใช้ระบบ Tele Medicine ทดแทนการเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจำ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เรือนจำ จำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอกเพื่อป้องกัน 
การระบาด 

 - โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นพี ่เลี ้ยงและสนับสนุนการดำเนินการบันทึกข้อมูลการให้บริการของ
สถานพยาบาลเรือนจำและพัฒนาระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม 
สำหรับส่วนกลาง 

 - ประสานงาน ให้คำปรึกษาหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินการตามแผน 

2. การบริการสุขภาพช่องปาก 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

- ผู้ต้องขังจำนวนมากที่มปีัญหา
สุขภาพช่องปากท่ีต้องได้รับการ
รักษา 
- รพ.แม่ข่ายไม่สามารถ 
จัดแผนการให้บริการ 
แก่ผู้ต้องขังได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการรักษา  
- ช่วงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เรือนจำ
งดการเข้า - ออก ทำให้เป็นข้อจำกัด 
ด้านการจัดบริการ 

- รพ.แม่ข่ายมีแผนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากตามความพร้อม
ของ รพ. และบริบทของพื้นที่  ใน
ด้านต่างๆ เช่น 
    - กิจกรรมจัดทันตกรรมบริการ 
    - กิจกรรมอบรม อสรจ. ด้าน
สุขภาพช่องปาก  
    - กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพช่องปาก 
ในเรือนจำ  
   - แผนปรับปรุงระบบระบาย
อากาศในคลินิกทันตกรรมใน
เรือนจำ 

- รพ. แม่ข ่ายทุกแห่งม ีแผนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ 
ที่รับผิดชอบ    
 
 

ผลการดำเนนิงาน  
- ร้อยละ 70.76 ผู้ต้องขังได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 

- ร้อยละ 66.05 ผู้ต้องขังได้รับ
บริการรักษาทางทันตกรรม อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี ของผู้ต้องขังท่ีมีปัญหา
สุขภาพช่องปาก 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

    - ประสานหาความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายร่วมจัดบริการ 
    - จัดทำแผนเพิ่มจำนวนคลินิก
ทันตกรรมในเรือนจำให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

- มาตรการควบคุมหรืองดการเข้า 
– ออก เป็นอำนาจแต่ละเรือนจำ 
และสถานการณ์ความรุนแรงการ
ระบาดในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

 
นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

 - อสรจ. เป็นผู้คัดกรองสุขภาพช่องปาก ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ลงข้อมูลการรักษาทางทันตกรรมในเรือนจำ 
และผู้นำสื่อสารสุขภาพ 

 - บางพ้ืนที่เริ่มมีนโยบายเรื่องร้านค้าสงเคราะห์จำหน่ายเครื่องดื่มอ่อนหวาน 
 - นวัตกรรมสำหรับ อสรจ เช่น  คู่มือการลงข้อมูลทันตกรรม, แบบคัดกรอง, สื่อการสอนคัดกรองสุขภาพ      

ช่องปาก เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
สำหรับพื้นที่  

 – ควรเพิ่มสัดส่วนการบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคในเรือนจำ 
 - เชื่อมต่อระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลเรือนจำกับระบบ HDC 
 - ผลักดันให้สถานพยาบาลเรือนจำเป็นผู้ลงข้อมูลเอง 

สำหรับส่วนกลาง  
 – ร่วมให้คำปรึกษาหน่วยงานเครือข่ายกรมวิชาการในพื้นที่ดำเนินการตามแผน 
  - ผลักดันให้กรมราชทัณฑ์พัฒนานโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในเรือนจำ 
 - ผลักดันให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลเรือนจำกับ

ระบบ HDC 
 - ประสานงานและร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนาแนวทางการจัดบริการทันตกรรมอย่างปลอดภัย 

ในเรือนจำ 
 - กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานงานพื้นที่และภาคีเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย 
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3. การบริการสุขภาพจิต 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 
- เรือนจำ และ รพ.แม่ข่าย ส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตในผู้ต้องขังรายเก่าได้ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เนื่องจาก
บุคลากรน้อย 
 
 
 
 

- เพ่ิมศักยภาพเรือนจำ (อสรจ.)   
คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังรายเก่าอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
- การให้บริการคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตผู้ต้องขังแรกรับราย
ใหม่ – รายเก่า 
 
 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2565 พบว่า ผู้ต้องขังได้รับการ   
คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 
๑๙๔,๗๙๐ คน จากจำนวนผู้ต้องขัง
ทั้งสิ้น ๒๘๐,๑๑๖ คน คิดเป็น    
ร้อยละ ๖๙.๕๓ ผู้ต้องขังที่คัดกรอง
แล้วพบปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
จำนวน ๖,๕๙๙ คน ได้รับการดูแล
รักษา ๖,๕๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขัง   
จิตเวชทั้งหมด ๖,๔๓๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.2๙ โดยได้รับการตรวจ
ผ่านระบบ Telepsychiatry จำนวน 
๙,๓๗๔ ครั้ง และมีจิตแพทย์หรือ
แพทย์เข้าตรวจภายในเรือนจำ หรือ
ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาล 
จำนวน ๑๗,๑๖๗ ครั้ง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) 

 
นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)   

 - การส่งเสริมสุขภาพจิตในเรือนจำ โดยจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ดนตรีบําบัดเพ่ือ
สันทนาการ ผ่อนคลายความเครียด จัดมุมปันสุข หนังสือให้ความรู้ทั่วไป มุมธรรมะสบายใจทุกเรือนจำ 

 - เรือนจำบางแห่งคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ต้องขังทุกรายได้ร้อยละ 100 
 - ทุกเรือนจำเริ่มติดตามผู้ต้องขังหลังพ้นโทษให้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 - เรือนจำบางแห่งมีจิตแพทย์ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry เป็นประจำ

ทุกเดือน 
 - พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ต้องขังพ้นโทษที่ต้องรับการดูแลรักษาต่อเนื่องให้พ้ืนที่ที่ผู้ต้องขังไปอาศัย 

 - มีการจัดแพทย์เฉพาะทางหมุนเวียนเข้าไปตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยทางเรือนจำจะคัดเลือก
ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโรคที่เหมาะสมกับแพทย์เฉพาะทางที่เข้าไปตรวจรักษา ทำให้เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีของ
ผู้ต้องขัง 
 - เรือนจำบางแห่งมีการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
ครบทุกคน (ร้อยละ 100) 
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ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
สำหรับพื้นที่ 
 - กำกับติดตามสนับสนุนให้เรือนจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แนวทางและมาตรฐานที่กำหนด
ได้อย่างต่อเนื่อง  

- การปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำ, ความแออัดและ
สภาพแวดล้อมของเรือนจำ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย, ทรัพยากรที่นำมาใช้ในงานด้านการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))  

- พัฒนาศักยภาพให้เรือนจำในการให้บริการผ่านระบบ Telepsychiatry เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์
ตามเกณฑ์ และลดจำนวนผู้ต้องขังจิตเวชต้องพบแพทย์ไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 

- พัฒนา อสรจ. ให้สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังได้เบื้องต้นด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ตามบริบทของพ้ืนที ่

- สนับสนุนจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดร่วมให้บริการสุขภาพจิต        
ในเรือนจำหรือตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry เป็นประจำทุกเดือน 

- สนับสนุน/พัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการให้ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำและ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ด้านสุขภาพจิตเป็นประจำทุกปี 

สำหรับส่วนกลาง 
- เพิ่มศักยภาพทุกเรือนจำให้มีบริการตรวจรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry และให้บริการตรวจ

ผู้ต้องขังจิตเวชทางไกลผ่านระบบ Telepsychiatry ในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน 
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชโดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู ้ต้องขังร ะหว่าง

สถานพยาบาลเรือนจำและระบบฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขให้สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดประชุม
ชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวชให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เพ่ิมศักยภาพเรือนจำ และ รพ.แม่ข่ายคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังรายเก่าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - วางแนวทางการติดตามผู้ต้องขังจิตเวชหลังพ้นโทษ โดยกรมสุขภาพจิต 

 
4. การป้องกันและควบคุมโรค 
    4.1 การคัดกรองค้นหาวัณโรค 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

- สถานการณ์การระบาดของโรคติด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการจำกัดการเข้าออก
เรือนจำ ทำให้การดำเนินงาน       
ด้วยการเอกซเรย์ปอด ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
 
 

-  บูรณาการงานคัดกรองวัณโรค 
ผสานการตรวจคัดกรองวัณโรค
ร่วมกับการกักตัวผู้ต้องขังเพ่ือเฝ้า
ระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
-  รับการสนับสนุนรถเอ็กซเรย์
เคลื่อนที่ (Mobile X - ray) จาก

- ช่วงการระบาดของโรคติดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
คัดกรองผู้ต้องขังด้วยวิธีคัดกรอง
อาการ ทำให้เรือนจำส่วนใหญ่
สามารถคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง
ได้ ร้อยละ 100 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การคัดกรองวัณโรคยัง
ดำเนินการไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จากข้อจำกัดบาง
ประการให้ผู้ต้องขังเข้าแดนปกติ
ก่อนแล้วจึงทำมาตรวจภายหลัง 
- บางเรือนจำ Treatment 
Coverage และการคัดกรอง    
วัณโรคผู้ต้องขังรายเก่าต่ำกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

โรงพยาบาลแม ่ข ่ายหร ือกรม
ราชทัณฑ ์
- ปรับใช้แบบคัดกรองอาการแทน
การ X-ray สำหรับเร ือนจำที ่มี
ปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการเข้าถึง
รถ X-ray  
- ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน
และแนวทาง การจัดเก็บข้อมูล  
การดำเนินงานในเรือนจำทุกแห่ง 
- พัฒนาระบบและรูปแบบบริการ 
CXR ผู้ต้องขังก่อนส่งเข้าสู่แดน
ปกติ 
 
 
- สร้างแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงาน
ตระหนักรู ้ถึงความสำคัญในการ
ป้องกันโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผสานการตรวจคัดกรองวัณโรค
ร่วมกับการกักตัวผู้ต้องขังเพ่ือเฝ้า
ระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) 
 

- บางเรือนจำ Treatment 
Coverage และการคัดกรองวัณโรค
ผู้ต้องขังรายเก่าต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ 143 แห่ง 
โดยจำนวนผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองอาการ 260 ,237 ราย ซึ่งผู ้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองด้วย      
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) จำนวน  253,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.44 ผล X-ray ผิดปกติ    
เข้าได้กับวัณโรค จำนวน 14,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.67 ได้รับการตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ (AFB) 
จำนวน 1,958 ราย เป็นวัณโรค 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.59 ส่งตรวจเสมหะด้วยวิธ ีอณูช ีวว ิทยา 
(Molecular testing) หรือ X-pert จำนวน 6,154 ราย ผลพบเชื้อวัณโรค (MTB Detected) จำนวน 460 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 7.47 ผู้ต้องขังป่วยวัณโรคและได้รับการรักษา จำนวน 1,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.52    
จากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 9.5 จากผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดกรองโดยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค 

นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)   
- บางเรือนจำที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (QTB) 
- การบูรณาการงานคัดกรองวัณโรค ผสานการตรวจคัดกรองวัณโรคร่วมกับการกักตัวผู้ต้องขังเพ่ือ  

เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- บางพ้ืนที่มีการปรับแผนช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการคัดกรอง

อาการผู้ต้องขัง เมื่อพบผู้ต้องขังที่มีอาการเข้าได้กับวัณโรค ดำเนินการส่งตรวจเสมหะต่อไป 
- บางพื ้นที ่มีการประสานงานกับ กรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการขอสนับสนุน           

รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-ray) ในการเข้ามาช่วย X-ray ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
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- บางเรือนจำปฏิบัติตามแนวทางควบคุมวัณโรคในเรือนจำ โดยการคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับด้วยวิธี 
CXR เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2-3 เดือน/ครั้ง 

- บางเรือนจำมีการบริหารจัดการห้องแยกโรคที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย นำไปสู่การลดการแพร่กระจาย
ของโรคได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

สำหรับพื้นที่ 
  - คัดกรองกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับด้วยวิธีการ CXR เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคก่อนเข้าสู่แดนขัง 
  - ติดตามผู้ต้องขังรายใหม่และรายเก่าให้ได้รับการคัดกรอง หากพบผู้ต้องขังป่วยวัณโรค ปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามการรักษาท้ังขณะอยู่ในเรือนจำและเมื่อพ้นโทษ 
  - ติดตาม จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และรายงานข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ NTIP 
  - จัดทำแนวทางการบริหารจัดการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-ray) เพ่ือใช้ในการดำเนินการคัดกรอง
วัณโรคผู้ต้องขัง 
  - เฝ้าระวังผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ และผู้ต้องขังที่มีการรับย้ายมาจากเรือนจำอื่น
หากผู ้ต ้องขังมีอาการเข้าได้กับวัณโรค ดำเนินการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธ ี CXR/ AFB/ Xpert ต่อไป                                     
  - การรายงานข้อมูลการคัดกรองวัณโรคให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื ่องจากข้อมูลเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่สำคัญสำหรับ
ส่วนกลาง 
สำหรับส่วนกลาง 
 - บูรณาการการติดตามข้อมูล และสถิติผู้ต้องขังเข้าใหม่ กับกรมราชทัณฑ์  
 - สนับสนุนวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ทั้งในระดับส่วนกลาง และ
ภูมิภาค  
 - สนับสนุนเอกสารสำหรับการดำเนินการคัดกรอง เช่น ทะเบียน Register 01, 03 TBP1 และสมุด
บันทึกสุขภาพ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับพ้ืนที่ 
 - แผนการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรค 

4.2 การดำเนินการคัดกรองเอชไอวี ตับอักเสบซี ซิฟิลิส 
 จำนวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด 127 เรือนจำ ปี 2565 (ไตรมาสที่ 1 – 3) มีจำนวนทั้งสิ้น 90,719 ราย 
ดำเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 72,099 ราย  โดยผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรอง
เอชไอวี ร้อยละ 79.48  ดำเนินการคัดกรองซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 63,224 ราย โดยผู้ต้องขัง
แรกรับได้รับการคัดกรองซิฟิลิส ร้อยละ 69.69 ดำเนินการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
จำนวน 60,394 ราย โดยผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ร้อยละ 66.57 โดย 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

- การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า 
การคัดกรองเอชไอวี ในเรือนจำยัง
ทำได้ไม่ครบทุกแห่ง เนื่องจากติด
สถานการณ์การระบาดของโรคติด

- ดำเนินการคัดกรองตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดเพ่ือหา   
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
ด้วยวิธีการตรวจสารน้ำจากหลอด

- ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรอง 
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี 
ร้อยละ 50 โดยได้รับการสนับสนุน 
ชุดตรวจจากกรมควบคุมโรค สปสช.  
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถ
เข้าดำเนินการเจาะเลือดได้ ทำให้
ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ ได้รับการ
วินิจฉัย และเริ่มการรักษาล่าช้า 
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ติด
เชื้อ และเพ่ิมโอกาสในการแพร่ 
กระจายเชื้อได้  
- การคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี 
ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ 
ไม ่ เพ ียงพอต ่อกล ุ ่มเป ้าหมาย    
การดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซี 
บางเร ือนจำย ั ง ไม ่ม ี แนวทาง      
การรักษาที่ชัดเจน 

เลือดดำ (vein) หรือการเจาะ
เลือดจากปลายนิ้ว (Blood 
screening test) หรือการตรวจ
จากสารน้ำในช่องปาก (Oral fluid 
screening test) 
- ตรวจไวรัสตับอักเสบซี และ
ซิฟิลิส ในผู้ต้องขังแรกรับ ด้วย
วิธีการตรวจสารน้ำจากทางหลอด
เลือดดำ (vein) หรือการเจาะเลือด
จากปลายนิ้ว (Blood screening 
test) 
- ตรวจเลือดคัดกรองค้นหาเชื้อ
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับ
อักเสบซี โดยส่งตรวจกับ
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- มีแผนการบริหารจัดการการ
จัดบริการการตรวจคัดกรอง    
เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับ
อักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ในเรือนจำที่รับผิดชอบ 
- รายงานสรุปจำนวนผู้ต้องขังแรก
ร ับท ี ่ ได ้ร ับการตรวจค ัดกรอง     
เอชไอว ี  ซ ิฟ ิล ิส และไวร ัสตับ
อักเสบซี ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ได้รับความร่วมมือในการคัดกรอง 
จากรพ.แม่ข่าย, NGO  
- มีการรายงานผลการคัดกรองตาม
แบบฟอร์ม (ยังไม่ครอบคลุมทุก
เรือนจำ) 
- เรือนจำบางแห่งสามารถตรวจ      
คัดกรองได้ก่อนส่งเข้าสู่แดนปกติ  
โดยผสานกับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง
การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงสามารถ 
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 
ของการตรวจคัดกรอง 

- ผตูองขังสวนหนึ่งไมตรวจเลือด
เนื่องจากกลัวไดรับผลกระทบจาก
การติดเชื้อ 

- ให้สุขศึกษา คำปรึกษา
คำแนะนำในการป้องกันโรค และ 
บริการให้คำปรึกษาด้วย 
Counseling Techniques 
เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบซี 

- ผลการดำเนินการคัดกรองเอชไอวี 
ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี  
ประจำปี 2565 (ประจำไตรมาสที่ 
1 - 3) ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด  
จำนวน 90,719 ราย คัดกรองเอชไอวี 
จำนวน 72,099ราย คิดเป็นร้อยละ 
79.48 คัดกรองซิฟิลิส จำนวน 
63,224 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.69    
และคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี 
จำนวน 60,394 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 66.57 (ข้อมูล ณ วันที่      
1 สิงหาคม 2565) 
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- ผตูิดเชื้อเอชไอวีที่รับยาตาน
ไวรัส สวนหนึ่งไมสามารถกดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีได 
- การคัดกรองโรคติดต่อสำคัญคือ 
HIV, Syphilis และ HCV ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับยังดำเนินการ 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ป้องกันการนำโรคติดต่อเข้าใน
เรือนจำจากข้อจำกัดบางประการ
ทำให้ต้องให้ผู้ต้องขังรายใหม่เข้า 

- ทบทวนหาสาเหตุการกินยาตาน
ไวรัสเอชไอวี แลวไมสามารถกด
เชื้อไวรัสได และจัดทำแผนการ
ดำเนินงานแกไข 
- บูรณาการดำเนินงานกับหนวย
งานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ ในชวง
สถานการณโควิดผอนคลาย 
- ตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟลิส 
และตับอักเสบซี ใหครอบคลุม      
ผูตองขังเพ่ิมขึ้นมากกวาเปาหมาย
ที่กำหนดจนครบทุกคนทุกกลุม 
จะเป็นการตัดชองทางการแพร
ระบาดของโรค 
- เรือนจำและโรงพยาบาลแมขาย
ควรจัดทำแผนใหมีการสนับสนุน
ชุดตรวจเพิ่มทุกๆ ป เพ่ือใหครอบ
คลุมผูตัองขังทุกรายในเรือนจำ 
- พัฒนาระบบและรูปแบบบริการ
ให้สามารถคัดกรองโรคติดต่อ
สำคัญในผู้ต้องขังแรกรับและ   
การเจาะเลือดดตรวจ HIV 
Syphilis HCV ก่อนส่งเข้าสู่แดน
ปกติ เพ่ือให้สามารถวินิจฉัยตรวจ
พบโรคติดต่อเหล่านี้ และรักษา 
ทำให้ป้องกันโรคติดต่อเข้าไป
ระบาดในเรือนจำตลอดจน
ติดตามผลการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)  
 - มีการทำงานแบบภาคีเครือข่ายและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงานและให้การสนับสนุนทุกด้าน 
 - มีการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
 - การใหความรวมมือระหวางเรือนจำและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - โรงพยาบาลแมขายใหการสนับสนุนชุดตรวจ 
 - มีการทำงานแบบสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง และมีทีมแพทย์ FM ในการเข้าดูแลรักษาผู้ต้องขัง 
 - รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ เรือนจำองค์กรเข้าใจเอดส์ ปี 2562 (เรือนจำมหาสารคาม) 
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 - รางวัลดีเด่น เรือนจำคืนคนดีสู ่สังคม ในการคัดกรองโรคเอดส์และโรคซิฟิลิส ได้อันดับหนึ่งของ
ประเทศประจำปี 2563 (เรือนจำมหาสารคาม) 
 - . เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบการติดตามการรักษาของผู ้ต ้องขัง ผ่าน Group Line อสม. 
ราชทัณฑ์ ในการติดตามผู้ป่วยหลังพ้นโทษ 
 - เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวทางการดูแลรักษาและระบบการส่งต่อผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HCV ระหว่าง
เรือนจำและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กอปรกับมีแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร และสามารถตรวจ Viral 
load HCV ได้และสามารถบริหารจัดการได้ภายในจังหวัด โดยผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา       
ทุกราย 
 - เรือนจำจังหวัดมหาสารคามมีระบบการคีย์ข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีแบบออนไลน์ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบสถานะการรักษาของผู้ต้องขังได้ 
 - เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโปรแกรมการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซี ในผู้ต้องขังทุกราย และมีผลตรวจ
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มากเป็นอันดับที่ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีระบบการดูแล ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภายหลังพ้นโทษ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยได้อย่าง
ครอบคลุม 
 - เรือนจำจังหวัดชัยนาท และ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นคัดกรองเอช ไอ วี ซิฟิลิส และไวรัสตับ
อักเสบซี(ผู้ต้องขังแรกรับ)ได้ 100% 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
สำหรับพื้นที่ 
 - การดำเนินงานในพื้นที่ควรมีผู ้รับผิดชอบงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบซี      
มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการดำเนินงาน 
 - พิจารณาการรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ตามแนวทางการรักษา 
 - การพัฒนาระบบการดูแลผู ้ติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบซี ระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายตาม        
แนวทางการรักษา 
 - ติดตามการดูแล รักษา ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี ที่ย้ายเรือนจำ/ปล่อยตัว 
 - มีการรายงานและส่งผลการคัดกรองตามแบบฟอร์มอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและติดตามผู้ติดเชื้อซิฟิลิสเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 - ควรมีแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง กรณี สิทธิข้าราชการที่ไม่มี
บัตรประชาชน สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคมนอกเขต และแรงงานต่างด้าว 
 - ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพ่ือให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่าง
รวดเร็ว 
 - การดำเนินการคัดกรอง HIV ให้คำปรึกษาการคัดกรอง HIV ผู ้ต้องขังแรกรับทุกรายเพื ่อสร้าง
แรงจูงใจในการตรวจเพ่ิมมากข้ึน 
 - การดำเนินการคัดกรองซิฟิลิส รพ.แม่ข่ายและเรือนจำควรมีแผนสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการตรวจ 
 - สสจ. /รพ.แม่ข่ายและเรือนจำ จัดทำแนวทางส่งต่อผู้ต้องขังที่ผลคัดกรอง HCV Positive 
 - ให้ รพ.แม่ข่ายเป็นผู้ส่งตรวจ HCV RNA Viral load ที่ รพ.สุราษฎร์ธานี 
 - รพ.แม่ข่าย ประเมินค่าทำงานของตับได้เองโดยใช้ค่า APRI Score หรือ FIB-4 Score 
 - ผู ้ป่วยเข้าเกณฑ์การรักษาให้ส่งพบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาล          
และใช้ระบบ Telemedicine ในการจัดบริการดูแลรักษาผู้ต้องขังกับแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร     
จากการคัดกรอง HCV ในผู้ต้องขังแรกรับ 
 - ผู้ต้องขังที่มีผลคัดกรอง HCV Positive พยาบาลเรือนจำและเจ้าหน้าที่ รพ.แม่ข่าย ควรเจาะลึก
ประวัติในอดีตเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดชนิดฉีด หากเคยใช้เพียง 1 ครั้ง ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด 
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(PWID) ซึ่งหากเป็นกลุ่ม PWID รพ.แม่ข่าย สามารถเบิกชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ จาก สปสช. 
ในโปรแกรม Nap plus ได้ (กรณีผู้ต้องขังที่มีผลคัดกรอง HCV Positive ที่ไม่ใช่ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) 
หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี สคร. 11 ประสานกองโรคเอดส์ฯ เข้าร่วมโครงการดูแลรักษา HCV ของสมาคมโรคตับ
และกองโรคเอดส์ฯ ที่จะสนับสนุนค่าตรวจ HCV Viral load ให้กับผู้ต้องขังที่ไม่สามารถเบิกชดเชยผ่าน Nap 
plus ได้) 
สำหรับส่วนกลาง 
 -  มีการชี้แจงตัวชี้วัด การดำเนินงาน การรายงานผลที่ชัดเจน ให้แต่ละแห่งมีความเข้าใจตรงกัน 
 - การสนับสนุนชุดตรวจควรเพียงพอกับจำนวนผู้ต้องขังที่ต้องได้รับการคัดกรองให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชากรและจัดส่งชุดตรวจให้ทันต่อการเริ่มดำเนินการคัดกรองของเรือนจำ 
 - การผลักดนันโยบาย สิทธิประโยชน์ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีให้ครอบคลุม 
 - กระทรวงสาธารณสุข/กรมราชทัณฑ์ 
 - ชี ้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานให้กับทางเรือนจำรับทราบ เน้นย้ำในกิจกรรมที ่สำคัญ           
การรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด 
 - มีแนวทางการดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่ชัดเจน  
 - การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการคัดกรองโรคติดต่อ (HIV HCV SY) 
 - ปัญหาระบบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพในเรือนจำ เนื่องจากมีน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน  
จึงขอพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้กับสถานพยาบาลในเรือนจำ 
 - จัดให้มีการบันทึกข้อมูล ประมวลผล แปรผล ผ่านระบบออนไลน์ ในระดับจังหวัด/เขต เพ่ือ         
การติดตามผลการทำงานได้โดยสะดวก 
 
4.3 การดำเนินงาน เรือนจำสีขาวปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เป้าหมายการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ คือ เรือนจำสีขาวปลอดเชื้อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019) มีการตรวจคัดกรองโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคแก่ผ ู ้คุม            
และผู้ต้องขัง โดยกำหนดตัวชี้วัด คือ เรือนจำมีมาตรฐานเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผน    
การดำเนินการเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อฯ แผนการดำเนินการและผลการตรวจคัดกรอง รวมถึงแผน และผล    
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แก่ผู้ต้องขัง (วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ตามบริบทของแต่ละ
เรือนจำ 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 

- ยังพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในผู้ต้องขังรายใหม่  
และผู้ต้องขังแดนใน 
 

- มีประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการบูรณาการร่วมกัน ใน
การดำเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ 
ให้ครอบคลุมทั้งผู้ต้องขังรายเก่า 
และรายใหม่  
- มีรายงานการประชุม และผล
การดำเนินงาน คัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ทุกเรือนจำมีแผนดำเนินการคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในผู้ต้องขังและผู้คุม 
- ทุกเรือนจำมีแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในผู้ต้องขัง 
และผู้คุม ในเรือนจำ 
- การปรับวิธีการตรวจรักษาโดย
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้ต้องขัง 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 

- มีแผนการดำเนินงานมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ตาม
มาตรการเรือนจำ สีขาว  
ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ในเรือนจำได้รับการรักษา การดูแล 
และได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง
ไลน์แอพพลิเคชั่น เป็นระบบบริการ
สาธารณสุขในเรือนจำวิถีใหม่  
(New Normal Medical Service) 

- ผู้ต้องขังรายใหม่บางรายยังไม่
เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 และยัง
รับไม่ครบตามเกณฑ์ 

- เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม
ผู้ต้องขัง เข็ม 1, 2 ให้ครบ 
100% เข็มกระตุ้นให้ครอบคลุม
มากกว่า 80 % โดยเน้นในกลุ่ม 
608 

- เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจำ
ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 
ครอบคลุมเข็มกระตุ้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด  
 - มีมาตรการแยกกักผู้ต้องขังราย
ใหม่ รับโอน-ย้ายและผู้ต้องขังที่ออก
นอกเรือนจำ เป็นเวลาอย่างน้อย
๑๐-๑๗ วัน และสุ่มตรวจ ATK day 
๐,๕,๑๐  
- มีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคภายในเรือนจำโดย    
การสุ่มตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ 
ผู้ต้องขังที่มีอาการ และผู้ต้องขังกลุ่ม
เปราะบาง  
- มีการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ สำหรับแยกกัก และรองรับ
กรณีเกิดการแพร่ระบาดในเรือนจำ  
- สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดกำหนด และมี    
การประเมินตนเองและดำเนิน
มาตรการเรือนจำสีขาวอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)  
 - ดำเนินงานตามมาตรการเรือนจำสีขาวยังไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ รอบท่ี 2 (อำนาจเจริญ)  
 - มีการคัดกรองแยกผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  
 - มีการคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อทาHI และ OPSI ในเรือนจำ (อุบลราชธานี)  
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 - มีการแบ่งประเภทผู้ป่วยทั่วไป กลุ่ม 608 เป็นผู้ป่วยกลุ่มเขียว เหลือง แดง (ยโสธร)  
 - ดำเนินงานตามมาตรการเรือนจำสีขาวยังไม่มี ผตข.ติดเชื้อ รอบที่ 2 (อำนาจเจริญ)  
 - มี SOPs มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (มุกดาหาร) 
 - รพ.กันทรลักษ์มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการป้องกันควบคุมโรค (ศรีสะเกษ)  
 

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
สำหรับพื้นที่ 
 - การถอดบทเรียนการเกิด COVID - 19 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 - มีการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามแนวทางปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 ในเรือนจำ   
และความครอบคลุมการให้วัคซีนในเจ้าหน้าที่ ผู ้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงต่อการทำให้เกิดการระบาด และกลุ่ม
เปราะบาง 
 - มีการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ และกลุ่ม อสรจ. และผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคแดนใน 
 - เน้นความครอบคลุมวัคซีนครบโดสและเข็มกระตุ้น ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำรวจ
ประวัติ วัคซีนของผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย ถ้าผู้ต้องขังยังได้รับวัคซีนไม่ครบ (รวมถึงเข็มกระตุ้น) ให้ดำเนินการฉีด 
สำหรับส่วนกลาง 
 - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแนวทาง และมาตรฐานที่กำหนด 
 - ให้คำปรึกษา หน่วยงานและเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินการได้ตามแนวทาง และมาตรฐานที่กำหนด 

4.4 บูรณาการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ 
 บูรณาการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และติดตามประเมินผลแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้แก่ วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนหัด วัคซีนโควิด 19 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 

- ยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบตามมาตรฐานทุกแห่ง 
และมีการปรับตามสถานการณ์ 
และข้อสั่งการจากกรมราชทัณฑ์ที่
เกิดข้ึนจริงโดยเน้นความปลอดภัย
และความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบประวัติวัคซีนผู้ต้องขัง
แรกรับ และวางแผนการให้วัคซีน
เข็มกระตุ้นร่วมกับโรงพยาบาล   
แม่ข่าย 
 

- มีระบบจัดการตามมาตรฐานห้อง
แยกกักโรคได้ตามมาตรฐาน และมี
ความเพียงพอทุกแห่งแยกกัก 5 วัน 
เมื่อผล ATK เป็นลบ เข้าสู่ Buffer 
Zone อีก 7-10 วัน 
- ทุกแห่งให้ความสำคัญกับ อสรจ.  
ผู้ช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ในการ
ดำเนินการสุ่มตรวจได้สั่งการให้สุ่ม
ตรวจจากเดิมทุก 7 วัน เป็นทุก 14 
วัน 

- ผู้ต้องขังแรกรับได้รับวัคซีนโควิด
น้อยกว่า ร้อยละ 50 

-  ม ีรายงานผลการบ ูรณาการ     
การดำเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อสำคัญ และสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ 

- ทุกแห่งมีแผนการให้บริการวัคซีน 
เข็มกระตุ้นเพิ่มมากขึ้น 
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นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี) 
 - ทุกแห่งแยกแดนแรกรับเป็นสัดส่วนแยกออกจากแดนปกติ 
 - มีมาตรการเยี่ยมญาติผ่านช่องทางไลน์ เพ่ือลดการสัมผัสโทรศัพท์ของผู้ต้องขังในแต่ละแดน 
 - สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ครบตามมาตรฐานและเร่งรัดเข็ม 3 ได้ดี 
ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
สำหรับพื้นที่ 
       - เคร่งครัดมาตรการองค์กรสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพ่ือลดการนำเชื้อเข้าไปในแดน 
 - เฝ้าระวังการระบาดในระลอกใหม่ในเรือนจำทุกแห่ง  
 - จัดทำและซ้อมแผนประคองกิจการกรณีเจ้าหน้าที่เกิดการติดเชื้อ 
 - โทรศัพท์ที่ใช้คุยระหว่างเยี่ยมญาติ ให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่คนถัดไปจะมาใช้ 
สำหรับส่วนกลาง 
 - สนับสนุนเวชภัณฑ์ แนวทาง และการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 



ประเด็นที่ 2 
กัญชาทางการแพทย์ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ 

 

ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย์ 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด : กัญชาทางการแพทย์ 

1) เป้าหมาย และผลงาน  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ปี 2565 

ผลงานภาพรวมของประเทศ 

 จำนวน  ร้อยละ 

ร้อยละ รพ. สังกัด สป. ที่มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ 70 872/901 96.78 

ร้อยละ รพ. สังกัดกรมวิชาการ      
มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ 70 26/26 100 

จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

เขตสุขภาพละ  
3 แห่ง 

97 - 

ร้อยละผู้ป่วย Palliative care 
ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ 5 ผู้ป่วยทั้งหมด        =158,815 
ผู้ป่วยที่ได้รับกัญชา = 6,914 

4.35 

ร้อยละผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ปี 2564 = 22,881 
ปี 256๕ = 52,351 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 
128.8 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๘ กันยายน 2565 (ไม่รวมเขต 13 กรุงเทพหานคร)  

2) สรุปสถานการณ์   

เขตสุขภาพ 
ร้อยละ รพ. สังกัด สป. 
ที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ รพ. 
สังกัดกรมวิชาการ   

กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนสถานพยาบาล
เอกชนที่มีการจัดบริการ

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 

1 98.04 100 11 
2 100 100 4 
3 100 100 9 
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เขตสุขภาพ 
ร้อยละ รพ. สังกัด สป. 
ที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ รพ. 
สังกัดกรมวิชาการ   

กระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนสถานพยาบาล
เอกชนที่มีการจัดบริการ

คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ 

4 100 100 17 
5 85.29 100 8 
6 78.08 100 13 
7 100 100 5 
8 100 100 4 
9 100 100 7 

10 100 100 4 
11 98.78 100 8 
12 100 100 7 
รวม 96.78 100 97 

 

เขตสุขภาพ 
ร้อยละผู้ป่วย Palliative 

care ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

2564 2565 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 

1 4.36 1,781 3,556 99.66 
2 2.31 1,569 3,011 91.91 
3 4.59 1,807 3,126 72.99 
4 2.52 647 4,162 543.28 
5 3.00 2,952 2,645 -10.4 
6 0.95 1,025 2,634 156.98 
7 3.59 1,386 3,268 135.79 
8          8.95** ผ่าน 3,952 12,210 208.96 
9          7.78** ผ่าน 4,386 9,003 105.27 

10 3.58 1,762 3,153 78.94 
11 3.18 670 3,719 455.07 
12 2.45 944 1,864 97.46 
รวม 4.35 22,881 52,351 128.8 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๘ กันยายน 2565 (ไม่รวมเขต 13 กรุงเทพหานคร)  
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3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
- ผู้สั่งใช้ไม่มั่นใจในการใช้ยากัญชา เนื่องจากมีประสบการณ์ในการใช้น้อย/ขาดความรู้ความเข้าใจ

ในกัญชาทางการแพทย์ และกังวลในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยากัญชา 
- การเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาฯและการเข้าถึงยาของกลุ่ม Palliative care ยังมีน้อย 
- ผลการดำเนินงานจากระบบรายงาน HDC และ อย. ไม่ตรงตามยอดการสั่งใช้จริงของพ้ืนที่ 
- ยากัญชาในโรงพยาบาล 

o ไม่เพียงพอ 
o ยาหมดอายุเร็ว 
o ขาดการเตรียมแผนจัดซื้อยากัญชา  

o รูปแบบหลากหลายในแต่ละหน่วยบริการ 

- โรงงานผลิตยากัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ผ่านมาตรฐาน GMP ยังไม่เพียงพอ 
- ขาดแหล่งปลูกกัญชาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากกัญชา ทั้งด้านการรักษาโรคและด้าน

เศรษฐกิจ 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

- วางแผนการผลิตและจัดหายากัญชาให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย เพ่ือให้มียาใช้อย่างต่อเนื่อง 
- จัดวิชาการ อบรมให้ความรู้ หรือ Knowledge Management ด้านกัญชาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง

ความมั่นใจแก่บุคลากรในการสั่งใช้กัญชา 
- ส่งเสริมศักยภาพให้แก่แหล่งปลูกกัญชาเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานในการผลิตยา 
- พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อให้การ

บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- เน้นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั้งในแง่ประโยชน์และโทษจากการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
- ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีนโยบายชัดเจน ทั้งการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และ

ส่งเสริมให้บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมกันปฏิบัติงานใน
คลินิกฯ 

- การประสานการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ เขตสุขภาพ และจังหวัด 
- ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพในการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
- การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน 
- มีผลงานวิจัยสนับสนุนการใช้กัญชามากขึ้น 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
- แผนการผลิตยากัญชาให้เพียงพอกับความต้องการใช้ 
- การเพ่ิมการใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน  
- ระบบรายงาน ADR ของกัญชา 
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7) การดำเนินงานตามมาตรการ ๕ ด้าน เพื่อสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างปลอดภัย  
1. ส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ 
2. การควบคุมด้วยกฎหมาย 
3. การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ในทางท่ีผิด 
4. การดูแลรักษาพยาบาล และบำบัดรักษา 
5. การกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 

ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : กัญชาทางการแพทย ์

2. หัวข้อ : กัญชาทางการแพทย์ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)   
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม เขตสุขภาพท่ี 1 - 12 

4. วิเคราะห์สถานการณ ์
 จากข้อมูลการตรวจราชการรอบที่ ๒  

ตัวชี้วัด ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ พบว่า ในภาพรวมของประเทศ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 901 แห่ง มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 872 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 96.78 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายรอบ 6 เดือน ทุกเขตสุขภาพ (เป้าหมาย ร้อยละ 70) 

ตัวชี้วัด ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พบว่า         
ในภาพรวมของประเทศ โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 แห่ง มีการจัดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย รอบ 6 เดือน 
ทุกเขตสุขภาพ(เป้าหมาย ร้อยละ 70) 

ตัวชี้วัด ร้อยละสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พบว่า ทุกเขตสุขภาพ   
มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์มากกว่า 3 แห่ง ซึ่งตามผ่านเกณฑ์เป้าหมาย รอบ 6 เดือน 
(เป้าหมายอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 3 แห่ง) 

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ พบว่า        
มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประครอง (Palliative care) จำนวน 158,815 คน และได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ จำนวน 6,914 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งยังไม่ผ่านตามเกณฑ์
เป้าหมายรอบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 5) แต่เขตสุขภาพที่ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 5 ได้แก่ 
เขตสุขภาพท่ี 8 และ เขตสุขภาพท่ี 9 ผลงานร้อยละ 8.95 และ 7.78 ตามลำดับ 

ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ในภาพรวม มีผู้ป่วย
ทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 52,351 คน เทียบกับ
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22,881 คน 
อัตราการเพ่ิมขึ้น     คิดเป็นร้อยละ 128.8 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายรอบ 6 เดือน (เป้าหมาย เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5)  
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ตาราง 4.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัด สป. ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (เกณฑ์ ร้อยละ 70) 
 

  

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 4.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  
               (เกณฑ์ ร้อยละ 70) 

เขตสุขภาพ เป้าหมาย 
(จำนวน รพ.สังกัด สป.) 

ผลงาน 
(จำนวน รพ. ที่เปิดคลินิก

กัญชา) 

ร้อยละ 

1 102 100 98.04 

2 47 47 100 

3 54 54 100 

4 72 72 100 

5 68 58 85.29 

6 73 57 78.08 

7 77 77 100 

8 88 88 100 

9 89 89 100 

10 71 71 100 

11 82 81 98.78 

12 78 78 100 

รวม 901 872 96.78 

เขตสุขภาพ   
เป้าหมาย 

(จำนวน รพ.สังกัด 
กรมวิชาการ) 

ผลงาน 
(จำนวน รพ.ที่เปิดคลินิกกัญชา) ร้อยละ 

1 3 3 100 

2 1 1 100 

3 2 2 100 

4 3 3 100 

5 2 2 100 

6 2 2 100 

7 1 1 100 

8 4 4 100 

9 1 1 100 

10 2 2 100 
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ตาราง 4.3 ร้อยละสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบรกิารคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (เกณฑ์ 3 แห่ง) 

เขตสุขภาพ ผลงาน 
(จำนวน รพ.ที่เปิดคลินิกกัญชา) 

หน่วย 

1 11 แห่ง 

2 4 แห่ง 

3 9 แห่ง 

4 17 แห่ง 

5 8 แห่ง 

6 13 แห่ง 

7 5 แห่ง 

8 4 แห่ง 

9 7 แห่ง 

10 4 แห่ง 

11 8 แห่ง 

12 7 แห่ง 

รวม 97 แห่ง 
 
ตาราง 4.4 ร้อยละผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์  
               (เกณฑ์ ร้อยละ 5) 

เขตสุขภาพ จำนวนผู้ป่วย  
palliative care ทั้งหมด 

จำนวนผู้ป่วย palliative care 
ได้รับกญัชาทางการแพทย ์

ร้อยละ 

1 15,410 672 4.36 

2 15,411 356 2.31 

3 6,203 285 4.59 

4 7,497 189 2.52 

5 13,470 404 3.00 

6 12,128 115 0.95 

เขตสุขภาพ   
เป้าหมาย 

(จำนวน รพ.สังกัด 
กรมวิชาการ) 

ผลงาน 
(จำนวน รพ.ที่เปิดคลินิกกัญชา) ร้อยละ 

11 2 2 100 

12 3 3 100 

รวม 26 26 100 
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เขตสุขภาพ จำนวนผู้ป่วย  
palliative care ทั้งหมด 

จำนวนผู้ป่วย palliative care 
ได้รับกญัชาทางการแพทย ์

ร้อยละ 

7 16,234 583 3.59 

8 21,664 1,939 8.95 

9 15,984 1,244 7.78 

10 16,836 602 3.58 

11 11,537 367 3.18 

12 6,441 158 2.45 

รวม 158,815 6,914 4.35 
ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 
 
ตาราง 4.5 ร้อยละผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (เกณฑ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) 

เขตสุขภาพ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาฯ 
ปี 2564 (คน) 

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกัญชาฯ 
ปี 2565 (คน) 

ร้อยละ 

1 1,781 3,556 99.66 

2 1,569 3,011 91.91 

3 1,807 3,126 72.99 

4 647 4,162 543.28 

5 2,952 2,645 -10.4 

6 1,025 2,634 156.98 

7 1,386 3,268 135.79 

8 3,952 12,210 208.96 

9 4,386 9,003 105.27 

10 1,762 3,153 78.94 

11 670 3,719 455.07 

12 944 1,864 97.46 

รวม 22,881 52,351 128.8 
ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 
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ตาราง 4.6 วิเคราะห์ปัญหาและสาเหต ุแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
ผู้สั่งใช้ไม่มั่นใจในการใช้ยา
กัญชา เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการใช้
น้อย/ขาดความรู้ความ
เข้าใจในกัญชาทาง
การแพทย์ 

- สร้างความเชื่อม่ันในการใช้ยา
สมุนไพรในสหวิชาชีพ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการท้ังในระดับจังหวัด
และระดับเขตสุขภาพ การสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์ 

- เพ่ิมการใช้สมุนไพรกัญชาเป็น
ทางเลือกในการรักษา ควบคู่กับยา
แผนปัจจุบัน (ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้) 

- ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

- การจัดประชุมวิชาการในทุกเขต
สุขภาพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่าง
แพทย์ผู้สั่งจ่ายและทีมสหวิชาชีพ  

- กรมการแพทย์จัดอำนวยความ
สะดวกในการจัดสอบขึ้นทะเบียน
และต่ออายุผู้สั่งใช้ยากัญชาทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ในแต่ละเขตสุขภาพมีผลงานวิจัย
เกี่ยวกบัยากัญชาทางการแพทย์  

การเข้ารับบริการที่คลินิก
กัญชาฯและการเข้าถึงยา
ของกลุ่ม Palliative care 
ยังมีน้อย 

- ปรับเวลาเปิดบริการของคลินิกฯ 
- เพ่ิมการจัดบริการคลินิกกัญชาฯ ใน

รพ.สต. 
- ประสานกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพ

เพ่ือค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้
กัญชา เพื่อรับยากัญชาทั้งแผน
ปัจจุบันและแผนไทย 

- จัดทำและพัฒนา Clinical Practice 
Guideline การใช้กัญชาในผู้ป่วย 
palliative care 
 

- มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
คลินิกและค้นหาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค
และผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง โดยบูรณาการกับ
ทีมงาน Palliative care, ส่งต่อ
การดูแลผู้ป่วยลงสู่ รพ.สต. ที่มี
แพทย์แผนไทยร่วมดูแลในพื้นที่ 

- จังหวัด/เขตสุขภาพมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกวิชาชีพ
ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ทุกกลุ่มโรค 

ผลการดำเนินงานจาก
ระบบรายงาน HDC และ 
อย. ไม่ตรงกับข้อมูลจริง
ของพ้ืนที่ 

- มีแผนจัดการอบรมการบันทึกข้อมูล
และการจัดการระบบการบันทึก
ข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก
จังหวัดและทุกเขตสุขภาพ 

- กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกมีการ
รายงานให้เป็นปัจจุบัน 

- มีการติดตามและประเมินผลอย่าง
สม่ำเสมอ 

- สถาบันกัญชาทางการแพทย์รว่มกับ
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา
ระบบการรายงานข้อมูล 

- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบลง
ข้อมลูในระบบ HDC 

- การรายงานในระบบเป็นปัจจุบัน
มากข้ึน 

ยากัญชาในโรงพยาบาลมี
ไม่เพียงพอ / ยาหมดอายุ
เร็ว /รูปแบบยากัญชา
ทางการ แพทย์ในแต่ละ
หน่วยบริการมีหลายสูตร

- เพ่ิมกัญชาทางการแพทย์เข้ากรอบ
รายการยาสมุนไพรในระดับจังหวัด 
และ หน่วยบริการจัดทำแผนการ
จัดซื้อยากัญชา  

- ผลิตและใช้กัญชาทางการแพทย์ใน

- มีการสำรวจความต้องการใช้ เพ่ือ
วางแผนบริหารจัดการและ
สนับสนุนยากัญชา 

- ปัจจุบันมีการจัดสรรยากัญชาจาก 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้แก่



38 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
หลายรูปแบบ  จังหวัดให้เป็นสูตรเดียวกัน เพื่อ

สามารถบริหารจัดการ และสามารถ
ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ
ระหว่างกันได้ง่าย 

- จัดทำแผน demand – supply 
matching ให้สอดคล้องกับแผน   
การผลิตยาสมุนไพร 

- ส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ
สมุนไพรแก่โรงงานผลิต 

โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
 

โรงงานผลิตยากัญชาทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพ 
ที่ผ่านมาตรฐาน GMP ยัง
ไมเ่พียงพอ 

- วางแผนของบประมาณจากจังหวัด
และเขต 

- พัฒนาให้บุคลากร มีความรู้ใน     
การผลิตยากัญชาทางการแพทย์แบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ 
มาตรฐานการผลิต การควบคุม
คุณภาพ เป็นต้น 

- สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุง
โรงงานผลิต ยาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- เขตสุขภาพสนับสนุนงบประมาณ
ไปยังโรงพยาบาลแหล่งผลิต 

- มีการผลิตตำรับยากัญชาใน
โรงพยาบาลของบางเขตสุขภาพ 
เช่น เขต9 โรงพยาบาลคูเมือง เขต 
12 โรงพยาบาลห้วยยอด 

ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากกัญชา      
ทั้งด้านการรักษาโรคและ
ด้านเศรษฐกิจ 

- สร้าง Health literacy ให้ประชาชน 
และสร้างสรรค์สื่อที่เข้าใจและเข้าถึง
ได้ง่าย 

- จัดการออกหน่วยบริการกัญชาแบบ
เคลื่อนที่เพ่ือส่งเสริมและสร้างองค์
ความรู้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

- ประชาชนยังขาดความตระหนักใน
แง่โทษจากการนำกัญชาไปใช้
ในทางท่ีผิด 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

5.1 เขตสุขภาพที่ 1 
- จังหวัดลำพูนมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ยา

กัญชาทางการแพทย์ ทำให้ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์ในไตรมาสที่ ๓ ใกล้ถึงเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ และคาดว่าจะดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

- มีการดำเนินงานวิจัยด้านประสิทธิผลของการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
- การจัดทำ QR Code และระบบ Line โดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพ่ือคัดกรองผู้ป่วย

เข้ารบัการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
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- ระบบ Telemedicine คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพ่ือติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

5.2 เขตสุขภาพที่ 2 
- มีงานวิจัยของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลร่วมกับสถานศึกษา ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและ

ปลายน้ำ 
- การใช้ยาสมุนไพรผสมกัญชาในผู้ป่วย post Covid-1๙/long Covid-๑๙ 
- มีการแก้ปัญหายากัญชาขาดคราว โดยการปรุงยาเฉพาะราย (น้ำมันเถาวัลย์เปรียงเพ่ิมสุข ครีม

ตะไคร้หอม ครีมขมิ้นชัน ขาชงเพิ่มสุข และยาต้มบำรุงปอด)  
- รพ.เพชรบูรณ์ จัดทำต้นแบบ ผลิตตำรับยากัญชา ครีมรักษาสะเก็ดเงิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันกัญชาทั้ง 

๕ ขาด โดยมีการนำเอาส่วนผสมของน้ำมันกัญชา ตันบาตู และขมิ้นชัน ซึ่งมีฤทธิ์รักษาสะเก็ดเงิน ลดการ
อักเสบ และสมานแผลมาช่วยเสริมฤทธิ์ และใช้รักษาสะเก็ดเงิน พบว่า แนวโน้มความรุนแรงของโรค ตามแบบ
ประเมิน (PASI) ลดลง 

5.3  เขตสุขภาพที่ 3 
- มีปราชญ์กัญชาที่มีองค์ความรู้ เทคนิคการปลูก การดูแลที่ครบวงจร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว

และแปรรูป  
- การสร้างชุมชนกัญชาปลอดภัย "รู้ไว้ ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย" (Safety Cannabis 

Community) เริ่มดำเนินการในพ้ืนที่ตำบลน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี  
- พัฒนาตำรับครีมนวดผสมกัญชา และผลิตตำรับยาที่มีส่วนผสมกัญชาทางการแพทย์ได้ 3 ตำรับ 
- มีการจัดทำผลงานวิจัย R2R ที่เก่ียวข้องในประเด็นกัญชา และเข้าร่วมนำเสนอในระดับเขต 

5.4 เขตสุขภาพที่ 4 
- นวัตกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและกัญชา HERBAL EXPERT BY MAYUREE 
- มีสถานที่ปลูกกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตถูกกฎหมายในทุกจังหวัดรวม 183 แห่ง 
- มีโรงงานสกัดและแปรรูปกัญชา กัญชงที่ได้รับอนุญาตแล้ว 17 แห่ง 
- การพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

5.5 เขตสุขภาพที่ 5 
- จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการใน

ฐานะพ่ีเลี้ยง ทั้งด้านบริหาร บริการ วิชาการ และการเศรษฐกิจสมุนไพร 
- จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ที่มี        

ความพร้อมในการรองรับการบริหารจัดการยาสมุนไพรในเขตสุขภาพ 
5.6 เขตสุขภาพที่ 6  

- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีระบบฐานข้อมูลคลินิกกัญชา (ออนไลน์) web base เป็น
ฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลการใช้ยากัญชาในสถานพยาบาลที่รับยากัญชาที่ผลิตโดยโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย  ภูเบศร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยเกษตร 
(องค์กรมหาชน) โดยมีการประมวลผลแบบเรียลไทม์ โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะสามารถนำข้อมูลการใช้ไป
อ้างอิงได้ 

- จังหวัดจันทบุรีจัดงานบูรพารวมกัญ มหัศจรรย์กัญชา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยากัญชา
ทางการแพทย์และสินค้าที่มีกัญชาปรุงผสม นอกจากนี้ยังได้จัดงานมหกรรมเลิศรสจันท์ อาหารเป็นยา         
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เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่การใช้สมุนไพรเป็นยา ทั้งในรูปแบบงานที่จับต้องได้และเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถดาวน์โหลดได้ 

5.7 เขตสุขภาพที่ 7 
- การซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรระหว่าง ภาครัฐ และกลุ่มวิสาหกิจฯ ผ่านบริษัทประชำรัฐ ลดปัญหา

การรอรับเงินนานของเกษตรกร  
- มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ในนาม 

Suwannaphum Herb  
- มีกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลูกประคบกัญชา ชาชงกัญชา น้ำปลาร้ากัญชา ปลาร้า

บอง น้ำมะนาวกัญชา  
5.8 เขตสุขภาพที่ 8 

- มีการอบรมหลักสูตร อสม. รู้กัญชา 
- มีการส่งเสริมการศึกษาวิจัยการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
- ต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน 
- มีศูนย์เรียนรู้ด้านกัญชาครอบคลุมทั้งมิติทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ 

5.9 เขตสุขภาพที่ 9 
- ส่งเสริมการจัดโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยว กัญชา กัญชงเชิงสุขภาพร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรม  
- มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์ที่หลากหลาย และวางเป้าหมายการพัฒนางานวิจัย

ภาพรวมระดับจังหวัดทั้งภาครัฐ - ภาคเอกชน โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับสู่สากล  
- โรงพยาบาลคูเมืองเป็นแหล่งผลิตกัญชาทางแพทย์ของเขตสุขภาพที่ 9 และผลักดันให้โรงพยาบาล

ขามสะแกแสง โรงพยาบาลจัตุรัส พัฒนาโรงงานผลิตยาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP  
- มีทีมทันตแพทย์ในการขับเคลื่อนกัญชาทางแพทย์ในผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 

(Palliative care)  
5.10 เขตสุขภาพที่ 10 

- ขยายการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เช่น คลินิกกัญชาเฉพาะทาง ณ รพ.เด็กสรรพสิทธิ
ประสงค์ คลินิกโรคอ่ืนในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคลินิกกัญชาฯ ภายนอกโรงพยาบาล ณ คลินิกพิเศษ
ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ 

- บูรณาการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับงาน Palliative Care และงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้รับการเยี่ยมบ้านทั้งหมด จำนวนรวม 251 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 

- มีการพัฒนาและใช้งาน Application Cannabis Stock (ระบบบริหารคลังยากัญชาทางการแพทย์ 
และApplication Palliative 3D (โปรแกรมค้นหา ประเมินผลการรกัษาผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยประคับประคอง) 

- มีแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่สามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรงพยาบาลพนา 
สามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ 16 ตำรับ 

5.11 เขตสุขภาพที่ 11 
- จังหวัดภูเก็ต มีผู้ป่วย palliative care เข้าถึงการบริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาก

ที่สุด ในเขตสุขภาพที ่11 มี รพ.วชิระภูเก็ต เป็นต้นแบบ ดำเนินการโดยศูนย์ใจรักษ์ และทีมสหวิชาชีพ 
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- จังหวัดกระบี่ มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งในส่วนของ รพ. กระบี่ และ รพ.สต. มากถึง 15 แห่ง 
ได้รับการสนับสนุนจาก สสอ.และเชื่อมโยงระบบบริการ บัญชียากัญชาทางการแพทย์ กับ รพ.แม่ข่าย 

- มีการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในการรักษาแผลเบาหวาน และแผลกดทับให้กับผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลระนอง 

- มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานกัญชาทางการแพทย์ 
5.12 เขตสุขภาพที่ 12 

- จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกปี ๒๕๖๕ ระดับเขตสุขภาพ จำนวน ๖ รางวัล  

- จังหวัดสงขลา มีเส้นทางท่องเที่ยวกัญชา ตำบลตะพง อ.หาดใหญ่ โดย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา 

 
          



ประเด็นที่ 3 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

- จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตวั 3 คน 
- จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
- อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  
- รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ตดิดาว ระดับ 5 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 

ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

เข้มแข็ง ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด คือ 
๑. จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว ๓ คน ค่าเป้าหมาย จำนวน ๓๐ ล้านคน 
๒. จำนวนการจัดตั้ งหน่วยบริการปฐมภู มิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ตาม

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย จำนวน ๓,๐๐๐ ทีม 
๓. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕ 
๔. ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 

75 (สะสม) 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ 
๑. สถานการณ์ (Situation)  
   ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

๑. ประเมินผลจากการดำเนินงาน รอบที่ ๑   
   (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) ปัญหา อุปสรรค 

๒. ชี้เป้า ประเด็นปัญหา, GAP  
   แนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมแก้ปัญหา 

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
   เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2566 

๓. กระบวนการติดตาม (Monitor) 
   (วิธีการติดตาม ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการติดตาม) 

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

Pain Point, ปัญหา, การพัฒนาและท่ีทีมนิเทศจะช่วยดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด สถานการณ ์ ผลจากการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑. จำนวน
ประชาชนคนไทยมี
หมอประจำตัว ๓ คน  
ค่าเป้ าหมาย จำนวน 
๓๐ ล้านคน 
 

ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖5 ที่
ผ่านมาประชาชนมีหมอประจำตัว 
๓ คน มีการดำเนินงานดูแล
ประชากรไปแล้ว 20,295,252 คน 
จากประชากรทั้งหมด 
45,215,695 คน (ร้อยละ 
67.75)  

1. Service Delivery มีรูปแบบชัดเจนและมี
ผลลัพธ์ถึงประชาชน เมื่อขับเคลื่อนพร้อมกับ   
การกำหนดประเด็นปัญหาสุขภาพที่เจาะจง 
ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ (กรมอนามัย/กรมการ
แพทย์) การดูแลกลุ่มผู้ป่วย NCDs(กรมควบคุม
โรค) และ การ บูรณาการงานสุขภาพจิต (กรม
สุขภาพจิต) รวมทั้งการสร้าง HL ผ่านการ
ขับเคลื่อนนโยบาย HLO 
2. การขยายพ้ืนที่การดำเนินงานบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในรูปแบบ 3 หมอ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ NCDs และสุขภาพจิต จากพ้ืนที่ต้นแบบ 
อย่างน้อย 50% ของอำเภอ ในทุกจังหวัด       
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ตัวช้ีวัด สถานการณ ์ ผลจากการตรวจราชการ 

ในแต่ละประเด็น และ มีอย่างน้อย 1 อำเภอ 
ของทุกจังหวัดที่ดำเนินงานครบ ทั้ง 3 ประเด็น 
3. หมอคนที่ 1 : ขาดสมรรถนะเครื่อง Digital 
Literacy เนื่องจาก ขาดความชำนาญและระบบ
สารสนเทศ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย จัดทำ
ระบบ อสม. buddy และการสนับสนุนจาก          
รพ.สต. หมอคนที่ 2 
4. วัดผลที่เกิดกับประชาชน ๓ ด้าน คือ 
๑) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดีกว่าเดิม 
(Accessibility) ๒) มีความรอบรู้ด้ านสุขภาพ 
(Health Literacy) และ ๓ ) เกิ ดความมั่ น ใจ    
ในการได้รับบริการ (Health security) 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จำนวน
การจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย 
จำนวน ๓,๐๐๐ ทีม 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีการ
จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภู มิ  พ .ศ . ๒๕ ๖๒  มี การ
จัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ ดูแลสุขภาพของ
บุคคลในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบใน
ลั กษ ณ ะองค์ รวม  ตั้ งแต่ แรก 
ต่อเนื่อง และผสมผสาน จำนวน 
PCU/NPCU ที่ ขึ้ นทะเบียนรวม
สะสม ปี  พ .ศ .2562 -2565
จำนวน 3,191 ทีม 

1. ปี 2565 สามารถขึ้นทะเบียนได้ตาม
เป้าหมาย เมื่อมีการบริหารจัดการและความ
เข้าใจของทีมโรงพยาบาล (โดยเฉพาะ ผอ.รพ.) 
แต่จำนวนแพทย์ที่สามารถนำมาข้ึนทะเบียนใน
ระยะต่อไป เริ่มไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม จาก
นโยบาย 3 หมอ พบว่า หมอคนที่ 3 มีจำนวน
ครบ/ใกล้เคียงตามเกณฑ์เป้าหมาย  
2. อำเภอ/รพ. ทุกแห่ง ที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการขึ้นทะเบียนได้เต็มพ้ืนที่ ให้ดำเนินการ
มอบหมายหน้าที่ของแพทย์ (หมอคนที่ 3 ที่มี
รายชื่อ) โดย เชื่อมโยงกับ หมอ คนที่ 2 ใน    
รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ และจัดทำแผนส่งแพทย์อบรมพ้ืนฐานด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว (Basic Course) ตั้งแต่   
ไตรมาส 1  งบประมาณ 2566 โดยมีเป้าหมาย
ให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ 50% ของแผน 10 ปี 
3.กำหนดรูปแบบการการปฏิบัติงานของแพทย์
โรงพยาบาลที่ทำงานที่หน่วยบริการปฐมภูมิให้
ชัดเจน  

ตัวช้ีวัดที่ ๓. ร้อยละ
ของอำเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ  ร้อยละ ๗๕ 

ในปี ๒๕๖5 ร้อยละของอำเภอมี
การดำเนินงานและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
มีคุณภาพ ร้อยละ 89.01 
(จำนวน 782 อำเภอ จากทั้งหมด 
878 อำเภอ) 

๑. ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
- การมีส่วนร่วม :ประเด็นCOVID 19+ODOP   
   ๒ ประเด็น 
- สามารถสรุปผลลัพธ์การดำเนินงาน พชอ.ที่ 
  เป็นรูปธรรมหรือที่ภาคภูมิใจได้ 
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ตัวช้ีวัด สถานการณ ์ ผลจากการตรวจราชการ 
 ๒. ผลการดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นรูปธรรม 

- ดูแลกลุ่มเปราะบาง  
  (ผู้พิการ+ผู้สูงอายุ (ติดเตียง) ,IMC , 
  ผู้ได้รับผลกระทบจากCOVID 19 ) 
๓. รูปแบบการบูรณาการใช้งบประมาณร่วมกัน 
- บูรณาการทรัพยากร งบประมาณ  ความรู้       
   และข้อมูล 
๔. การวัดคุณภาพของพชอ. 
- พัฒนาคุณภาพ : UCCARE  /พัฒนา   
  keyman ในพชอ./พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง  
- มีการประชุมของคณะกรรมการพชอ./
คณะทำงานแต่ละประเด็น อย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ ร้อยละ
ของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ ๕ ดาว  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
๗๕ (สะสม) 

จำนวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์       
รพ.สต.ติดดาว จำนวน            
6,873 แห่ง (ร้อยละ 95.91)  
 
 
 

1. การรักษามาตรฐานของตนเองตามเกณฑ์       
รพ.สต.ติดดาว 
2. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องและระบบส่งต่อ
โดยเฉพาะการออกแบบระบบสารสนเทศภายใน
อำเภอ จังหวัด ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟ้ืนฟู การต่อยอด การรับรองโดยองค์กร
ภายนอก โดย สรพ. เช่น การประเมินเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอำเภอคุณภาพมาตรฐาน 
(DHSA) พร้อมกบั HA เพ่ือการพัฒนา 
3. ความต่อเนื่องของการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐาน ระดับ 5 ดาว เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
การกระจายอำนาจไปยัง อบจ. ท้องถิ่น 
4. พัฒนากลไกการติดตาม การประเมินผล    
การพัฒนาโดยกลไกสุขภาพในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบ
ระยะ เวลาและ เป้ าห ม ายที่ ก าหน ด พร้อม    
บู รณ าการร่วมกันกับหน่ วยงาน องค์กร ที่
เกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. บูรณาการการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในประเด็น ผู้สูงอายุ / NCDs / สุขภาพจิต โดยให้
หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องจัดทำ แนวทางดำเนินงาน/คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติการ เพ่ือให้หน่วยงานใน
ระดับจังหวัด/อำเภอ/หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สามารถดำเนินงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
2. การเสริมสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ก่อนออกไป
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการอบรม Basic Course/Short Course สำรับแพทย์ที่สนใจ รวมทั้ง
การจัดตั้งสถาบันผลิต FAMMED ในแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สามารถขึ้นทะเบียน PCU/ NPCU ได้ต่อเนื่อง     
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
3. การพัฒนาคุณภาพ พชอ. อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

2.  ตัวช้ีวัด:  จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : นายจรัส รัชกุล                 ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร      รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : นางจารุณี  จันทร์เพชร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                  นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                              
                                  นางจีรวรรณ  หัสโรค์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 ๔. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
การดำเนินงาน ตาม นโยบาย 3 หมอ ได้มีการดำเนินงานตามแผนของแต่ละเขตสุขภาพที่เป็นไปตาม

นโยบาย ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในการประสานการทำงานดูแล  ประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ   
“ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง  ลดการเดินทาง ลดความแออัดของ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อ  รักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก โดยมี    
การดำเนินงานมีการการพัฒนาศักยภาพหมอคนที่ 1 อบรม อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ตามจำนวน
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด โดยมีการออกแบบบรูปแบบการอบรมที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  
และสะดวกกับพ้ืนที่มีการให้การรักษาผู้ป่วยผ่าน Telemedicine โดยโปรแกรม zoom มีการเชื่อมระบบ
บริการปฐมภูมิ (หมอครอบครัว + 3 หมอ) พชอ. และ รพ.สต. ติดดาว ให้บริการ เชิงรุกในการแก้ไขปัญหา   
ในพ้ืนที ่

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล 

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบบรายงานข้อมูลคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (http://3doctor.hss.moph.go.th/) 

เขต ประชากร
ทั้งหมด 

ข้อมูล 3 หมอ ประชากรที่มี
หมอ 3 คน 

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 
(%) หมอประจำ

บ้าน 
หมอ
สาธารณสุข 

หมอ
ครอบครัว 

กลุ่มติดสงัคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด
เตียง 

ไม่ระบ ุ

 1 4,343,881 132,137 5,209 618 1,691,897 470,892 44,831 4,525 62,871 52.59% 
 2 2,581,737 70,582 3,091 349 957,697 175,257 14,463 2,079 69,661 62.65% 
 3 2,085,593 60,301 2,674 328 1,384,513 338,644 35,335 3,920 67,530 99.36% 
4 4,150,494 63,528 3,375 454 1,768,115 408,214 34,207 4,819 57,650 58.15% 
 5 3,955,820 72,620 4,556 504 2,728,834 563,475 78,557 6,100 107,633 88.99% 
 6 4,549,184 71,355 4,235 497 3,496,452 588,771 73,935 6,064 124,848 87.50% 
 7 3,844,819 104,617 4,323 484 729,589 179,337 25,481 1,800 28,365 44.36% 
8 4,261,572 106,139 5,257 600 3,047,421 473,824 85,510 6,341 136,993 93.15% 
 9 4,793,591 129,420 5,334 605 995,647 264,682 40,412 3,813 38,671 46.75% 
10 3,330,689 86,514 4,223 416 1,149,675 207,922 32,130 2,981 64,225 55.33% 
11 3,354,973 76,595 3,803 470 2,290,066 348,783 51,270 5,692 109,804 87.64% 
12 3,963,342 63,424 4,566 421 55,346 11,769 857 162 1,923 51.61% 
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5. ปัญหา แผน/กิจกรรมการแก้ไขและผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
๑. ด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด – 19  ที่ต่อเนื่องและ
ยาวนาน ส่งผลกระทบให้ภาระ
งานของหมอประจำตัวทั้ง 3 คน 
เพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณ
งาน และความเสี่ยงติดเชื้อ ส่งผล
ทำให้ขว ัญและกำลังใจในการ
ดำเนินงานลดน้อยลง 

- พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำ
บ้าน (หลักสูตร กรม สบส.) 
- สื่อสาร / ออกแบบช่องทางการ
ติดต่อ และสร้างการรับรู้กับประชาชน 
ในการมีหมอ ประจำตัว 3 คน  
 

- ฝึกอบรม อสม.หมอประจำบ้าน  
(หมอคนที่ 1) และปรับรูปแบบใช้
ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการ
อบรม อสม. หมอประจำบ้านตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

๒.ระยะเวลาในการดำเนินงานมี 
ความเร่งด่วน 

- วางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับ
พ้ืนที่ในการจัดสรร หมอ 3 คน ให้
เพียงพอ กับ จำนวนประชากร 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชากร
ทั้งหมด ในพ้ืนที่ มีชื่อหมอ 3 คน 
ครบตามจำนวน เป้าหมาย 

๓. การรับทราบข้อมูลของ 
ประชาชนต่อระบบบ สุขภาพ
ปฐมภูมิ 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในข้อมูล ที่จะ
มีผลกระทบต่อประชาชน 

- เพ่ิมแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
มี ผลกระทบต่อประชาชน เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจ ให้ประชาชน
เตรียมพร้อม สู่การเปลี่ยนแปลง และ
นำบริการ สู่ประชาชน 

๔. จำนวนหมอคนที่ 3 มี
อัตราส่วนต่อประชากรที่ต้อง
รับผิดชอบสูง 

- วางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับ
พ้ืนที่ ในการจัดสรร หมอ 3 คน ให้
เพียงพอ กับ จำนวนประชากร โดยมี
แผนครอบคลุมภายในปี 2570 

- บูรณาการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
กับการดำเนินงาน PCU/NPCU 

 
๖. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
 1. เขตสุขภาพท่ี ๒ ใช้ระบบเทคโนโลยี Telemedicine, Line ในการเชื่อมโยงและประสานการดำเนินงาน 
 2. เขตสุขภาพท่ี ๒ มีการบูรณาการผ่านแอพพลิเคชั่น หมอรู้จักคุณ ในการเยี่ยมบ้าน ของ อสม.หมอประจำ
บ้านใน รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 ๓. เขตสุขภาพที่ ๗ นวัตกรรม “3 หมอออนไลน์” รักษา – จ่ายยา โดยหมอคนที่ 2, 3 และสหวิชาชีพ
ออนไลน์ group drug โดยหมอคนที่ 1 ติดตามเยี่ยมบ้าน โดยหมอคนที่ 2,3 

๗. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๗.1 สำหรับพื้นที่ 
 ๑. ใช ้บทบาท 3 หมอ ในการกำกับ ติดตาม กลุ ่มผ ู ้ป ่วย NCD Uncontrol / lost follow up เป็น 
รายบุคคล และจัดระบบส่งต่อแต่ละหมอที่ชัดเจน 
 ๒. พัฒนาศักยภาพ หมอคนที่ 1 (อสม.) ให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ เฝ้าระวัง กำกับ 
ติดตาม กลุ่มเสี่ยง NCD 
 ๓. พัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม กับการจัดการความเสี่ยงในระดับ บุคคล ครอบครัว ทุกช่วง
วัย ที่เหมาะสมกับ 3 หมอ และบริบทของพ้ืนที่ (แบบบันทึกสุขภาพรายบุคคล) 
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 4. ต่อยอดการจัดการข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี และ Telemedicine 
 5. พัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอจัดเวทีการจัดการความรู้  (Knowledge Management) เพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้านพัฒนาบุคลากร และองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒ สำหรับส่วนกลาง 
  1.การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพหมอที่ 1 (อสม.หมอประจำบ้าน) ให้เพียงพอ และ 
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แพทย์ศึกษาต่อ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มแรงจูงใจให้กับแพทย์เพื่อให้  เข้า
อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม หมอที่ 3 
    ๓. ศูนย์วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ๓ หมอ เพ่ิมศักยภาพ 
ประสิทธิภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)  
     4. การบันทึกข้อมูลในเว็บไซด์ 3 หมอ ควรมีความเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิเพ่ือลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

2.  ตัวชี้วัด: การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ    
                 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร   รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : นางจารุณี  จันทร์เพชร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                                 สำนกัสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์  
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care service)  มีความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพของประเทศ ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมมากขึ้น 
รวมทั้งสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลลงได้ ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการกำหนดสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 
ช (5) ให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้มี
การพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และกำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ปัจจุบันพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พุทธศักราช  
2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 6 
หมวด และบทเฉพาะกาล รวมทั้งหมด 43 มาตรา โดยมาตรา 10 (1) บัญญัติให้คณะกรรมการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิมีหน้าที่และอำนาจเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแผนเกี่ยวกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพปฐมภูมิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับไปปฏิบัติ  
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ.2564 -2573) 
ซึ ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาของแผน 10 ปี เพื ่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พุทธศักราช  2562 มาตรา 43 ที่บัญญัติไว้ภายในสิบปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สำนักงานจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการและลักษณะพ้ืนที่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ การตรวจประเมินการขึ้น
ทะเบียนระดับจังหวัดและได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้เปิดให้บริการสุขภาพปฐมภูมิกับประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีการประกาศการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตสุขภาพ 12 เขต จำนวน
รวม 3,191 หน่วย แบ่งเป็น หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) จำนวน 1,189 หน่วย และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (NPCU) จำนวน 2,002 หน่วย และมีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๔9 หน่วย และรอประกาศข้ึนทะเบียนรอบ 3/2565 อีกจำนวน 316 ทีม 
สร ุปได ้ว ่า ยอดสะสมในจ ัดต ั ้ งหน ่วยบร ิการปฐมภ ูม ิและเคร ือข ่ายหน ่วยบร ิการปฐมภ ูม ิ  ต ั ้ งแต่   
ปี 2562– 256๕ ดังนี้ 1) หน่วยบริการปฐมภูมิในพื ้นที ่ เขตสุขภาพ 12 เขต จำนวน 3,191 หน่วย  
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2) หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๔๙ หน่วย รวมทั้งสิ ้น จำนวน 3,440 หน่วย 
ครอบคลุมประชากร 36,538,636 คน 
 
4.1 ผลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) ในพื้นที่เขต
สุขภาพ 12 เขต และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ - ข้อมูลจาก สสป. ณ วันที่ 9 กันยายน 256๕ (ประกาศข้ึนทะเบียนครั้งที่ ๓/2565) 
             - แผนการจัดต้ัง ปี 256๕ เป็นข้อมูลจากแผนการจัดต้ัง PCU/NPCU 10 ปี ของจังหวัดที่ได้ทบทวนใหม่ 

ตาราง 4.1 ผลการจัดตั้งและการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (NPCU) ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่เขตสุขภาพ 12 เขต สะสม 
(รอบ 12 เดือน) รวมจำนวน 3,191 หน่วย และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 249 หน่วย รวทั้งสิ้น 
3,440 หน่วย  

ตารางแผนอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

โครงการอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor ปี 2565 

เขต หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลาดำเนินการ 
1 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 560,000 60 เดือน ม.ค.- ก.ย. 65 
2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 39,050 50 ระหว่างวันที ่9 – 24 มิถุนายน 2565 

เขต 
จำนวน DB Pop 

(ก.ย.๖๔) 

เป้าหมาย PCU/NPCU ที่ขึ้นทะเบียน (หน่วย) ร้อยละ 
ประชากรขึ้นทะเบยีน 

(คน) 

คำนวณ 
แผน 

แผน
65 

สะสม ปี ๖๕ 
ปี 

65 
ปี65 รวม

สะสม 
62-
65 

เป้า
คำนวณ 

แผน 
จำนวน ร้อยละ 

10ปี 
62-
64 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

**ครั้ง
ที่ 3 

10ปี 

1 5,985,679 599 547 56 312 11 12 52 387 64.61 70.75 3,972,658 66.37 

2 3,688,324 369 287 39 157 12 - 20 189 51.22 65.85 1,998,905 54.20 

3 3,062,367 306 259 28 166 2 4 19 191 62.42 73.75 2,033,242 66.39 

4 5,307,977 531 422 38 179 6 14 16 215 40.49 50.95 2,295,350 43.24 

5 5,424,038 542 380 42 210 3 7 24 244 45.02 64.21 2,593,630 47.82 

6 6,116,520 612 533 52 205 9 17 7 238 38.89 44.65 2,573,364 42.07 

7 5,158,457 516 340 57 245 11 21 5 282 54.65 82.94 2,927,019 56.74 

8 5,663,032 566 509 88 140 28 73 91 332 58.66 65.23 3,368,780 59.49 

9 6,918,722 692 599 72 290 43 10 52 395 57.08 65.94 4,370,516 63.17 

10 4,728,470 473 496 67 176 37 14 3 230 48.63 46.37 2,344,943 49.59 

11 4,611,352 461 405 52 170 1 13 11 195 42.30 48.15 2,000,603 43.38 

12 5,145,993 515 464 53 247 29 3 16 295 57.28 63.58 2,967,300 57.66 

รวม 61,810,931 6,181 5,241 644 2497 192 188 316 3,191 51.66 60.92 33,446,310 54.11 

กทม. 5,442,516 544 544 0 178 71 71 0 249 45.77 45.77    3,092,326  56.82 

รวม
ทั้งหมด 

67,253,447 6,725 5,785 644 2675 266 259 316 3,440 51.18 59.50 36,538,636 54.33 
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เขต หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ จำนวนคน ระยะเวลาดำเนินการ 
3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3  142,800 50 ม.ค.- ก.ย. 65 
4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 351,300 50 ระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. 65 
5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 382,100 57 Module 1 ระหว่างวันที ่7-8 ก.ค. 65 Module 2 ระหว่างวันที่ 4-5 

ส.ค. 65 
6 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6/

รพ.ชลบุร ี
30,600 100 Module 1 ระหว่างวันที ่24-25 มกราคม 65 Module 2 ระหว่างวันที ่

22-23 กุมภาพันธ ์65 
7 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 350,000 50 ระหว่าง ม.ค.- พ.ค. 65 

8 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 1,216,900 193 รุ่นที่ 1 จ.อุดรธานี ม.ค.- ก.พ.65 
รุ่นที่ 2 จ.สกลนคร ม.ค.- ก.พ.65 
รุ่นที่ 3,4 ดำเนินการในไตรมาศ 3 และ 4 

9 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 1,116,060 246 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
10 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ๒๑๖,๑๐๐ 60 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
11 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 359,700 17 Module 1 ระหว่างวันที ่3 - 4 มี.ค. 65 Module 2 ระหวา่งวันที่ 31 

มี.ค. - 1 เม.ย. 65 
12 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 200,000 40 ระยะที่ 1 วันที ่27 – 28 พ.ค 65 ระยะที่ 2 วันที ่10 – 11 มิ.ย. 65   
13 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13/ 290,200 65 ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2565 

  รวม 5,254,810 1,038   

4.2 ปัญหา แผน/กิจกรรมการแก้ไขและผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
๑. ม ีการเปลี ่ยนแปลงของทีม
บุคลากร โดยเฉพาะแพทย์เวช
ศาสตร์ ครอบครัวไปศึกษาต่อ
เฉพาะทางด้าน อื ่นๆ โยกย้าย
สถานที่ปฏิบัติงาน และ ลาออก 
ส่งผลต่อความไม่ต ่อเนื ่องของ 
กา รด ำ เ น ิ น ง านคล ิ น ิ กหมอ
ครอบครัว 

- ปรับเป้าหมายตามความ พร้อมของ
หน่วยบริการ 
- อบรมแพทย์เพ่ือทำงานใน หน่วย
ปฐมภูมิจะมีการอบรมพ้ืนฐานในระดับ
เขตสุขภาพ 
 

- มีการจัดตั้ง PCU/NPCU เพ่ิมข้ึนใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก และ กำหนดอำเภอ
เป้าหมาย 1 จังหวัด 1 อำเภอ
ดำเนินการ PCU/NPCU เต็มพ้ืนที่ 

2. แผนการจัดตั้ง PCU / NPCU 
10 ปีของระดับจังหวัดมีสัดส่วน
ประชากรต่อทีมไม่เป็นไปตามที่ 
กม.ว่าด้วยระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

- ตรวจสอบข้อมูลการทบทวนแผนการ
จัดตั้งฯ 
- จัดประชุมชี้แจงพื้นที่ 

- จังหวัดส่งแผนการจัดตั้งไม่ครบทุก
จังหวัด 
 

3. การคงอยู่ของแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว (ลาออก, ลาศึกษาตอ, 
โยกยาย) 

- จัดอบรมและส่งแพทย์อบรม 
หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 
(หลักสูตร Basic Course) 

มีแผนขยาย PCU/NPCU โดยให้
แพทย ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวช
ศาสตร์ ครอบครัว เพ่ือขึ้นทะเบียน
ตาม พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
4. จัดบริการของPCU/NPCU ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

- จัดทำแผนพัฒนาการจัดบริการหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) 

- มีแผนพัฒนาการจัดบริการหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU) 

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี) 
 1. เขตสุขภาพท่ี 2 การใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศในการให้บร ิการ โปรแกรม Telehealth/Telemedicine           
การใช้แอพพลิเคชั่น Line เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารในการให้คำปรึกษา หรือความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ ของแพทย์ให้กับประชาชน 
 ๒. เขตสุขภาพที่ ๓ จังหวัดพิจิตร มีรูปแบบการพัฒนา PCU เพื่อการจัดระดับการพัฒนา Pre-PCU 
Level และ PCU Level แบ่งเป็น 3 ระดับ และมีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว (รพ.ตะพาน
หิน/บางมูลนาก) จะเปิดดำเนินการในปี 2566 
 ๓. เขตสุขภาพที่ ๕ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัด Zoon PCU / NPCU ให้บริการ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านกายภาพ ในแต่ละ PCU / NPCU 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
6.1 สำหรับพื้นที่ 
 1. เน้นกิจกรรมการป้องกันและติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM/HT) และวัณโรค ให้ได้รับ การรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
 2. พัฒนา และปรับปรุง การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ ่มเป้าหมายให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาและคืนข้อมูลเพื่อการพัฒนางานเชิงคุณภาพ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แพทย์ศึกษาต่อ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพิ่มแรงจูงใจให้กับแพทย์  เพ่ือให้เข้า
อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว นโยบายให้แพทย์ใช้ทุนเข้ารับการอบรมหลักสูตร basic course /short 
course ก่อนการลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิควรมีประเมินผลลัพธ์
คุณภาพของการจัดบริการสาธารณสุข 
6.2 สำหรับส่วนกลาง 
 1. ส่วนกลางสนับสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับแพทย์ทั่วไป 
หรือแพทย์เฉพาะทาง ในหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ  
และเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ 
 2. ควรมีแนวทางการประเมินรับรองมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 3. ส่วนกลางสนับสนุนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับแพทย์ทั่วไป 
หรือแพทย์เฉพาะทาง ในหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ 
และเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน อบรมผลิตพัฒนา คณะผู้ให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 ๕. การประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การจัดบริการปฐมภูมิ โดยใช้ตัวชี้วัดผลงาน เช่น OP visit, ANC, Pap 
smear, Vaccine    
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

2. ตัวช้ีวัด: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ( สสป.)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม  : กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  

4. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  
ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิต 
ที่ดี และเกิดความยั่งยืนสืบไป จึงกำหนดให้ทุกอำเภอของทุกจังหวัดเว้นแต่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน
ในอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอำเภอและ
ดำเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอำเภอ      
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพ หมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  
ที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดยใช้หลักการ “พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” มีการติดตามประเมินผล 
ตามองค์ประกอบ UCCARE (U= Unity Team การทำงานเป็นทีม, C= Customer Focus การให้ความสำคัญ
ก ับกล ุ ่มเป ้าหมายและประชาชน , C= Community participation การม ีส ่วนร ่วมของช ุมชนและภาคี ,  
A= Appreciation การชื ่นชมและให้คุณค่า การเยี ่ยมเสริมพลัง , R= Resource sharing and human 
development การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร , E= Essential care การให้บริการสุขภาพ 
ตามบริบทที่จำเป็น) ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พื้นที่กำหนดร่วมกัน มีผลลัพธ์การพัฒนาที่สามารถยกระดับ
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและการประเมินระดับจังหวัด 
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ระดับที่ 1  มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดำเนินการ  
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร , แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตาม
ประเมินผลเป็นอย่างไร) 

ระดับที่ ๒  มีการขยายการดำเนินการ  
ระดับที่ 3  ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ และ/หรือ มีการดำเนินการครอบคลุม  

(ระบบ หมายถึง สามารถทำซ้ำได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การดำเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทำได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่
ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ทำทำอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร)  

ระดับที่ ๔  มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น (การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการนำบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร)  

ระดับที่ ๕  มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อเป้าหมาย/พันธกิจ
องค์กร  

สรุปผลการดำเนินงาน 
ปี พ.ศ. จำนวนพ้ืนที่ดำเนินการ KPT กระทรวง 
25๕๙ ๗๓ อำเภอ (นำร่อง พื้นที่สมัครใจ : ตามแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข)  - 
๒๕๖๐ ๒๐๐ อำเภอ (ขยายผล พื้นที่สมัครใจ:ตามแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข)  - 
๒๕๖๑ ๘๗๘ อำเภอ (ขยายผลเต็มพื้นที่รองรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑)  
เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ผลงาน รอ้ยละ 
๕๐.๗ 

๒๕๖๒ 878 อำเภอ (เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ)  เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ 
ผลงาน รอ้ยละ ๖๖.๒๘ 

๒๕๖๓ 878 อำเภอ (เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ)  เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ 
ผลงาน รอ้ยละ 71.41 

๒๕๖๔ 878 อำเภอ (เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ)  เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ 
ผลงาน รอ้ยละ ๗๓.๑๒ 
(ชะลอการประเม ินผลงานเน ื ่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19) 

การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการที่สำคัญ ปี 256๕  
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีมาตรการที่สำคัญ ดังนี้  

๑. การสร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างมีส่วนร่วม  
๓. การเสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างม่ันคงและยั่งยืน 
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.  2561 มีเจตนารมณ์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในปี 256๕ ทุกอำเภอ (878 อำเภอ ร้อยละ 100) มีการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ
“พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นปัจจุบันครบทุกอำเภอ
(878 อำเภอ ร้อยละ 100)  

๒. ม ีผลการประเมินตนเองผ ่านเกณฑ์ UCCARE ระดับ 3 ข ึ ้นไปครบทุกอำเภอ (878 อำเภอ                 
ร้อยละ 100) และรายงานผลการประเมิน เพ่ือวางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด  

๓. มีการกำหนดแผนและเป้าหมายในการดูแลกลุ่มเปราะบางครบทุกอำเภอ  
๔. มีการประชุมอย่างมีส่วนร่วมคัดเลือกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น  

และประเด็นโควิด ๑ ประเด็น รวมอย่างน้อย 3 ประเด็น รวมทั้งสิ้น ๓,๑๓๒ ประเด็น  

ประเด็นที่มีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อับดับ คือ  
1. ประเด็นโควิด -19 จำนวน 878 อำเภอ (ร้อยละ 100 ของจำนวนอำเภอท้ังหมด)  
2. ประเด็นผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ยากไร้และผู ้เปราะบาง จำนวน 588 อำเภอ (ร้อยละ 66.97  

ของจำนวนอำเภอท้ังหมด)  
3. ประเด็นอุบัติเหตุ จำนวน 382 อำเภอ (ร้อยละ 43.51 ของจำนวนอำเภอท้ังหมด)  
4. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จำนวน 376 อำเภอ (ร้อยละ 42.82 ของจำนวนอำเภอท้ังหมด)  
5. อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จำนวน 169 อำเภอ (ร้อยละ 26.65 ของจำนวนอำเภอทั้งหมด)  

พชอ. มีการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง รวมทั้งสิ้น 14,520,653 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565)  
1. กลุ่มผู้สูงอายุ (ติดเตียง) จำนวน 700,573 คน  
2. ผู้พิการ จำนวน 299,252 คน  
3. ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลระยะกลาง (IMC.) จำนวน 249,927 คน  
4. ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน 13,270,901 คนทุกอำเภอ (878 อำเภอ) 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 
1. ประเด็นปัญหาที ่กระทบคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ในบางพื้นที่ยังไม่สอดคล้อง
ตามบริบท 

มีการกำหนดประเด็นปัญหาที่กระทบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในแต่ละพื ้นท ี ่ ให ้ช ัดเจน และพิจารณา
ขับเคลื่อนประเด็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
พื้นที่ตามบริบท 

มีการทบทวนประเด็นเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นในแต่
ละพื้นที่ตามบริบท 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานในบางประเด็น 
ชะงักหรือล่าช้ากว่าแผนงาน/ โครงการที่
กำหนดไว้  

ปรับใช้การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ VDO Conference / Zoom 
และแอพพลิเคชั่น ต่างๆ เช่น Line, Facebook  
 

มีการติดตามผลการประชุมในช่องทางออนไลน์ จาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) สามารถปรับแผนและดำเนินงาน

เกี่ยวกับประเด็นการป้องกนัและเฝ้าระวงัการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้รับผิดชอบงานมากเกินไป  
3. มีการเปลี่ยนผูร้ับผดิชอบงานบ่อยจึงทำให้
การดำเนนิงานไม่ตอ่เนื่อง 

มีการชี ้แจงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ เพื่อทบทวนประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ และ
แต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
พร้อมให้การสนับสนุนในทุกพื้นที่ 

มีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใหท้ีม
เลขานุการดำเนินการทบทวนคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาขับเคลื่อนร่วมกัน 

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)  
ลำดับ เขตสุขภาพ นวัตกรรม 
1 1 พชอ.แม่ทะ ในระดับเขต ผลงานเด่น คือ พื้นที่ NPCU มีการดำเนินงานขับเคลื่อน “การสร้าง Health Literacy โดยกลไก 3 หมอ ใน

การขับเคลื่อนงาน NCD โดยเครือข่ายชุมชนตำบลวังเสือไฟ” NPCU วังเสือไฟ (นากวาง)  
2 2 พชอ.คีรีมาศ มีผลงานเด่นด้านการสร้างความรู้ด้านสุขภาพชุมชนใช้ยาสมเหตุสมผลอย่าง ยั่งยืนในระดับเขตสุขภาพที่ 2 ของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
3 2 พชอ.วัดโบสถ์ ได้รับการประเมนิรับรองคุณภาพการดาเนนิงานปอ้งกนัการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) 

และระดับท้องถิ่น (City RTI) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ และรางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 โครงการสนับสนนุการป้องกนั
อุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ภาคเหนอืตอนล่าง ปี 2563 

4 3 พชอ.โพทะเล ดูแลกลุ่มเปราะบาง ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย 
5 3 พชอ.ชุมแสง ดูแลกลุ่มโรคติดต่อเรื้อรั้ง ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
6 3 พชอ.เมืองอุทัยธานี การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบาง 
7 3 พชอ.สรรพยา การจัดบริการปฐมภูมิกับความครอบคลุมวัคซีนโควิด -19 

8 3 พชอ.ทรายทองวัฒนา คนทรายทองสุขภาพดี การลดเสี่ยง ลดโรค ชะลอไตเสื่อม 
9 5 พชอ.ชะอำ การจัดการเรื่องอุบัติเหตุ มีนวัตกรรม Google map บอกจุดเสี่ยง 
10 5 พชอ.แก่งกระจาน นายอำเภอนำประเด็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบ สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ  
11 5 พชอ.ด่านมะขามเตีย้ ได้รับคัดเลือกเป็น พชอ.ต้นแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิเข็มแข็ง ปี 2565 มีนวัตกรรม โครงการชุมชนร่วมใจ 

พัฒนาไกลสูก่รนี (Green Society) มีการดำเนินงานเมืองสเีขยีว โดยประยกุตจ์ากนโยบาย Green & Clean Hospital  
มาปรับใช้ในการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

12 5 พชอ.ทับสะแก มเีครอืข่ายคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่เขม้แขง็ บางพืน้ที่มกีารขับเคลื่อน ลงสูร่ะดับ
ตำบล (พชต.) เชือ่มโยงทกุระดับมกีารบูรณาการกับทีม 3 หมอ เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง ในชื่อโครงการคนทับสะแกไม่ทอดทิ้งกนั 

13 7 พชอ.นามน : เรื่อง การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหา สารเคมีการเกษตรและหมู่บ้านปลอดขยะ  
14 7 พชอ.ท่าคันโท : การป้องกันพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี คนท่าคันโท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
15 7 พชอ.หนองนาคำ : “นาคำโมเดล” 
16 7 พชอ.กระนวน : “การบริโภคยาปลอดภัย” 
17 7 พชอ.เปือยน้อย : “สถานีสุขภาพ สถานีใจ : Stroke 
18 7 พชอ.อุบลรัตน์ พชอ.หนองเรือ : การจัดการขยะดีเด่น 
19 7 พชอ.สีชมพู :กองทุนแก้จนคนสีชมพูไม่ทอดทิ้งกัน 
20 7 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความมุ่งมั่นการพัฒนา ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอำเภอแกดำ (พชอ.) จากสถานการณ์โควิด -19 โดยกองทุนปันสุขบรรเทาทกุขช์าวแกดำ 
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ลำดับ เขตสุขภาพ นวัตกรรม 
21 7 อำเภอบรบือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดีเด่นของเขตสุขภาพที่ 7 จากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 

22 7 อำเภอบรบือ ได้รับรางวัลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศ (กรมสุขภาพจิต) การดำเนินงานดีเด่นของ พชอ.ในการดำเนินงานบูรณา
การสุขภาพจิตเข้ากับ พชอ. นำเสนอผลงานในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี 

23 9 จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งโรงเรียนเบาหวานโดยใช้กลไก พชอ. และ พชต. ในการขับเคลื่อนร่วมกับทีม 3 หมอ 
24 10 พชอ.น้ำยืน และ อ.ตาลสุม “ฒ.ผู้เฒ่าไม้ล้ม” (ป้องกันการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ) 
25 10 พชอ.เบญจลักษณ์ “พื้นที่ต้นแบบ Sandbox อสม. โดยอสม. มีการดำเนินการร่วมกับ อสค. ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกลไก     

3 หมอ และกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 
26 10 จ.ยโสธร “SAVE 608 by Booster dose” ความครอบคลุมสูงสุดการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

27 10 พชอ.พนา : “ท้องที่ ท้องถิ่น ท้องทุ่ง” จ.อำนาจเจริญ 
28 10 พชอ.นิคมคำสร้อย “เรืองเจริญชุมชนอุ่นรัก” (บำบัดยาเสพติดในชุมชน) ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด 

โดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) 
29 11 จ.ระนอง : การดูแลคุณภาพชีวิตในอำเภอกะเปอร์ ในประเด็นผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง เรื่องการมีกองทุนช่วยเหลือกันในชุมชน 
30 11 จ.ชุมพร : รางวัลคุณภาพแห่งชาตกิารป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่การ

ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค COVID -19 และ พชอ.สว ี: โครงการรูเ้ร็ว จัดการไว ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภยัจาก 

COVID -19 โดยวัดความพึงพอใจของประชาชนในการกกัตัว  
31 11 จ.กระบี่ : การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรองรับสถานกาณ์โควิด -19  ในอำเภอเมืองกระบี่ “กระบี่ชนะ”  

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
6.1 สำหรับพื้นที่  

 1. ประเด็นที่ดำเนินการสำเร็จในปีที่ผ่านมา และประเด็นที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถงึปนีี้ 
เพื่อนำมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน คืนข้อมูลให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ พัฒนา, กระตุ้น, หนุนเสริมการขับเคลื่อน
งานเพ่ือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2. การคัดเลือกประเด็นปัญหาของพื้นที่ ควรให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและต้องแก้ไขร่วมกันเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

3. ควรมีการประเมินประเด็น พชอ. ที่ดำเนินการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
4. ทุกจังหวัดมีการกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งที่เป็นประเด็นร่วม

และประเด็นเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งทำให้จำนวนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอค่อนข้างมาก จึงควรพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญ เพื ่อขับเคลื ่อนให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรม และสามารถดึงการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ พชอ./เครือข่ายพ้ืนที่  

5. การบันทึกข้อมูลประเมิน UCCARE รูปแบบใหม่ ในโปรแกรม CL UCCARE 

6.2 สำหรับส่วนกลาง  
1. การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ UCCARE สู่เกณฑ์

การประเมิน CL UCCARE (Collective Learning UCCARE) ในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเชิงคุณภาพอย่า งเป็นรูปธรรม 
เกิดความยั่งยืนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ พชจ. อย่างเป็นรูปธรรม และลงเยี่ยมเสริมพลัง  
โดยคณะกรรมการ พชจ. / พชจ.มิติด้านสุขภาพ 
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3. สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ควรดำเนินการร่วมกับกรมวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพ่ือพัฒนากระบวนการและสนับสนุนพ้ืนที่
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความครอบคลุมในแต่มิติที่เก่ียวข้อง 

4. จังหวัดควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พชอ. - พชต. ในระดับอำเภอ 
5. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และสามารถนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 

หัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

2. ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : พญ.ณภัทร  สิทธิศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 : นางเนาวรัตน์  สัจจากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์  
การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถขยายการเข้าถึงบริการ

สุขภาพ มีการให้บริการเพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็น และการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ โดยเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ที ่กำหนด คือ ๕ ดาว ๕ ดี ประกอบด้วย ๑) บริหารดี                 
๒) ประสานงานดีภาคีมีส ่วนร่วม ๓) บุคลากรดี ๔) บริการดี และ ๕) ประชาชนมีสุขภาพดี  สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งยังมกีารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน 
ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ระดับ 5 
ดาว) และรับรองผลการประเมินตามเกณฑ์ โดยทีมประเมินระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พบว่า ผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ดำเนินการได้ ร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ (สะสม) จากค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ 

4.1 รพ.สต. ที่เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) 

เขต ผลงาน จำนวน รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 
1 1,062 96.02 
2 622 100.00 
3 562 96.90 
4 774 97.73 
5 875 96.26 
6 748 96.27 
7 808 100.00 
8 874 100.00 
9 949 99.89 
10 808 96.54 
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เขต ผลงาน จำนวน รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 
11 689 96.09 
12 709 88.51 
รวม 9,480 97.00 

ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ - GIS HEALTH และ สนง.เขตสุขภาพ รายงาน ณ วันที่ 12 กันยายน 
2565 

จากตาราง 4.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (5 หมวด) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
1 - 12 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
พร้อมรับรองผลการประเมินตามเกณฑ์ โดยทีมประเมินระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพรายงาน
ผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ เรียบร้อยแล้ว 

4.2 ปัญหา แผน/กิจกรรมการแก้ไขและผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด -19 ส่งผลให้การขับเคลื่อน
งานไม่เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
ที่กำหนดไว้ เนื่องจากภาระงานใน
การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด -19 มีระยะเวลาที่ยาวนาน
ต่อเนื่อง ตลอดจนงบประมาณที่ตั้งไว้
ในแผนงาน โครงการ ถูกนำมาใช้
เพื่อป้องกัน การควบคุม การแพร่
ระบาดของโควิด -19 

1. ชี้แจง นโยบาย KPI และ Template 
ในการดำเนินงาน รพ.สต. 
2. วางแผนการพัฒนาค ุณภาพ 
มาตรฐานของ รพ.สต. 
3. มอบคู ่มือการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานของ รพ.สต. 
4. วางแผนการจัดอบรมและทบทวน
เกณฑ์การประเมิน แก่คณะตรวจ
ประเมินและคณะเยี ่ยมเสริมพลัง 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
เกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน 
5. จ ัดทำกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงานของ รพ.สต. ประเมิน
ตนเอง ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 

1. การรักษามาตรฐานของตนเอง
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 
2. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื ่อง
และระบบส่งต ่อโดยเฉพาะการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ภายใน 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
3. พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ด้าน
คุณภาพมาตรฐานและวิธีการเยี่ยม
เสริมพลัง เพื่อต่อยอดการรับรอง
จากองค์กรภายนอก เช่น สถาบัน
ร ับรองค ุณภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.) ในเรื่องการประเมินและรับรอง
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHSA) 
รวมท ั ้ ง การพ ั ฒนามาตรฐ าน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
4. ความต ่อเน ื ่องของการร ักษา
คุณภาพและมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การกระจาย
อำนาจไปยัง อบจ. ท้องถิ่น พัฒนากลไก
การติดตาม การประเมินผล การพัฒนา
โดยกลไกสุขภาพในพื้นที ่ ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่
กำหนดพร้อมบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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5. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)  :  - ไม่มี 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
6.1 สำหรับพื้นที่ 
1. Re-Accreditation ปี 2565 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพ และแนวทางการประเมินให้กับทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอและหน่วยบริการในพ้ืนที่ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ทีมประเมิน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการ
ประเมินออกไป ควรจัดลำดับการลงประเมิน (Re-accredit) เพื่อให้ผ่าน 5 ดาว ตามค่าเป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 
75 

6.2 สำหรับส่วนกลาง 
1. ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพมาตรฐาน และวิธีการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนา รพ.สต. ตามบริบท

และสถานการณ์ของพ้ืนที่ เป็น Onsite /On Line /On Hand ให้เหมาะสม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมตรวจประเมิน

อย่างต่อเนื่อง 
3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในด้านบริการ ส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
ที่มีแนวทางชัดเจนในระดับกระทรวงฯ ถ่ายทอดมายังจังหวัด เพ่ือนำสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่อไป 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 

ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

หัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

2. ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 
(สะสม) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : พญ.ณภัทร  สิทธิศักดิ ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
              : นางเนาวรัตน์  สัจจากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
        สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์  

การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถขยายการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ มีการให้บริการเพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นและการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
จำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กำหนด คือ ๕ ดาว ๕ ดี ประกอบด้วย ๑) บริหารดี ๒) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม  
๓) บุคลากรดี ๔) บริการดี และ ๕) ประชาชนมีสุขภาพดี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งยังมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวัน ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ได้
ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) และรับรองผลการประเมินตาม
เกณฑ์ โดยทีมประเมินระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ผลการประเมิน     
รพ.สต.ติดดาว ดำเนินการได้ ร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ (สะสม) จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ 

4.1 รพ.สต. ทีเ่กณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) 

เขต ผลงาน จำนวน รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 
1 1,062 96.02 
2 622 100.00 
3 562 96.90 
4 774 97.73 
5 875 96.26 
6 748 96.27 
7 808 100.00 
8 874 100.00 
9 949 99.89 



63 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   

 

เขต ผลงาน จำนวน รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 
10 808 96.54 
11 689 96.09 
12 709 88.51 
รวม 9,480 97.00 

ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ - GIS HEALTH และ สนง.เขตสุขภาพ รายงาน ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 

จากตาราง 4.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (5 หมวด) ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 1 - 
12 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
พร้อมรับรองผลการประเมินตามเกณฑ์ โดยทีมประเมินระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพรายงาน
ผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ เรียบร้อยแล้ว 

4.2 ปัญหา แผน/กิจกรรมการแก้ไขและผลการดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโคว ิด  -19 ส ่ งผลให ้ ก าร
ข ับ เคล ื ่ อนงานไม ่ เป ็น ไปตาม
แผนงาน โครงการ ที ่กำหนดไว้ 
เนื่องจากภาระงานในการควบคุม 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -
19 มีระยะเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง 
ตลอดจนงบประมาณที ่ต ั ้งไว ้ใน
แผนงาน โครงการ ถูกนำมาใช้เพ่ือ
ป ้องก ัน การควบค ุม การแพร่
ระบาดของโควิด -19 

1. ชี้แจง นโยบาย KPI และ 
Template ในการดำเนินงาน รพ.
สต. 
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน ของ รพ.สต. 
3. มอบคู ่มือการพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐาน ของ รพ.สต. 
4.  วางแผนการจ ัดอบรมและ
ทบทวนเกณฑ์การประเมิน แก่คณะ
ตรวจประเมินและคณะเยี่ยมเสริม
พลัง เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ ความ
เข้าใจในเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน 
5. จ ัดทำกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ของ รพ.สต. ประเมิน
ตนเอง ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 

1. การรักษามาตรฐานของตนเอง
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
2. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
และระบบส่งต่อโดยเฉพาะการ
ออกแบบระบบสารสนเทศภายใน
อำเภอ จังหวัด ทั้งการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู การต่อ
ยอด การรับรองโดยองค์กร
ภายนอก โดย สรพ. เช่น การ
ประเมิน เครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอคุณภาพมาตรฐาน 
(DHSA) พร้อมกับ HA  
เพ่ือการพัฒนา 
3. ความต่อเนื่องของการรักษา
คุณภาพและมาตรฐาน ระดับ 5 
ดาว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
กระจายอำนาจไปยัง อบจ. ท้องถิ่น 
พัฒนากลไกการติดตาม การ
ประเมินผล การพัฒนาโดยกลไก
สุขภาพในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
พร้อมบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานองค์กร ที่เก่ียวข้อง 
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5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)  :  - ไม่มี 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

6.1 สำหรับพื้นที่ 
 1. Re-Accreditation ปี 2565 รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ให้กับทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอและหน่วยบริการในพ้ืนที่ แนวทางการประเมิน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลัง/ทีมประเมิน ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการ
ประเมินออกไป ควรจัดลำดับการลงประเมิน (Re-accredit) เพื ่อให้ผ่าน 5 ดาว ตามค่าเป้าหมายปี 2565        
ร้อยละ 75 

6.2 สำหรับส่วนกลาง 
 1. ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพ มาตรฐาน และวิธีการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนา รพ.สต. ตามบริบท
และสถานการณ์ของพ้ืนที่ เป็น Onsite /On Line /On Hand ให้เหมาะสม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมตรวจประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเฉพาะในด้านบริการ ส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในชุมชนที่มีแนวทาง
ชัดเจนในระดับกระทรวงฯ ถ่ายทอดมายังจังหวัด เพ่ือนำสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่อไป 
 



ประเด็นที่ 4 
สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

- สุขภาพเด็ก 
- สุขภาพวัยทำงาน 
- สุขภาพผู้สูงอายุ 
- สุขภาพดีวิถีใหม่ 

 
 

 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ไม่ตำ่กว่า 100 

1) เป้าหมาย และผลงาน 

 

2) สรุปสถานการณ์ 

 จากตารางผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นสุขภาพเด็ก รอบที่ 2/2565 (ข้อมูล HDC ณ ก.ค. 65) 
พบว่าตัวชี้วัดที่เขตสุขภาพ ที่ 1-12 ยังดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายทีกำหนดไว้ มี จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลงาน ร้อยละ 74.0 
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ผลงาน ร้อยละ 15.4 
3. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก เป้าหมายร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 81.4 
4. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลงาน ร้อยละ 72.3 
5. เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 76.5 
6. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 10.9 

ตัวช้ีวัดที่เขตสุขภาพ ที่ 1-12 ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่  

1. หญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห ์ เป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลงาน 
ร้อยละ 81.0 

2. ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 61.0 
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3. เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ เป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลงาน ร้อยละ 78.6 
4. เด็กอายุ 6-12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 20 ผลงาน ร้อยละ 18.9 
5. ระดับค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ไม่เกินร้อยละ 20 ผลงาน 154.9 ไมโครกรัมต่อลิตร 
6. เด็กปฐมวัยได้รับการคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 91.0 
7. เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 92.9 
8. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ 89.2 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน  

  3.1 การย้ายงานเปลี่ยนงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 
   3.2 ปัจจัยด้านสังคม อาทิ การใช้สารเสพติดในหญิงตั้งครรภ์ 
  3.3 การขับเคลื ่อนงานผ่านกลไกการบูรณาการคณะกรรมการอนามัยแม่ละเด็ก (MCH Board) 
จังหวัดขาดความต่อเนื่อง 
  3.4 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ ทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ขณะคลอด หลังคลอด 
การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคหัวใจ การทบทวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ 
และโรคทางอายุรกรรม 
   3.5 การติดตาม กำกับ การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก การลงบันทึกข้อมูลขาดความต่อเนื่อง 
สาเหตุจากภาระงานของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ COVID 19 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

4.1 การขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก เน้นติดตาม กำกับ และควบคุมแก้ปัญหา Area Base ระดับ
จังหวัดและอำเภอ  

4.2 พัฒนาระบบการคัดกรองและกำกับติดตามงานในระดับพื้นท่ี รวมทั้งระบบเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ
ประเด็นการแก้ไขปัญหาซีดในแม่และเด็ก และค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น  

4.3 กระตุ้นการใช้เครื่องมือ DSPM ให้พ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็ก พร้อมกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องการ
ใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงแม่วัยรุ่น  

4.4 บูรณาการเครือข่ายร่วมลงทุนและดำเนินการเฝ้าระวังโภชนาการเด็กในชุมชน  
4.5 พัฒนาระบบการติดตามเด็กท่ีมีปัญหาภาวะโภชนาการรายบุคคล  

   4.6 ควรกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหญิงหลังคลอด 
    4.7 บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

    4.8 พัฒนาระบบบริการและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการ  

    4.9 การกำกับติดตามงานตามตัวชี้วัดโดยคณะกรรมการด้านอนามัยแม่ละเด็ก (MCH Board) ร่วมกับ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โดยการมีส่วนร่วมโครงการสามหมอ และ พชอ. 
          4.10 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน HDC เช่น ข้อมูลการได้รับยา 
เม็ดเสริมไอโอดีน การบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการ 
          4.11 พัฒนาระบบการดูแลร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการส่งต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
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         4.12 พัฒนาต่อยอด Pre Conceptual clinic จากโรงพยาบาล Node สูติกรรมไปสู่โรงพยาบาลทุก     
แห่งและติดตามผลลัพธ์ 
         4.13 การคืนข้อมูลตามยุทธศาสตร์จากศูนย์วิชาการรายไตรมาส เพ่ือให้จังหวัดควบคุมติดตามการ
ดำเนินงานของพ้ืนที่ตามลำดับ 

 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
   5.1 มีการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กผ่านคณะกรรมการ Service plan ระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 
   5.2 มีการขับเคลื่อนและพัฒนาแนวทางการจัดบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก 
   4.3 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัดมีความเข้มแข็ง 
   4.4 การกำกบัติดตามงาน วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านการส่งเสริม
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 
   4.5 การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขและบูรณาการร่วมกับเครือข่าย     
   4.6ปรับรูปแบบการจัดบริการในสถานการณ์ COVID-19 เป็นแบบ New Normal (Home 
Program, Home visit และติดตามความก้าวหน้าผ่าน Social Application ต่างๆ)  
   4.7 การเชื่อมโยงระบบการดำเนินงานดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้าและระบบข้อมูล ตั้งแต่ระดับ รพ.สต., 
รพช., รพท., รพศ. โดยพัฒนาศักยภาพทีมบริหารจัดการระบบติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าใน Data-
exchange และการบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม 
   4.8 การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 
   4.9 การเสริมสร้างความรอบรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และ สนับสนุนสื่อความรู้วิชาการท่ีเข้าถึงง่าย 

 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
   6.1 เลือกตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ของเขตสุขภาพ 
   6.2 ค้นหาปัญหาหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานของตัวตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
   6.3 ร่วมชว่ยเหลือสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดที่ตรวจพบ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

2. หัวข้อ : เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ไม่ต่ำกว่า 100 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : กรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล 

 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

1.การตายมารดา 
1.1 ความล่าช้าในการตัดสินใจ
รับบริการ (Delay in decision 
to seek care) 
1.2 ความล่าช้าในการได้รับ
บริการที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 
(Delay in receiving care)  
 - การไม่ฝากครรภ์ การฝาก
ครรภ์ไม่สม่ำเสมอ  
 - การคัดกรองหญิงวัยเจริญ
พันธุ์ในคลินิก NCD ยังไม่เป็น
ตามมาตรการที่กำหนด  
 - ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน 
โควิด19  
 - ทักษะบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ทุกจังหวัดมีแผนงานโครงการ
และการดำเนินงานในการพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้
กลไกข ับเคล ื ่อน Service plan 
และMCH Broad 
2. ทุกจังหวัดมีการนิเทศเยี ่ยม
เ ส ร ิ มพล ั ง  และ  การพ ัฒนา
ศ ักยภาพบ ุคลากร โดยระบบ
เ ค ร ื อ ข ่ า ย  พ ี ่ เ ล ี ้ ย ง  ( Node 
Coaching) keep competency 
3. มีระบบคัดกรองความเสี่ยงตก
เลือดหลังคลอด 
3. จัดระบบส่งต่อหญิงตั ้งครรภ์
เส ี ่ยงและภาวะวิกฤตเครือข่าย
ระดับจังหวัด 
4. สร้างความตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และครอบครัวในการเฝ้า
ระว ั งความ เส ี ่ ย ง ในระหว ่ าง
ตั้งครรภ์ 
 
 

 
- จังหวัดดำเนินงานตาม
มาตรการ 4P Plan ANC  
- จังหวัดวางแผนให้บุคลากร
เข้าพัฒนาทักษะตาม Training
และการประชุมวิชาการ MCH 
Broad ประจำปี 2565  
- จังหวัดมีแผนการการนิเทศ
เยี ่ยมเสริมพลัง ร่วมกับMCH 
Broad ร ะ ด ั บ เ ข ต  ใ น ก า ร
จัดบริการตามมาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก  
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

2.พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2.1 คว ามครอบ คล ุ ม ก า ร
ติดตามเด็ก ไม่ผ่านเกณฑ์ 
- ติดตามไม่ได ้
- ผู ้ปกครองไม่พามาตรวจคัด
กรอง 
- ผู้ปกครองไม่กระตุ้นพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.ภาวะซีดและอ้วนในเด็ก 
0-5 ปี เกินค่าเป้าหมาย 
 
 
 
4.การบันทึกข้อมูลรายงาน 
HDC และส่งออกข้อมูล ไม่
ครบถ้วนถูกต้อง 
- ขาดทักษะ/ความเข้าใจ 
- ขาดการกำกับติดตาม 
 
 
 
 
 
5.การกระตุ้น พัฒนาการด้วย 
TEDA4 I ห ร ื อ เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
มาตรฐาน 
  - การติดตามเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าเข้าสู่ระบบบริการภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 

1. ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนาระบบ
การคัดกรองและติดตามเด็กที่เป็น
กลุ่มเปา้หมาย 
2. การสร้างHealth Literacy แก่
พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก  
3. พัฒนาคุณภาพบริการในสถาน
บริการ (WCC)/สพด. ในชุมชน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
4. พัฒนาศักยภาพจนท.สธ./ อสม. 
ใ นก า รส ่ ง เ ส ร ิ ม แล ะกร ะตุ้ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
- กำหนดแผนการแก้ไขป ัญหา
ภาวะซ ีด  ควบค ู ่ ก ับแผนการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก และ
กิจกรรมทางกาย  
 
- จัดผู ้ร ับผิดชอบในแผนกฝาก
ครรภ์ และห้องคลอด เป็นผู ้ลง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
- CPM จังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ
และคืนข้อมูลให้ รพ. ทุกเดือน 
- ทีมนิเทศเขต ร่วมจัดทำ Action 
Plan กับจังหวัด  
- สร้างทีม ครู ก ภายในจังหวัด 
และ Buddy ระหว่างจังหวัด 
 
- พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
สถานการณ์การดำเนินงาน 
- สนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลนัด
ผู ้ป่วยมารับบริการก่อนกาหนด
เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
-  ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนภาคี
เ คร ื อข ่ าย ในการข ับ เคล ื ่ อน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ

- ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนาระบบ
การคัดกรองและติดตามเด็กที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
- ทุกจ ังหว ัดม ีแผนการปรับ
รูปแบบการบริการในWCC 
- การให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมพัฒนาการ และใช้คู่มือ
DSPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกจังหวัดมีการกำกับติดตาม
และคืนข้อมูลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าทุกเดือน 
- ทุกจังหวัดมีการจัดประชุม
ชี ้แจงการดำเนินงานฯ ให้กับ
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบงานทั ้งหมดใน
จ ั งหว ั ด  เพ ื ่ อ ว างแผนการ
ดำเนินงานร่วมกัน 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

  - ระบบการดูแลช ่วยเหลือ
เด็กพัฒนาการล่าช้า ในพ้ืนที่ยัง
ไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง 
- การจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการและความฉลาด
ทางอามรมณ์ในเด็กปฐมวัย 
 
6. ครู 3 หมอไม่ได้รับการ 
พัฒนาต ่อเน ื ่องในการเฝ้า
ระวังและกระตุ ้นพัฒนาการ
ด้วย DSPM/DAIM/TEDA4I 
เทคน ิคการช ั ่งน้ ำหน ัก วัด
ความยาว ส่วนสูงที ่ถ ูกต้อง
และการเฝ้าระวังสุขภาพช่อง
ปากในเด็ก ปฐมวัย เนื่องจาก
มีการปรับเปลี ่ยน/โยกย้าย
การทำงานใหม่ 
 
7.การเชื่อมโยงงาน Primary 
กับ Tertiary Careโดยเฉพาะ
เขตเมือง ที ่ทำให้เด็กเข้าถึง
บริการได้ลดลง 
 

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
ในเด็กกลุ่มปกต ิ
 
 
 
-  พ ัฒนาศ ักยภาพเจ ้ าหน ้าที่
สาธารณส ุขท ั ้ งระด ับจ ั งหวัด 
อำเภอ ตำบล ครู และ อสม. ทุก
จ ังหว ัดด ้วยหล ักส ูตร DSPM/ 
DAIM/ TEDA4 I/ 4 D/ Play 
Worker 
 
 
 
 
 
 
- พัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ เพ่ือ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ง า น  Primary กั บ 
Tertiary Care 

 
 
 
 
 
- ม ี ก า รดำ เน ิ นการพ ัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ั งหว ัดม ีการสำรวจความ
เพ ี ย งพอของ  PG ด ้ าน เด็ ก
ปฐมวัย และมีแผนการพัฒนา
ให้เพียงพออย่างน้อยให้ครบ
ตามโรงพยาบาลที่เป็น NODE 
กุมารเวชกรรม 

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
เขตสุขภาพที่ 1 : Lampang ANC Premium บ้านพักรอคลอด Sky Doctor (จว.น่าน จว.แม่ฮ่องสอน)  
เขตสุขภาพที่ 2 : Best Practice การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน  พ้ืนที่ต้นแบบพัฒนาทักษะและ 

การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ  ระบบการจัดการภาวะซีดในแม่และเด็ก 
เขตสุขภาพที่ 3 : น้องมด ( โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี) เพ่ือเป็นสื่อการสอน HL  

ให้กับเจ้าหน้าที่และหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับความรู้ เพ่ือป้องกันการคลอด ก่อนกำหนด 
เขตสุขภาพที่ 7 : ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ระดับเขต ระดับ จังหวัด สถานพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยดีเด่นตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) และ COVID Free Setting ระดับเขต ระดับจังหวัด  พ้ืนที่
ต้นแบบดำเนินงานโปรแกรม Triple-P 
       เขตสุขภาพที่ 8 : Mapping Zone กุมารแพทย์ดูแลส่งต่อเด็กที ่มีปัญหาพัฒนาการ (จว.อุดรธานี)        
R 8 Way Model และ ROBER 2020 ส่งเสริมการดำเนินงาน 3 หมอพิทักษ์ครรภ์(จว.หนองบัวลำภู) การคัดกรอง
พัฒนาการ “รุก เร็ว เริ่ม และ คัดกรองพัฒนาการผ่าน APP LINE” (จว.หนองคาย) โปรแกรมระบบข้อมูล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(จว.เลย) โครงการ กิน กระตุ้น กระตุก(จว.สกลนคร) 
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 เขตสุขภาพที่ 9 : โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน พลัส   เครือข่าย MCH Board ระดับจังหวัดเข้มแข็ง 
เชื่อมโยงถึง Primary care  นโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในหญิงตั้งครรภ์ (608) ครอบคลุมทุกจังหวัด 
คู่มือการดำเนินงาน Preconception care clinic เขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อป้องกันการตายมารดาจากสาเหตุ 
Indirect caused ในโรงพยาบาล Node สูติกรรม  การจัดทำโครงการอาหารเช้าคุณภาพใน สพด. 
 เขตสุขภาพที่ 10 : พัฒนาต่อยอดศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์เด็ก EF (จว.ศรีสะเกษ)  พัฒนาเด็กเชิงรุกด้วย
การมีส่วนร่วมในชุมชนโดย CFCT (จว.อุบลราชธานี)  พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านกลไก พชอ. (จว.ยโสธร) พัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนผ่าน ธรรมนูญตำบล (จว.ยโสธร) CFT ต้นแบบชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 
(จว.อำนาญเจริญ) เด็กมุกดาหาร กินดี เล่นได้ สูงสมวัย IQ EQ และ EF ดี” และ ส่งเสริม Smart Parent   
เลี้ยงลูกถูกวิธี 9 ต้อง / 4 ไม(่จว.มุกดาหาร)  
 เขตสุขภาพที่ 11 : การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ Google map ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ในการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (จว.ภูเก็ต) “อ้าออนไลน์” ซึ่งเป็นรูปแบบการตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปากและฟันในกลุ่มเด็กปฐมวัยแบบ New normal (จว.ระนอง) เต้านมหรรษา เป็นสื่อในการสอนมารดาหลัง
หลอด (จว.สุราษฎร์ธานี) 
      เขตสุขภาพที่ 12 : โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จว.สงขลา)  มหัศจรรย์ทีม CFT 
สร้างแม่-เด็ก เก่งดี ที่นิคมพัฒนา (จว.สตูล)  1,000 วันแรกแห่งชีวิต แม่ลูกผูกพัน สร้างเด็กมหัศจรรย์ที่บ้าน
ควนเมา (จว.ตรัง) ปัตตานีสมาร์ทคิดส์ ดูแลเด็ก 1 คนแบบองค์รวม (จว.ปัตตานี) บันได check list พัฒนาการ
ดี เริ่มที่พ่อแม ่(จว.ยะลา) Home Program 3 ภาษา (จว.นราธิวาส) 
 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
   6.1 สำหรับพื้นที่ 

- การสร้างความรอบรู้ Health Literacy ให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและครูพ่ีเลี้ยงใน สพด.หรือ อสม. 
 ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง การเจริญเติบโต พัฒนาการ การดูแลสุขภาพช่องปาก  

- พัฒนาศักยภาพการกระตุ้นพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าที่ โดยอบรม ผ่านระบบ E-Learning  
- พัฒนาทักษะการใช้คู่มือ DSPM สำหรับผู้ปกครอง และ ครูผู้ดูแลเด็กใน สพด. 
- กระตุ้นการใช้ DSPM ให้กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก เน้นเด็กที่เกิดจากแม่อายุ < 20 ปี 
- เพ่ิมความครอบคลุมในการเจาะเลือดเด็ก 6-12 เดือน 
- ค้นหาสาเหตุภาวะซีดในเด็ก 
- ผลักดันให้มีการคืนข้อมูลและติดตามในการตรวจบูรณาการร่วมกับกระทรวงอ่ืน 
- ยกระดับการจัดบริการในคลินิก WCC เน้นการกระตุ้นพัฒนาการรายด้าน 
- ขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัย ร่วมกับ พชอ. อนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และเครือข่ายอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เช่น อปท 
- เพ่ิมอาหารโปรตีน เช่น ไข่ นม ธาตุเหล็ก และ กิจกรรมทางกาย เช่น กระโดดและวิ่ง ในเด็กที่มี 

ส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ 
- เร่งรัดการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในพ้ืนที่สีแดงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
- เร่งรัดในการกำกับติดตามคุณภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
- แก้ไขภาวะโลหิตจางแบบบรูณาการให้ครบวงจรและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- วางระบบและแผนค้นหาหญิงตั้งครรภ์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

และให้บริการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
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- บูรณาการภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการเชื่อมประสานข้อมูลในคลินิก และ 
โรงพยาบาลเอกชน ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ระบุเงื ่อนไขการส่งต่อข้อมูลไว้ในการขอขึ้น
ทะเบียน/ ต่ออายุสถานพยาบาลด้วย 

- CPM จังหวัดร่วมกับกุมารแพทย์และ MCHB ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและขับเคลื่อนงานพัฒนาการ 
เด็กจังหวัด  

- กำกับ ติดตามการให้ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนใน 
ครัวเรือนและชุมชน และการรายงานในแพลทฟอร์ม 

- กำกับติดตามการดาเนินงานในภาพเขต เพ่ือขับเคลื่อนการลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด โดยการ 
ใช้ Progesterone ผ่านคณะกรรมการ MCH Board เขตและคณะกรรมการ Service plan เขต 

- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาเด็กโดยการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพด. 4D เด็กไทย 
เล่นเปลี่ยนโลก และการเตรียมความพร้อมในการเปิด สพด. 

- การกำกับติดตามการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางในเด็กอย่างต่อเนื่อง 
- การสนับสนุนการดำเนินงานด้านดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วย TEDA4i 
- บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ฯ Plus สู่ 2,500 วัน, 

Triple P & 4D ผ่านกลไกอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด พชอ. และ พชต. 
- Advocate อปท. ให้สนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กด้วยงบกองทุนสุขภาพตำบล 
- สนับสนุนระบบพี่เลี้ยงและการกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับแผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กให้มีความสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 
- วิเคราะห์สาเหตุ และวางแนวทางการแก้ปัญหาการตายมารดาจาก Direct caused และ Indirect 

Cause ทุกจังหวัด 
- ขยายคลินิก Pre Conception care clinic ในโรงพยาบาล Node สูติกรรมทุกแห่ง พร้อมผลลัพธ์ 

การดำเนินงาน 
- ควรมีการพัฒนา เรื่องระบบข้อมูล ให้จัดทำข้อมูลให้ทันเวลา และเป็นข้อมูลที่แท้จริง เพ่ือให้สามารถ 

ใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลได้ เช่น พัฒนาการเด็ก ความครอบคลุมในการรับวัคซีน ข้อมูล
เด็กแรกเกิด (แฟ้ม Newborn) ซึ่งพบว่า ข้อมูลต่ำกว่าความเป็นจริงถึงร้อยละ ๔๐ ทำให้ข้อมูลที่ประมวลผล
ออกมาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก 

- วิเคราะห์ปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่พร้อมทั้งจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อแก้ไข รวมถึงพัฒนาการสื่อสาร 
ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 

- เน้นการพัฒนาศักยภาพ CPM ในทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การ Coaching เยี่ยมเสริมพลังทั้ง 
CPM และ รพ.สต. 

- จังหวัดจัดทำแผนแม่บท ส่งเสริมนโยบาย พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต บูรณาการ ระบบการเฝ้าระวัง 
การเจริญเติบโต ในเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น 

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไก พชอ. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ หาสาเหตุในพ้ืนที่ร่วมกับ 
คณะกรรมการ MCH Board เพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

- หน่วยบริการสาธารณสขุ ให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการหญิงตั้งครรภ์ตลอดจนการดูแล 
ส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ การเจริญเติบโตเด็ก 

- ขยายผลพ้ืนที่ต้นแบบให้ครอบคลุมมากขึ้น 
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  6.2  สำหรับส่วนกลาง 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เช่น  การให้ 

คำปรึกษา การแก้ไขและช่วยเหลือด้านพัฒนาการเด็ก เป็นต้น 
- การขับเคลื่อน “นโยบายสู่การปฏิบัติ มหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ประเทศไทย” ของกรมอนามัย 

ควรมีการประเมินผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อน และคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ต่อไป 

- การปรับหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ และคู่มือ DSPM ที่เข้าใจง่าย 
- การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ควรผลักดันให้เกิดตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
- ควรมีฐานข้อมูลใน HDC ในประเด็นเรื่อง Maternal Death. 
- ควรมี Template ภาวะซีดในเด็ก 6 – 12 เดือน ใน HDC 
- ควรมีเครื่องมือในการติดตาม IQ เด็กท่ีง่ายและสามารถวัดผลได้ในระยะสั้น 
- ควรกำหนดรูปแบบแก้ไขปัญหาภาวะซีด ควบคู่กับการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก และกิจกรรม 

ทางกาย โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคฝ่ายเพื่อให้พ้ืนที่นามาปรับใช้ได้ 
- ควรมีการกำหนดนโยบายจากกระทรวง กรม สถาบัน ให้ชัดเจนในการปฏิบัติรวมถึงบูรณาการ 

ประเด็นกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานเพื่อลดภาระและความซับซ้อนของงาน 
- ส่วนกลางควรบูรณาการระบบข้อมูล Program และ Application ต่าง ๆ 
- สนับสนุนให้อัตรากำลังบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงาน และส่งเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางเพ่ือสร้าง 

ความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่าย 
- ปรับ Template ให้เก็บข้อมูลภาวะซีดในเด็กอายุ 6-12 เดือน เฉพาะที่มาคัดกรองใน WCC 
- สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ TEDA4I ให้พร้อมและเสริมองค์ความรู้สร้างความเชี่ยวชาญให้บุคคลากร 

สาธารณสุขในจังหวัดให้คลอบคลุม 
- ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สนับสนุนให้จังหวัดนาข้อมูลจากการกระตุ้นพัฒนาการ 

ด้วย Home Program มาบันทึกใน Special PP ตาม Time Line ของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วย 
TEDA4I เช่นเดียวกับการให้บริการในสถานบริการ เพ่ือความครอบคลุมและเพ่ิมความเข้าถึงบริการ 

- ผลักดันบทบาทการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 6 กระทรวงหลัก อย่างเป็นรูปธรรม 
- พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และสนับสนุนคู่มือการบันทึกข้อมูล Template การควบคุมป้องกัน 

ภาวะโลหิตจาง 
- พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กรายบุคคลตั้งแต่แรกเกิด-14 ปี (พัฒนาการโภชนาการ 

สุขภาพฟัน) ให้เป็น Platform เดียวกัน 
- สนับสนุนหลักสูตรออนไลน์ เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เสถียร ใช้ง่าย 
- สนับสนุนเครื่องมือ/ ช่องทางสื่อ/ เนื้อหาในการสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กท่ีถูกต้อง ใช้ง่าย 
- กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร บุคคลที่ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยดีเด่น 

ระดับประเทศ เพ่ือเสริมแรงภาคีเครือข่าย 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ ด้านมาตรฐานการบริการอนามัยแม่และเด็ก ในการจัดการกับ 

ความเสี่ยงทางสูติกรรม การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง การป้องกันและ คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มี
โรคทางอายุรกรรม และการบันทึกข้อมูล 

- การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน HDC เช่น ข้อมูลการได้รับยาเม็ด 
เสริมไอโอดีน การบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการ 
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- ควรมีการสนับสนุนสื่อเพ่ือพัฒนางาน เช่น จัดทำคลิปวิธีการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กที่ถูกต้อง 
- ควรมีการตรวจสอบ Template ในการเก็บตัวชี้วัดต่างๆ ให้ถูกต้อง และกำหนดตัวชี้วัดโดยอ้างอิง 

ตามหลักวิชาการหรือข้อมูลพื้นฐานที่มีการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก ผ่านสื่อโซเชียลให้มีรูปแบบน่าสนใจ เข้าถึงง่าย นำไปใช้สื่อสาร  

ให้ถึงเป้าหมาย 
- พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ ให้สามารถเข้าถึงผลการวิเคราะห์รายพื้นที่ได้ 
- ผลักดันเป็นนโยบายระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เรื่อง คัดกรองภาวะซีดในเด็กทุกคน เพ่ือจัดสรร  

งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตรวจ Hemocue Hb 201 ในการคัดกรอง 
- บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน 

Plus ผ่านกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

ประเด็นตรวจราชการที่ ๔ : สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต 
หัวข้อ/ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 
1. เป้าหมาย และผลงาน 
    ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 
    ผลงาน : จำนนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ จำนวน ๓,๐๑๓ คน (ม.ค.-ก.ค.65) คิดเป็น ๔.๖๒ อัตราต่อ 
                ประชากรแสนคน  
2. สรุปสถานการณ์ 
               จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี ๒  (ต.ค.64-ก.ค. 65) พบว่า สถานการณ์การ   
ฆ่าตัวตายสำเร็จของประชากรไทย มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ จำนวน 3,๐๑๓ ราย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการ 
ฆ่าตัวตายสำเร็จของปี พ.ศ. 2563-2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565) พบว่า เขตสุขภาพที่มี 
จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จมากที่สุด คือ เขตสุขภาพท่ี ๑,๙ และ ๖ ตามลำดับ และคาดการณ์แนวโน้มการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1  อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ม.ค.-ก.ค.65) แยกตามรายเขตสุขภาพ  
ที่มา : ใบมรณบัตร สำนักทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

         ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย (ช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม 2564-
กรกฎาคม 2565) พบว่า เพศชายยังคงเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าเพศหญิงเป็น 4 เท่า ในส่วนของ
กลุ่มอายุ พบว่า ช่วงอายุ ระหว่าง 40-44 ปี เป็นช่วงที่มีการฆ่าตัวตายสูงกว่าช่วงอายุกลุ่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 11 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 35-39 ปี  ร้อยละ 10 และ ช่วงอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 10 ตามลำดับ ด้าน
อาชีพ พบว่า กลุ่มรับจ้าง/ใช้แรงงาน ยังคงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนของการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าอาชีพอื่นๆ 
(3๘%) รองลงมา คือ ผู้ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง (2๙%) และอาชีพเกษตรกร (24%) ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ พบว่า มีความสัมพันธ์ในหลายปัจจัย กล่าวคือ ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด  
หรือคนในครอบครัว 50% 2) ภาวะเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังและปัญหาสุขภาพจิต ๓๐% และ 3) ผลกระทบ
จากภาวะเครียดเรื่องเศรษฐกิจ 2๒% บางรายมีมากกว่า 2 ปัจจัยร่วม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับปัญหา
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ความสัมพันธ์ และการดื่มสุรา และพบว่าวิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ แขวนคอ 92% ใช้ยากำจัดวัชพืช/
ฆ่าแมลง ๔%  ใช้ปืน ๒% นอกเหนือจาก 3 วิธี ดังกล่าว ยังพบวิธีการฆ่าตัวตายวิธีอื่นๆ เช่น ใช้สารเคมีและ
สารพิษอ่ืนๆการใช้ยาเกินขนาด เป็นต้น 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ตามแนวคิด T K Model 2560 พบว่า 
พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย จะเกิดขึ้นเมื่อ “๒ มี (ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยกระตุ้น) ๒ ล้มเหลว (การเฝ้าระวังป้องกัน,  
ด่านกั้น) ๑ อ่อนแอ (ปัจจัยปกป้อง)” หากมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะไม่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย โดย (มี)ปัจจัย
เสี่ยง ได้แก่ โรคจิตเวช ๓๕ ติดสุรา ๒๖% สารเสพติด ๑๐% โรคทางกายเรื้อรัง/NCDรุนแรง ๓๐% และคนใน
ครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย ๘% (มี)ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ อาการทางจิตกำเริบ เหตุการณ์วิกฤติที่รู้สึกพ่ายแพ้
ล้มเหลว/อับอาย ขายหน้าและหมดหนทาง และข่าวการฆ่าตัวตาย  ปัจจัยปกป้อง (อ่อนแอ) ได้แก่ ทักษะ การ
แก้ไขปัญหา/การปรับตัว ความอบอุ่นในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพ่ือน/คนใกล้ชิด 50% และการช่วยเหลือ
ดูแลกันในชุมชน ส่วนการเฝ้าระวังป้องกัน(ล้มเหลว) ได้แก่ ญาติ/ผู้ใกล้ชิดสังเกตสัญญานเตือน 24% ไม่มีจุด
รับแจ้งเหตุเพื่อจัดการช่วยชีวิต และไม่มีการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และด่านกั้น Barrier (ล้มเหลว) 
การเข้าถึงวัสดุ/อุปกรณ์/สถานที่ในการฆ่าตัวตาย เช่น สารพิษ ยาฆ่าแมลง เชือกสะพานสูง  ผูกคอ 92% ปืน 
๒% ยากำจัดวัชพืช ๓% และสารเคมีและสารพิษอ่ืนๆ 1%              

๒.๑ การดำเนินงานในพื้นที่  
      ประเด็นการตรวจราชการ รอบท่ี ๒ ทั้ง ๔ ประเด็น ได้แก่ 
      ๒.๑.๑  ติดตามระบบบร ิการด ้านการร ักษาอย ่างต ่อเน ื ่อง กล ุ ่ม Mental Disorder 

(Depression, Schizophrenia)  
            การติดตามประสิทธิภาพของระบบริการด้านการเข้าถึงบริการ การติดตามดูแลรักษาของประชากร
กลุ ่มเสี ่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบว่า ภาพรวมประเทศมีผู ้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๓   
ผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด ปี ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๔) ซึ่งเขตสุขภาพที่มีผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อย
ละ ๑๐๐ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี ๑,๒,๓,๑๐ และ ๑๒  รายละเอียดดังภาพที่ ๒  

 
ภาพที่ ๒ : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ต.ค.-ก.ย. 65)  
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 6 กันยายน 2565 

   และการติดตามดูแลรักษาของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าถึง
ระบบบริการ พบว่า ภาพรวมประเทศมีผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒  ผ่านค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำหนด ปี ๒๕๖๕  (ร้อยละ ๘๕) ซึ่งเขตสุขภาพที่มีผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ 
เขตสุขภาพท่ี ๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ รายละเอียดดังภาพที่ ๓  
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ภาพที่ ๓ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ (ต.ค.-ส.ค. 65)  
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 
 

   ๒.2.๒ พัฒนาระบบการส่งต่อดูแลผู้พยายามทำร้ายตนเองอย่างไร้รอยต่อ โดยนำเอาเทคโนโลยี 
มาใช้เพื่อการติดตามเฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายในภายนอกกสาธารณสุข  
     ๑) การค ัดกรองป ัญหาส ุขภาพจ ิตผ ่าน Mental Health Check In ย ังไม ่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น บุคคลที่ไม่มีงานทำ ผู้ป่วยติดเตียง พระภิกษุ และผู้ป่วยไม่มีญาติ และข้อมูลไม่
ครบถ้วน เมื่อคัดกรองแล้วพบความเสี่ยงติดตามไม่ได้ และผู้ทำแบบประเมินไม่ยอมให้ติดตามดูแล  
     2) บูรณาการการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
เช่น ธนาคารอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
              ๓) การรับรู้สัญญานเตือนของประชาชนต่อการเสี่ยงฆ่าตัวตายยังไม่ครอบคลุม  
  ๔) ทุกเขตสุขภาพมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่เพ่ือ
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคล   

๒.๒.3 จังหวัดมีทีมสอบสวนระบาดวิทยา การฆ่าตัวตาย และพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรให้มี 
ความรู้ ความสามารถ ในการสอบสวนสาเหตุการตายตามหลักระบาดระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  
        1) พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหา  
การฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ และกำหนดนโยบายในแต่ละพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยกรมสุขภาพจิต 
มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนไปแล้วทุกเขตสุขภาพ ยกเว้น เขตสุขภาพที่ ๕ ซึ ่งอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ  
       2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในเครือข่ายแกนนำ อสม. ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ในระดับตำบล  
            3) อบรมพัฒนาศักยภาพครูในสถานศึกษา เพ่ือค้นหา คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน
บูรณาการการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย (3ส plus) และ Mental Health Check In    

๒.๒.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล แผนการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขต และจังหวัด  
     ๑) เขตสุขภาพมีการดำเนินการจัดทำแผนในการออกนิเทศ กำกับติดตามในพ้ืนที่เสี่ยงฆ่าตัวตายสูง 
ภายใต้การผลักดันการบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต ผ่านเวทีประชุมอนุกรรมการพระราชบัญญัติสุขภาพจิตระดับ
จังหวัด เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพจิตและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี
การติดตามการดำเนินงานผ่านอนุกรรมการฯ พรบ.สุขภาพจิต ระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และกลุ่มเสี่ยงต่อ
ปัญหาการฆ่าตัวตาย 25 จังหวัด ซึ่งพบว่า ในทกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว และจัด
ประชุมไปแล้ว 60 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือมีแผนการจัดประชุมและอยู่ระหว่างดำเนินการ  โดยดำเนินงาน 
ใน 6 ประเด็นสำคัญ คือ 1) สร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจ 2) ลดอัตราการฆ่าตัวตาย 3) ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
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จากสถานการณ์ COVID-19 4) ผู้ป่วย Long COVID-19 5) ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMI-V) และ 6) การติดตามและฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากยาเสพติด 
            ๒) มีการดำเนินการตามแผนป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยการคัดเลือกอำเภอนำร่องเพ่ือ
นำมาใช้ในการวิจัยของกรมสุขภาพจิต ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 
3. ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหาหรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
          ๑) ระบบข้อมูล             

- ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในพ้ืนที่ได้  

  - การอบรมทีมสอบสวนโรคยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และยังไม่สามารถทำได้ทุกราย  
 - ข้อมูล รง506s กับใบมรณบัตรไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

         ๒) ระบบดักจับและระบบป้องกัน/บำบัดของการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข พบว่า 
   - การคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ซึมเศร้า/การฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วย  

NCDs/โรคเรื้อรัง) ยังไม่ครอบคลุม  
   - ประชาชน ญาติ ผู ้ใกล้ชิดยังขาดความรู้เกี ่ยวกับสัญญาณเตือน (Warning Signs) และ

ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย  รวมถึงทัศนคติของคนในพื้นที่ (Stigma) 
เกี่ยวกับปัญหาของการฆ่าตัวตายในกลุ่มพ่ึงพิง/จิตเวช/ติดสุรา/ยาเสพติด ทำให้ชุมชนมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล  

   - ช่องทางการให้คำปรึกษา และระบบเฝ้าระวัง/ส่งต่อในระดับหมู่บ้าน/ตำบลทำได้เฉพาะ 
บางอำเภอนำร่องยังไม่ครอบคลุม  
         ๓) ระบบบริหารจัดการและการบูรณาการ  
             - การขับเคลื ่อนการดำเนินงานในพื้นที ่ยังเป็นหน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นหลัก        
ไม่สามารถจัดการปัญหาเศรษฐกิจ/สังคม/ยาเสพติดได้  
            - กำลังคนจิตเวชในการขับเคลื่อนงานเชิงรุก งานส่งเสริมป้องกันยังมีจำกัด  
 

4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
         ๑) เสริมความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยการพัฒนาศักยภาพทีม ๓ หมอและญาติ/ผู้ใกล้ชิด/
Gate Keeper ให้รู้ถึงสัญญาณเตือน 
 ๒) จัดระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด โดย  
  (๑) กำหนดจุดรับแจ้งเหตุการฆ่าตัวตาย  
  (๒) จัดตั้งทีมปฏิบัติการกู้ชีพการฆ่าตัวตาย  
  (๓) จัดตั้งทีมสอบสวนโรคเพ่ือลงพื้นที่ 
 ๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดตั้งคณะทำงาน
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention Team) ประกอบด้วย  
  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  - Service Plan สาขาสุขภาพจิตแลจิตเวช 
  - หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (รพจ.,  ศูนย์สุขภาพจิต) เพื ่อวิเคราะห์ข้อมูลและ 
วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่จำเพราะสำหรับพื้นที่ 
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 ๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)เป็นเลขานุการนำเขาข้อมูลเพื ่อขับเคลื ่อนมาตรการ  
แบบพหุภาคี (Multi-Sectors) ในคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ระดับ
จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
           1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและผลักดันเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับ  
เขตสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 
           ๒) การจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ดำเนินการตามแผนระดับจังหวัด/อำเภอ ซึ่งเป็นกลไกการ
ยกระดับมาตรการการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในทุกภาคส่วนร่วมกัน  
           ๓) ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายผ่านกลไกระดับอำเภอ/ชุมชน เช่น พชอ.  
โดยที่ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและเป็นเจ้าของในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ :  สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

2. หัวข้อ : กลุ่มวัยทำงาน  
 ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมสุขภาพจิต  
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 
      4.1 ข้อมูลทั่วไปของการฆ่าตัวตาย  
               จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี ๒  (ต.ค.64-ก.ค. 65) พบว่า สถานการณ์การ   
ฆ่าตัวตายสำเร็จของประชากรไทย มีจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ จำนวน 3,๐๑๓ ราย เมื่อเปรียบเทียบอัตราการ 
ฆ่าตัวตายสำเร็จของปี พ.ศ. 2563-2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565) พบว่า เขตสุขภาพที่มี 
จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จมากท่ีสุด คือ เขตสุขภาพท่ี ๑,๙ และ ๖  และคาดการณ์แนวโน้มการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
ภาพที่ 1  อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ม.ค.-ก.ค.65) แยกตามรายเขตสุขภาพ  
ที่มา : ใบมรณบัตร สำนักทะเบียนราษฎร์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

     ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย (ช่วงระยะเวลา เดือนตุลาคม 2564-
กรกฎาคม 2565) พบว่า เพศชายยังคงเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าเพศหญิงเป็น 4 เท่า ในส่วนของ
กลุ่มอายุ พบว่า ช่วงอายุ ระหว่าง 40-44 ปี เป็นช่วงที่มีการฆ่าตัวตายสูงกว่าช่วงอายุกลุ่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 11 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 35-39 ปี  ร้อยละ 10 และ ช่วงอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 10 ตามลำดับ ด้าน
อาชีพ พบว่า กลุ่มรับจ้าง/ใช้แรงงาน ยังคงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนของการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าอาชีพอื่นๆ 
(3๘%) รองลงมา คือ ผู้ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง (2๙%) และอาชีพเกษตรกร (24%) ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ พบว่า มีความสัมพันธ์ในหลายปัจจัย กล่าวคือ ปัญหาความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด 
หรือคนในครอบครัว 50% 2) ภาวะเจ็บป่วยทางกายเรื้อรังและปัญหาสุขภาพจิต ๓๐% และ 3) ผลกระทบ
จากภาวะเครียดเรื่องเศรษฐกิจ 2๒% บางรายมีมากกว่า 2 ปัจจัยร่วม เช่น ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกับปัญหา
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ความสัมพันธ์ และการดื่มสุรา และพบว่าวิธีการที่ใช้ฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ แขวนคอ 92% ใช้ยากำจัดวัชพืช/
ฆ่าแมลง ๔% ใช้ปืน ๒% นอกเหนือจาก 3 วิธี ดังกล่าว ยังพบวิธีการฆ่าตัวตายวิธีอื่นๆ เช่น ใช้สารเคมีและ
สารพิษอ่ืนๆการใช้ยาเกินขนาด เป็นต้น 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายในประเทศไทย ตามแนวคิด T K Model 2560 พบว่า 
พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย จะเกิดขึ้นเมื่อ “๒ มี (ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยกระตุ้น) ๒ ล้มเหลว (การเฝ้าระวังป้องกัน, 
ด่านกั ้น) ๑ อ่อนแอ (ปัจจัยปกป้อง)” หากมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ ่งจะไม่นำไปสู ่การฆ่าตัวตาย โดย  
(มี)ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคจิตเวช ๓๕ ติดสุรา ๒๖% สารเสพติด ๑๐% โรคทางกายเรื้อรัง/NCDรุนแรง ๓๐% 
และคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย ๘% (มี)ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ อาการทางจิตกำเริบ เหตุการณ์วิกฤติที่รู้สึก
พ่ายแพ้ล้มเหลว /อับอายขายหน้าและหมดหนทาง และข่าวการฆ่าตัวตาย  ปัจจัยปกป้อง (อ่อนแอ) ได้แก่ 
ทักษะการแก้ไขปัญหา/การปรับตัว ความอบอุ่นในครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน/คนใกล้ชิด 50% และ
การช่วยเหลือดูแลกันในชุมชน ส่วนการเฝ้าระวังป้องกัน(ล้มเหลว) ได้แก่ ญาติ/ผู้ใกล้ชิดสังเกตสัญญานเตือน 
24% ไม่มีจุดรับแจ้งเหตุเพื่อจัดการช่วยชีวิต และไม่มีการส่งต่อผู้เชี ่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และด่านกั้น 
Barrier (ล้มเหลว) การเข้าถึงวัสดุ/อุปกรณ์/สถานที่ในการฆ่าตัวตาย เช่น สารพิษ ยาฆ่าแมลง เชือกสะพานสูง  
ผูกคอ 92% ปืน ๒% ยากำจัดวัชพืช ๓% และสารเคมีและสารพิษอ่ืนๆ 1% 

4.2 การดำเนินงานในพื้นที่  
ประเด็นการตรวจราชการ รอบท่ี ๒ ทั้ง ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๔.๒.๑ ติดตำมระบบบริกำรด้ำนกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่ม Mental Disorder (Depression,  
Schizophrenia)  
  การติดตามประสิทธิภาพของระบบริการด้านการเข้าถึงบริการ การติดตามดูแลรักษาของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พบว่า ภาพรวมประเทศมีผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ คิดเป็น ร้อยละ ๘๓   
ผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด ปี ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๗๔) ซึ่งเขตสุขภาพที่มีผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ    
๑๐๐ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี ๑,๒,๓,๑๐ และ ๑๒  รายละเอียดดังภาพที่ ๒  

 
ภาพที่ ๒ : ขอ้มูลร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ต.ค.-ก.ย. 65)  
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 

และการติดตามดูแลรักษาของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่เข้าถึง 
ระบบบริการ พบว่า ภาพรวมประเทศมีผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒  ผ่านค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำหนด ปี ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๘๕) ซึ่งเขตสุขภาพที่มีผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ ๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ รายละเอียดดังภาพที่ ๓  
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ภาพที่ ๓ : ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึงบริการ (ต.ค.-ส.ค. 65)  
ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

๔.2.๒ พัฒนาระบบการส่งต่อดูแลผู้พยายามทำร้ายตนเองอย่างไร้รอยต่อ โดยนำเอาเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อการติดตามเฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายภายในภายนอกกสาธารณสุข  
     ๑) การค ัดกรองป ัญหาส ุขภาพจ ิตผ ่าน Mental Health Check In ย ังไม ่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม เช่น บุคคลที่ไม่มีงานทำ ผู้ป่วยติดเตียง พระภิกษุ และผู้ป่วยไม่มีญาติ และข้อมูล           
ไม่ครบถ้วน เมื่อคัดกรองแล้วพบความเสี่ยงติดตามไม่ได้ และผู้ทำแบบประเมินไม่ยอมให้ติดตามดูแล  
     2) บูรณาการการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายร่วมกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น 
ธนาคารอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
              ๓) การรับรู้สัญญานเตือนของประชาชนต่อการเสี่ยงฆ่าตัวตายยังไม่ครอบคลุม  

 ๔) ทุกเขตสุขภาพมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับพื ้นที่  
เพ่ือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในระดับชุมชน  ครอบครัว และบุคคล   

๔.๒.3 จังหวัดมีทีมสอบสวนระบาดวิทยา การฆ่าตัวตาย และพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรให้มี
ความรู ้ ความสามารถ ในการสอบสวนสาเหตุการตายตามหลักระบาดระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย   
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  
        1) พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหา 
การฆ่าตัวตายในพื้นที่ และกำหนดนโยบายในแต่ละพื้นที่ที ่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยกรม
สุขภาพจิตมีการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนไปแล้วทุกเขตสุขภาพ ยกเว้น เขตสุขภาพที่ ๕ ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการ  
       2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในเครือข่ายแกนนำ อสม. ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ในระดับตำบล  
            3) อบรมพัฒนาศักยภาพครูในสถานศึกษา เพ่ือค้นหา คัดกรอง ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน
บูรณาการการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย (3ส plus) และ Mental Health Check In  

๔.๒.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล แผนการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขต และจังหวัด  
     ๑) เขตสุขภาพมีการดำเนินการจัดทำแผนในการออกนิเทศ กำกับติดตามในพื้นที่เสี่ยงฆ่าตัว
ตายสูง ภายใต้การผลักดันการบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต ผ่านเวทีประชุมอนุกรรมการพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต ระดับจังหวัด เพ่ือนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพจิตและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยมีการติดตามการดำเนินงานผ่านอนุกรรมการฯ พรบ.สุขภาพจิต ระดับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และ
กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย 25 จังหวัด ซึ่งพบว่า ในทกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯเรียบร้อย
แล้ว และจัดประชุมไปแล้ว 60 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือมีแผนการจัดประชุมและอยู่ระหว่างดำเนินการ   
โดยดำเนินงาน ใน 6 ประเด็นสำคัญ คือ 1) สร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจ 2) ลดอัตราการฆ่าตัวตาย         
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3) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 4) ผู้ป่วย Long COVID-19 5) ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) และ 6) การติดตามและฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากยาเสพติด  
            ๒) มีการดำเนินการตามแผนป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยการคัดเลือกอำเภอนำร่องเพ่ือ
นำมาใช้ในการวิจัยของกรมสุขภาพจิต ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
 
๕.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
        ๑) ระบบข้อมูล             

 - ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การฆ่าตัวตายยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบายในพ้ืนที่ได้  
 - การอบรมทีมสอบสวนโรคยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และยังไม่สามารถทำได้ทุกราย  
 - ข้อมูล รง506s กับใบมรณบัตรไม่ตรงกัน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

        ๒) ระบบดักจับและระบบป้องกัน/บำบัด  ของการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข พบว่า 
- การคัดกรองความเสี่ยงในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ซึมเศร้า/การฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วย  NCDs/ 

โรคเรื้อรัง) ยังไม่ครอบคลุม 
- ประชาชน ญาติ ผู ้ใกล้ชิดยังขาดความรู ้เกี ่ยวกับสัญญาณเตือน (Warning Signs) และความรู้ 

ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย รวมถึงทัศนคติของคนในพื้นที่ (Stigma) เกี่ยวกับ
ปัญหาของการฆ่าตัวตายในกลุ่มพ่ึงพิง/จิตเวช/ติดสุรา/ยาเสพติด ทำให้ชุมชนมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล  

- ช่องทางการให้คำปรึกษาและระบบเฝ้าระวัง/ส่งต่อในระดับหมู่บ้าน/ตำบลทำได้เฉพาะบางอำเภอ  
นำร่องยังไม่ครอบคลุม  
        ๓) ระบบบริหารจัดการและการบูรณาการ  

- การขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ยังเป็นหน่วยงานในระบบสาธารณสุขเป็นหลัก ไม่สามารถ
จัดการปัญหาเศรษฐกิจ/สังคม/ยาเสพติดได้  

- กำลังคนจิตเวช ในการขับเคลื่อนงานเชิงรุก งานส่งเสริมป้องกันยังมีจำกัด  
     
๖.นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)  
 ๑) “๔ Pillars ๔ เสาเราไม่ทิ้งกัน”  (เขตสุขภาพที ่๑) 
 ๒)  การพัฒนาระบบ ๓ หมอช่วยแก้ไขการฆ่าตัวตายและสร้างระบบการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ปัญหา
การฆ่าตัวตายลดลง (เขตสุขภาพที่ ๒)  
          ๓)  หยุดการฆ่าตัวตายในชุมชน “Community Set Zero” (เขตสุขภาพที่ ๓) 
          ๔)  การวิจัยทางระบาดวิทยาของผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นำผลการวิจัยมาสร้าง
รูปแบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยเรื้อรัง (เขตสุขภาพที่  ๔) 

๕) โครงการจิตแพทย์สัญจรใกล้บ้านใกล้ใจ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขตสุขภาพที่ ๕) 
๖) สายด่วนสุขภาพจิต รพ. บางละมุง (เขตสุขภาพที่ ๖)  

          ๗) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อ (เขตสุขภาพที่ ๗) 
๘) การคัดกรองสุขภาพเชิงรุกบูรณาการ ๓ หมอ ด้วย Mental Health Check In ติดตามเยี ่ยม 

กลุ่มเสี่ยงด้วยโปรแกรม R8EOC/R8506Dash Board (เขตสุขภาพที ่๘ 
๙) R8 Health Station (เขตสุขภาพที่ ๙) 
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๑๐) การดำเนินการสอบสวนระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายระดับพื้นที่/อำเภอ สอบสวนสาเหตุการ
เสียชีวิตในทุกรายที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายในระบบ ๕๐๖s    
ที่เป็นปัจจุบัน (เขตสุขภาพที่ ๑๐)  

๑๑) การพัฒนาต้นแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน Set Zero@บ้านการระเกด อ.เชียรใหญ่    
จ.นครศรีธรรมราช (เขตสุขภาพท่ี ๑๑) 

๑๒) ถอดบทเรียนกรณีการศึกษาผู้พยายามทำร้ายตนเองและผู ้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ภายใน ๑๔ วันหลังเกิดเหตุ  
(เขตสุขภาพที่ ๑๒) 

 
๗.ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
      ๗.๑ สำหรับพื้นที่  
 ๑) เสริมความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยการพัฒนาศักยภาพทีม ๓ หมอและญาติ/ผู้ใกล้ชิด/
Gate Keeper ให้รู้ถึงสัญญาณเตือน 
 ๒) จัดระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด โดย  
  (๑) กำหนดจุดรับแจ้งเหตุการฆ่าตัวตาย  
  (๒) จัดตั้งทีมปฏิบัติการกู้ชีพการฆ่าตัวตาย  
  (๓) จัดตั้งทีมสอบสวนโรคเพ่ือลงพื้นที่ 
 ๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดตั้งคณะทำงา น
ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย (Suicide Prevention Team) ประกอบด้วย  
  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   
  - Service Plan สาขาสุขภาพจิตแลจิตเวช 
  - หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (รพจ.,ศูนย์สุขภาพจิต) เพื ่อว ิเคราะห์ข้อมูลและ 
วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่จำเพราะสำหรับพื้นที่ 
 ๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)เป็นเลขานุการนำเขาข้อมูลเพื ่อขับเคลื ่อนมาตรการ  
แบบพหุภาคี (Multi-Sectors) ในคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ระดับ
จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

๗.๒ สำหรับส่วนกลำง  
 ๑) กรมสุขภาพจิตออกแบบเครื่องมือที่มีความไวต่อการดักจับ ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ  
กลุ่มในกลุ่มที่มีการฆ่าตัวตายสูง  

๒) กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลการสอบสวนกระทำความรุนแรง โดยให้มี  
การบันทึกและส่งข้อมูลในระบบโปรแกรมที่มีประเสิทธิภาพ ผู้นิเทศสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน
แก้ไขปัญหาทั้งภาพเขตและภาพรวมประเทศ  

๓) กรมสุขภาพจิตปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายงานฆ่าตัวตายสำเร็จที่เป็นมาตรฐาน  
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างแท้จริง  
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๔) กรมสุขภาพจิตพัฒนา Mental Health Check In เชื่อมต่อกับ Health Data Center  
๕) กรมสุขภาพจิตผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสื่อสารการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ผ่านสื่อโทรทัศน์ Social 

Media เช ่น Tiktok,  Facebook,  Instargram และ Tweeter อย ่างต ่อเน ื ่องเพ ื ่อเพ ิ ่มการเข ้าถ ึงของ
กลุ่มเป้าหมาย  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต  
หัวข้อ: กลุ่มวัยทำงาน  
ตัวช้ีวัด: การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง   
1) เป้าหมาย และผลงาน 

1.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  
  ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ≥ 67 ผลงาน ร้อยละ 69.17 

1.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
  ค่าเป้าหมายการดำเนินงานไตรมาส 4 ≥ 80 ผลงาน ร้อยละ 91.65 

2) สรุปสถานการณ์ 
 ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลก ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ  จากการสำรวจ NHES6 ใน
ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยความชุกโรคเบาหวาน พบร้อยละ 9.5 (การสำรวจครั้งที่ 5 พบร้อยละ 8.9) ความชุกโรคความดันโลหิตสูง 
พบร้อยละ 25.4 (การสำรวจครั้งที่ 5 พบร้อยละ 24.7) และในฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 พบแนวโน้มความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิม
สูงขึ้นเช่นกัน การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ. 2564                        
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย และกลุ่มป่วย 
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลดำเนินงานในเรื่องของการตรวจติดตามยืนยืนวินิจฉัยกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รอบ 12 เดือน (อ้างอิงข้อมูล HDC วันที่ 5 กันยายน 2565) 
ดังนี้  

• โรคเบาหวาน มีกลุ่มเป้าหมายประชากร 35 ปีขึ้นไป จำนวน 22,678,756 คน ได้รับการคัดกรอง 
เพื่อยืนยันวินิจฉัยโรคเบาหวาน ทั้งสิ้น 19,374,987 คน (85.43%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 183,662 คน 
(0.95%) และได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย 127,040 คน (69.17%) ภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์
เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมาย ≥ 67)* โดยเขตสุขภาพที่ดำเนินงานได้ดี 3 อันดันแรก และผ่านเกณฑ์
เป้าหมายรอบ 12 เดือน ได้แก่ เขต 3 รองลงมา เขต 6 และ 8 เท่ากับร้อยละ 90.28 74.67 และ 73.2 
ตามลำดับ  และผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 29.35 ผลการดำเนินงาน
เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 ภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40) 

• โรคความดันโลหิตสูง มีกลุ่มเป้าหมายประชากร 35 ปีขึ้นไป จำนวน 19,548,486 คน ได้รับการคัดกรอง 
เพ่ือยืนยันวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งสิ้น 16,739,022 คน (85.63%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 768,587
คน (4.59%) และได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย 704,418 คน (91.65%) ภาพรวมถือว่าผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมาย ≥ 80) โดยทุกเขตสุขภาพดำเนินงานได้ดีและผ่านเกณฑ์เป้าหมาย
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รอบ 12 เดือน เขตสุขภาพที่ดำเนินงานได้มากที่สุด ได้แก่ เขต 11 รองลงมา เขต 10 เขต 1 เท่ากับ ร้อยละ 
96.80 95.44 และ 94.94 ตามลำดับ และกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดี ร้อยละ ร้อยละ 53.53 ผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปี  2564 ภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ 60)  

 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

• การคัดกรองค้นหากลุ่มสงสัยป่วย พบว่าบางพ้ืนที่ดำเนินการคัดกรองล่าช้า และบางพ้ืนที่มีนโยบาย 
การคัดกรองเลือกผู้ที่มีประวัติครอบครัวป่วยด้วยโรค DM HT ก่อน ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อีกท้ังบริบทเขตเมืองยังส่งผลให้การคัดกรองและการตรวจติดตามฯ ดำเนินการได้ยาก 

• การปรับเทคนิควิธีการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน 
โลหิตสูง เนื่องจากปี 2565 มีการปรับรายละเอียด Template คำนิยาม วิธีการตรวจติดตามฯ และระยะเวลา 
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในรายละเอียด เกิดความสับสน และพบว่า บางแห่งแพทย์ไม่ส่งตรวจ lab เพ่ือยืนยัน
วินิจฉัย และให้กลุ่มสงสัยป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน จึงจะนัดมาตรวจติดตามฯ ทำให้กลุ่มสงสัยป่วยบาง
รายมีระยะเวลาการตรวจติดตามเกิน ระยะเวลาที่กำหนด 

• ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 พบว่ากลุ่มสงสัยป่วยไม่สามารถเดินทางไปรับบริการตรวจยืนยัน 
วินิจฉัยที่ รพ. ตามนัดได้รวมทั้งบุคลากรด้าน NCD ถูกดึงไปช่วยภารกิจ COVID - 19  นอกจากนี้การสำรวจ
ผลกระทบของ COVID - 19 ต่อ NCD Clinic ยังพบว่าคลินิก NCD เปิดบริการตามปกติได้เพียง 16.7%, และ
ปิดให้บริการช่วงโควิดนานเกิน 1 เดือน 12% 

• การบันทึกและการส่งออกข้อมูล พบว่าบางพ้ืนที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และมีความล่าช้า เกิดปัญหา 
ด้านข้อมูลจากระบบ JHCIS ในรพ.สต. การส่งออกข้อมูลการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยเข้าระบบ HDC ล่าช้า 
บางแห่งส่งออกแล้วผลงานไม่ขึ้น รวมทั้งขาดข้อมูลของกลุ่มสงสัยป่วย/กลุ่มป่วยที่ไปรับบริการนอกพ้ืนที่ (ข้าม
จังหวัด) เนื่องจากยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานบริการนอกเขต 

• บุคลากร พบว่ามีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงานบ่อย ผู้ปฏิบัติงานใหม่ 
ขาดยังประสบการณใ์นการดำเนินงาน 

 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

• พ้ืนที่ควรมีการกำหนดมาตรการ/ Intervention ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
 กลุ่มปกติ - เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง เน้นเรื่องอาหาร & การออกกำลังกาย เพ่ือแก้ปัญหา 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 กลุ่มเสี่ยง – วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และจัด Intervention ให้ตรงประเด็นความเสี่ยง เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
กลุ่มสงสัยป่วย - เร่งรัดตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย DM-HT ให้ได้ตามเป้าหมาย 
กลุ่มป่วย - เน้นกระบวนการดูแล ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน มีการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน 

ตามมาตรการ 
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ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
ข้อเสนอต่อพื้นที่ 

• การปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม Service model มาใช้ 

• พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการในเขตเมือง  โดยการจัดตั้ง Health Station ในศูนย์การค้า, สถานที ่
ราชการ, สถานที่ทำงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองด้วยตนเอง 

• พัฒนากลไกลดเสี่ยง ลดโรคในชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ พชอ./พชต. และท้องถิ่น  
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข (Non-Health) 

ข้อเสนอต่อส่วนกลาง 
• จัดทำปฏิทินการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย (Tracking system) เพ่ือแจ้งเตือนช่วงเวลา 

ในการตรวจติดตามฯ รวมทั้ง Flow การดำเนินงาน สนับสนุนให้พื้นที่ 
• จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น เรื่องการคีย์ข้อมูลในระบบ HDC  
• พัฒนา Application ที่สามารถเข้าถึงบริการประชาชนในทุก Setting และเชื่อมโยงกับระบบ HDC  

ได้ทั้งนี้เพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อน  

• พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Case manager, System manager อย่างต่อเนื่อง  
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญของพื้นที่ 
- การมคีณะกรรมการ NCD board ระดับเขตทีเ่ข้มแข็ง 
- การบูรณางานระดับพื้นท่ีร่วมกับทีม 3 หมอ และ PCC Team 
- ส่วนกลางและพ้ืนที่ร่วมกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  

- การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สนับสนุนการตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ครอบคลุม 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ : ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต 
2. หัวข้อ: กลุ่มวัยทำงาน 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง   
เป้าหมาย:  

- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 67* 
- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ≥ ร้อยละ 80 

            หมายเหตุ* ปรับค่าเป้าหมายการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน รอบ 12 เดือน  
                         จาก ≥ รอ้ยละ 80 เป็น ≥ ร้อยละ 67 (เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 65) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ………..กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 
 ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลก ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ  จากการรายงานข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) พบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 38 ล้านคน 
(คิดเป็นร้อยละ 68 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปีพ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคน   
(คิดเป็นร้อยละ 71 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) โดยในปีพ.ศ. 2559 พบการเสียชีวิต
จากกลุ่มโรค NCDs มากที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมา
คือ โรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) 
และโรคเบาหวาน (1.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4) ซึ่งในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 
30-69 ปีหรือเรียกว่า “การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร”มากถึง 15 ล้านคน (รายงานสถานการณ์โรค NCDs, 2562)  
 จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั ้งที ่ 6 พบความชุกของ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ ้น โดยความชุกโรคเบาหวาน พบร้อยละ 9.5      
(การสำรวจครั้งที่ 5 พบร้อยละ 8.9) ความชุกโรคความดันโลหิตสูง พบร้อยละ 25.4 (การสำรวจครั้งที่  5   
พบร้อยละ 24.7) สำหรับความชุกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ ้นไป          
จากฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
โดยความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 5,727.5 5,980.5 6,359.1 6,670.3 6,995.9 
และ 7,283.9 ตามลำดับ และอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 12,067.7 
12,605.5 13,361.1 13,940.2 14,618.0 และ14,998.4 ตามลำดับ เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  
คิดเป็นร้อยละ 759.1 508.3 475.7 470.2 481.4 และ 490.7 ตามลำดับ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 1,346.8 1,180.8 1,070.5 1,032.9 1,102.4 และ 971.0 ตามลำดับ (ข้อมูล HDC 
วันที่ 25 สิงหาคม 2565) 
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 การดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  ในปี พ.ศ. 2564 
พบการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 19,630,414 คน (87.65%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 
221,005 คน (1.13%) และได้รับการตรวจติดตาม 138,681 คน (62.75%) การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง   
ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 17,015,976 คน (87.77%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 810,543 คน 
(4.76%) และได้รับการตรวจติดตาม 618,333 คน (76.29%) ผลการดำเนินงานพบว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
(DM ≥ 60, HT ≥ 70) และมีผู ้ป่วยที ่ขึ ้นทะเบียนด้วยโรคเบาหวานทั้งหมด จำนวน 3,173,405 ราย    
ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี  (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 พิจารณาจากระดับ 
HbA1C น้อยกว่า 7) เท่ากับ 925,012 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.2 ภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย         
ที่กำหนด ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนด้วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด 6,630,630 ราย สามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (ค่าระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
(เป้าหมาย ≥ 60) จำนวน 3,712,686 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.9 ภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย         
ที่กำหนด  
 สำหรับการดำเนินงานตรวจติดตามยืนยืนวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงข้อมูล HDC วันที่ 5 กันยายน 2565) พบว่า   

• โรคเบาหวาน มีกลุ่มเป้าหมายประชากร 35 ปีขึ้นไป จำนวน 22,678,756 คน ได้รับการคัดกรอง
เพื่อยืนยันวินิจฉัยโรคเบาหวาน ทั้งสิ้น 19,374,987 คน (85.43%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 183,662 คน 
(0.95%) และได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย 127,040 คน (69.17%) ภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์
เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมาย ≥ 67)* โดยเขตสุขภาพที่ดำเนินงานได้ดี 3 อันดับแรก และผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย รอบ 12 เดือน ได้แก่ เขต 3 รองลงมา เขต 6 และ 8 เท่ากับร้อยละ 90.28 74.67 และ 73.2 
ตามลำดับ (ดังแผนภูมิที่ 1) และผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 29.35 
ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40) 

• โรคความดันโลหิตสูง มีกลุ่มเป้าหมายประชากร 35 ปีขึ้นไป จำนวน 19,548,486 คน ได้รับ
การคัดกรองเพ่ือยืนยันวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งสิ้น 16,739,022 คน (85.63%) เป็นกลุ่มสงสัยป่วย 
768,587คน (4.59%) และได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย 704,418 คน (91.65%) ภาพรวม   
ถือว่าผ่านเกณฑ์เป้าหมายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมาย ≥ 80) โดยทุกเขตสุขภาพดำเนินงานได้ดีและผ่านเกณฑ์
เป้าหมายรอบ 12 เดือน เขตสุขภาพท่ีดำเนินงานได้มากท่ีสุด ได้แก่ เขต 11 รองลงมา เขต 10 เขต 1 เท่ากับ 
ร้อยละ 96.80 95.44 และ 94.94 ตามลำดับ  (ดังแผนภูมิที ่ 2) และกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง         
ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ ร้อยละ 53.53 ผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับ        
ปี 2564 ภาพรวมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ 60)  
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   แผนภูมิที่ 1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (เป้าหมายไตรมาส 4 ≥ 67%)  
 

         *หมายเหตุ : ปรับค่าเปา้หมายการตรวจติดตามยืนยันวินจิฉยักลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน รอบ 12 เดือน จาก ≥ ร้อยละ 80 เป็น ≥ ร้อยละ 67 
 

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินจิฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (เป้าหมายไตรมาส 4 ≥ 80%) 

                                                                                           ทีม่าของข้อมูล : HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 กันยายน 2565 
 

ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ 
ผลการดำเนินงาน 

1. การคัดกรองค้นหากลุ่มสงสยัป่วย 
- บางพืน้ที่ดำเนินการคัดกรองล่าช้า สง่ผลให้

การดำเนินงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
- บางพืน้ที่มนีโยบายจากสสจ.ให้เลือก

กลุ่มเป้าหมายในการคัดกรอง โดยคัดกรอง
กลุ่มที่มีประวัติครอบครัวป่วยดว้ยโรค DM 
HT ก่อนทำให้ผลการดำเนินงานคัดกรองได้
น้อยกว่าเป้าหมาย 

- กรณีคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.               
ไม่มีพื้นที่ดำเนนิการ ทำให้คัดกรองได้น้อย 
และติดตามกลุ่มสงสัยป่วยไม่ได้ 

- บริบทเขตเมืองส่งผลให้การคัดกรองและการ
ตรวจติดตามฯ ดำเนินการได้ยาก 

 
วางแผนการดำเนนิงานคัดกรองตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ และดำเนนิการให้
แล้วเสร็จในไตรมาส  1 – 2 เพื่อที่จะ
สามารถตรวจติดตามฯกลุ่มสงสยัป่วย
ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

จากปัญหาการดำเนินงานในรอบที่ 1 
กองโรคไม่ติดต่อได้มีการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ดังนี ้
1) จัดทำหนังสือราชการเพื่อเร่งรัด
ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และ
นำปญัหาเข้าวาระการประชุม
ผู้บริหารทุกระดับเพื่อรับทราบและ
ช่วยเร่งรัดการดำเนินงานของเขต 
2) จัดทำโครงการเร่งรัดตรวจ
ติดตามยืนยันวนิิจฉัยโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
อายุ 60 ปีขึ้นไป ภายในระยะเวลา 
2 เดือน (พ.ค. – มิ.ย. 65) โดยลง

68.42 72.29 90.28
69.91 64.34

74.67 70.59 73.2
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ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ 
ผลการดำเนินงาน 

2. การปรับเทคนิควิธีการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ                    
ความดันโลหิตสูง            
- เนื่องจากปี 2565 มีการปรับรายละเอียด 

Template คำนิยาม และระยะเวลา                       
ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เข้าใจว่า
สามารถดำเนินงานได้เหมือนปี 2564          
ทำให้ผลงานไม่ขึ้นและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

- การถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดระหว่าง สสจ. 
หรือสคร. กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่        
(รพ.สต.) พบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในรายละเอียด  
Template ทำให้เกิดความสับสน 

- การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
โดยการสั่งตรวจ FPG ทางห้องปฏิบัติการต้อง
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น ซึ่งการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า บางแห่งแพทย์ไม่ส่ง
ตรวจ lab เพื่อยืนยันวินิจฉัย และให้กลุ่มสงสัย
ป่วยไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน จึงจะนัดมา
ตรวจติดตาม ทำให้กลุ่มสงสัยป่วยบางรายมี
ระยะเวลาการตรวจติดตามเกิน 90 วัน 

 
 
 
1) กองโรคไมต่ิดต่อดำเนนิการ ชีแ้จง
แนวทางการดำเนนิงานตวัชี้วดั        
เน้นเนื้อหาที่มีการปรับเปลีย่นและ
อัพเดทองค์ความรู้วชิาการ เช่น              
แนวทางการคดักรอง การวินจิฉัยโรค
เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง     
การวดัความดันโลหิตสงูทีบ่้าน (HBPM) 
เป็นตน้ 
2) บางพืน้ที่มกีารจัดทำ Flow 
ขั้นตอนการดำเนินงานแบบสัน้ๆ เข้าใจ
ง่ายให้กับผูป้ฏิบตัิงาน 
3) บางพืน้ทีก่ำกบัตดิตามผลการ
ดำเนนิงานผา่นเวทกีารตรวจราชการ 
และจัดทำหนงัสือเร่งรัดการตรวจติดตาม
ฯ ในพืน้ที ่

พื้นที่ติดตามผลการดำเนนิงานสคร. 
4 เขต คือสคร. 1 4 8 และ 11  
3) ดำเนินการขอปรับเป้าหมายและ
รายละเอียดตัวชี้วดัภายใต้
แผนปฏบิัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวง
สาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
การตรวจติดตามยนืยันวนิิจฉยักลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1  
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน) เพื่อให้
เป็นเป้าหมายเดียวกนักับการ
ดำเนินงานการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของกรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน 
(มติคณะกรรมการกำกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในกระทรวง
สาธารณสุข) 
 
 
 

1. ผลกระทบจาก COVID-19 

- กลุ่มสงสัยป่วยไมส่ามารถเดินทางไปรับบริการ
ตรวจยืนยันวนิิจฉัยที่ รพ. ตามนัดได้ 
-  บุคลากรด้าน NCD ถูกดึงไปชว่ยภารกิจ 
COVID-19  

- การสำรวจผลกระทบของ COVID-19                 

ต่อ NCD Clinic พบวา่คลินิก NCD เปิดบริการ
ตามปกติได้เพียง 16.7%, ปิดให้บริการช่วง         
โควิดนานเกิน 1 เดือน 12% (ที่มา: ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ต่อคลินิกโรคไม่ติดต่อ, 2564)                                             

 
1) กองโรคไม่ติดต่อจัดส่งมาตรการ
แนวทางการดำเนินงานให้บริการแบบ 
New Normal ในยุค COVID-19 

2) พื้นที่ดำเนินการเชิงรุกโดยนัด
กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มาเจาะ
เลือดที่ รพ.สต. และนำส่งไปยัง
โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อทำการตรวจ 
FPG ทางห้องปฏิบัติการและบาง
พื้นที่มีทีมสหวชิาชีพออกเปิดคลินิก 
PCU ในรพ.สต.เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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3) พื้นที่บางแห่งมีการบูรณาการ    
การดำเนินงานร่วมกับงานฉีดวคัซีน
ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 

4. การบันทึกและการส่งออกขอ้มูล 
4.1 การบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

-  บางพืน้ทีบ่ันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และมีความล่าช้า  
โดยมีการบนัทึกข้อมูลกลุ่มสงสยัป่วยเบาหวานที่
ได้รับการตรวจติดตามยืนยันวนิจิฉัยในแฟ้ม 
NCDSCREEN ซึ่งต้องบันทึกในแฟ้ม LABFU 

- บันทึกข้อมูลแล้วผลงานไม่ขึ้น 
4.2 ปัญหาจากระบบ JHCIS ในรพ.สต.  

- การบันทึกข้อมูลในแฟ้ม NCD Screen และแฟ้ม  
LABFU อยู่หน้าเดียวกัน อาจทำให้การคีย์ข้อมูล
การตรวจติดตามผิดแฟ้มได ้

- ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารจากรพ.          
ไม่เชื่อมโยงระบบ JHCIS ทำให้บางรพ.สต.ต้อง          
รอผล LAB  และดำเนนิการบนัทึกข้อมูลล่าชา้
อีกทั้งการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ  
JHCIS แล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ  

4.3 การส่งออกข้อมูล 
-  การส่งออกข้อมูลการตรวจติดตามยืนยนัวินจิฉัย

เข้าระบบ HDC ล่าช้า โดยเฉพาะจังหวัด             
ที่มีสถานบริการจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบนั  

- การส่งออกข้อมูลจากสถานบริการ (รพ.สต.) บาง
แห่งไม่ขึ้นในระบบ HDC  

4.4 กลุ่มสงสัยป่วย/กลุ่มป่วยไปรับบริการนอก
พื้นที่ (ข้ามจงัหวัด) ทำให้ขาดข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่มกีารเชื่อมโยงข้อมูล
จากสถานบริการนอกเขต  

 

1) กองโรคไม่ติดต่อจัดเวที Forum 
ชี้แจงการคีย์ ข้อมูลและการสง่ออกที่
ถูกต้อง และจัด Workshop 

กับผู้เชี่ยวชาญ HDC เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาข้อมูลให้เป็นปจัจุบนั 
2) ผู้รับผิดชอบงาน/System 
Manager/ทีมงานสสอ. ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะ และเร่งรัด
ให้พื้นที่เป้าหมายดำเนินการตรวจ
ติดตามยืนยันฯ ภายใน 180 วนั  
3) บางพืน้ที่ให้สถานบริการที่ใช้
ระบบ JHCIS ตรวจสอบข้อมูล Data 
Exchange เพื่อดูการส่งออกข้อมูล หาก
พบว่าไม่มีการส่งออกจะทำการ Mapping 
รหัส Lab เพื่อเลือกรหัส CH11 FBS เพื่อ
บันทึกค่าน้ำตาล 

5. บุคลากร  
 - มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลง 
โยกย้ายงานบ่อย ผู้ปฏบิัติงานใหม่ยังขาด
ประสบการณ์ในการดำเนินงาน 

 
1) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดตอ่ 
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(DM&HT) เพื่อลดความเสี่ยง ลดโรค
และป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
2) สนับสนนุข้อมูลวิชาการแก่พื้นที ่
และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
Open chat เพื่อให้สามารถสื่อสารได้
สะดวก รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น  

แหล่งข้อมูล: รายงานตรวจราชการระดับเขต 1 – 12 รอบที่ 2 ปี 2565 และผลการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเขต 1 4 8 และ 11 
 

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   
เขต 1  

- โรงเรียนเบาหวานวิทยา Sunshine Lamphun Model ปี 2565 เน้นเรื ่องการปรับพฤติกรรม        
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้   

เขต 2 
- นวัตกรรม NCD กลุ่มสีวิถีใหม่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 3 หมอ +    

กลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วย Loss F/U 
เขต 3 

- ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพโรคเบาหวาน Provincial Network Accreditation จ.นครสวรรค ์
- กระบวนการชุมชนลดเค็ม เพื่อจัดการปัญหาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับ

ความดันโลหิตได้ ดำเนินการนำร่องใน จ.อุทัยธานี  
 

เขต 4 
- การนำเทคโนโลยี/ดิจิทัลมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ประชาชน

เข้าถึงการคัดกรอง การตรวจติดตาม และแก้ไขปัญหาผู ้ป่วย Loss F/U ในจ.ลพบุรี Lopburi 
Personal Health Record (LB_PHR) และจ.อยุธยา Ayutthaya Self-care Monitoring 

เขต 5 
- การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบและบุคคลต้นแบบด้าน NCD จ.เพชรบุรี 
- การบริการเชิงรุก เจาะเลือดที่บ้าน จ. สุพรรณบุรี 

เขต 6 
- App.หมอรู้จักคุณ รพ.เขาสุกิม จ. จันทบุรี  ลดความแออัด ลดระยะการรอคอยในคลินิก DM HT    

ลดโอกาสการติดเชื้อ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรม Self-monitoring & Self-care  
เขต 7 

- “นัดให้ ไม่ต้องรอ” รูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน ลดระยะเวลา
การรับบริการ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหารสารคาม 

เขต 8  
- 5G Plus + NCD Innovative Health Care จ.บึงกาฬ การจัดรูปแบบบริการ ป้องกันและรักษา

ผู้ป่วย NCD ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 (ขยายผลครอบคลุมทั้งเขต) 
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เขต 9 
- โรงเรียนเบาหวานวิทยา “KORAT DM SCHOOL HEALTH LITERACY” จ.นครราชสีมา 
- ต้นแบบการบูรณาการ Digital Health Platform จ.บุรีรัมย์ 

เขต 10 
- Class & smart camp (UBON MODEL) รูปแบบการดำเนินงานในคลินิกบริการเพ่ือจัดการโรค DM HT    

 โดยทีมสหวิชาชีพ เน้นกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ.อุบลราชธานี 
เขต 11 

- โปรแกรม Behavior Psychosocial Care (BPSC) เพ่ือลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน จ.นครศรีธรรมราช    
เขต 12 

- โปรแกรม NCD YAHA Hospital เพื ่อใช้ติดตามผู ้ป่วยกลุ ่มโรค NCD แก้ปัญหาเรื ่องระบบข้อมูล     
ลดภาระบุคลากร รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
6.1   สำหรับพื้นที่ 
- กำหนดผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลได้ทันเวลา 
- หน่วยบริการเร่งรัดการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยโรคเบาหวาน โดยการตรวจ FBS ให้ครอบคลุม และ

ทีม สสจ. กำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม Service model มาใช้ 
- พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการในเขตเมือง โดยการจัดตั้ง Health Station ในศูนย์การค้า, สถานที่

ราชการ, สถานที่ทำงาน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองด้วยตนเอง 
- พัฒนากลไกลดเสี่ยง ลดโรคในชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ พชอ./พชต. และท้องถิ่น  
- สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข (Non-Health) 

 6.2  สำหรับส่วนกลาง 
- จัดทำปฏิทินการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย (Tracking system) เพ่ือแจ้งเตือน

ช่วงเวลาในการตรวจติดตามฯ รวมทั้ง Flow การดำเนินงาน สนับสนุนให้พื้นที่ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น เรื่องการคีย์ข้อมูลในระบบ HDC  
- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Case manager, System manager อย่างต่อเนื่อง  
- พัฒนา Application ที่สามารถเข้าถึงบริการประชาชนในทุก Setting และเชื่อมโยงกับระบบ HDC ได้               

ทั้งนี้เพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อน  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 
หัวข้อ : บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
  ประเด็น เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 73.16 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

30 34.97  

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและ
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

30 80.29 

ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

98 98.18 

 
2) สรุปสถานการณ์ 
 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (ผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 20.0) และในปี พ.ศ.
2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28.0) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรไทย พบว่า ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ มีการเสื่อมสภาพตามวัย ส่งผลกระทบต่อการดูแลขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการด้านสาธารณสุข จากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพ จำแนกตามความสามารถในการ
ทำกิจวัตรประจำวัน เป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 96.76 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 2.65 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 
0.59 ปัญหาด้านสุขภาพที่พบในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังในกลุ่ม NCDs ทั้งเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากทั้งการใช้วิถีชีวิตเดิมตั้งแต่วัยทำงาน กรรมพันธุ์ และสภาพแวดล้อมที่
ผู้สูงอายุต้องเผชิญ 
 ดังนั้น ความท้าทายการดำเนินงานจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สัดส่วน
ของวัยแรงงานน้อยลง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มติดสังคม ยังมีความสามารถใน
การใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมถึงการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ ทำให้เรา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนา
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และยกระดับ
ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน 
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3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
3.1 การใช้งานระบบสารสนเทศที่ยังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานในพ้ืนที่ห่างไกล       

และอุปสรรคต่ออาสาสมัครที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนใช้งาน 
3.2 ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพผู้สูงอายุมีหลากหลาย ใช้งานในบริบทที่ต่างกัน ทำให้ผู้รับผิดชอบงาน  

ต้องลงข้อมูล และฝึกทักษะการใช้งานในหลายระบบ  
3.3 การขาดบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์และพยาบาลในคลินิกผู้สูงอายุ ผู้จัดการการดูแล  

(Care Manager) ที ่มีการโอน/ย้าย/ลาออก/เกษียณ หรือปรับเปลี ่ยนงาน และผู ้ด ูแลผู ้สูงอายุ 
(Caregiver) ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

3.4 อปท. หลายแหล่งยังไม่เข้าร่วมกองทุน LTC ทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้ ตลอดจนยังมีการจัดทำ Care plan ไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด 

3.5 กระบวนการส่งต่อผู้สูงอายุจากระบบบริการในโรงพยาบาล สู่การดูแลในชุมชนยังไม่เป็นรูปธรรม และ
ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ 

3.6 ผู้จัดการการดูแล (Care Manager) ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ แม้ว่าจะมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นจาก
หน้าที ่ความรับผิดชอบ รวมทั ้งค่าตอบแทนผู ้ด ูแลผู ้สู งอายุ (Caregiver) ยังน้อย เมื ่อเทียบกับ
ภาคเอกชนที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกัน 

 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เพื่อชะลอความเสื่อม 

ลดการเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้ และป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ โดยส่วนกลางทำ
หน้าที่สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ที ่จำเป็น ในขณะที่ส่วนภูมิภาคทำหน้าที่ปฏิ บัติการและ
ประสานความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ 

4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนหน่วยบริการ
สาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

4.3 การสื่อสารนโยบายการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ 9 ด้าน ให้เกิดการรับรู้ และปฏิบัติร่วมกัน 
4.4 ผลักดันการจ่ายค่าตอบแทนที ่เหมาะสมให้แก่ผู ้ด ูแลผู ้ส ูงอายุ (Caregiver) รวมถึงการพัฒนา

ความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานกรณีพิเศษสำหรับผู้จัดการการดูแล (Care 
Manager) 

4.5 บูรณาการระบบสารสนเทศที ่มีความหลากหลายของทั ้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ตลอดจนพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบการรายงานผลในระดับกระทรวง 

4.6 พัฒนาหลักสูตร Care Manager และ Caregiver ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง
บูรณาการกับการให้บริการในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลระยะท้าย ตลอดจนปรับรูปแบบ
การอบรมให้เป็นแบบออนไลน์หรือผสมผสาน 

4.7 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยบริการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

4.8 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในชุมชน เพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามบริบทของพ้ืนที่ 
4.9 การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใหม่ๆ อาทิ ภาคการศึกษา ที่สามารถผลิตบุคลากรเพ่ือการ

ดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
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5) ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1 ผู้บริการทุกระดับให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็น 

อย่างดี 
 5.2 ผู้รับผิดชอบงานทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอ และตำบล มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี  

      ประสิทธิภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    5.3 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตั้งแต่การส่งเสริม   

      สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้สูงอายุ 
5.4 มีภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน อาทิ ท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
 6.1 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพ่ึงพิง 
 6.2 การส่งต่อผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลระยะกลาง การดูแล  

สุขภาพในระยะยาว และการดูแลประคับประคองในระยะท้าย 
 6.3 การบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 

1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 
2. หัวข้อ : บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมการแพทย์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ           

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด   
1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม

และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
- ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและ  
   ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
- ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับ 
  การดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ   

ร้อยละของตำบลที ่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู ้ส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)           
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ 
 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (ผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 20.0) และในปี พ.ศ.2574 
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28.0) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
ของประชากรไทย พบว่า ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีการเสื่อมสภาพตามวัย ส่งผลกระทบต่อการดูแลขั้นพื้นฐานและความต้องการด้าน
สาธารณสุข จากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวตัร
ประจำวัน เป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 96.76 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 2.65 และกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.59 
ปัญหาด้านสุขภาพที่พบในผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังในกลุ่ม NCDs ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากทั้งการใช้วิถีชีวิตเดิมตั้งแต่วัยทำงาน กรรมพันธุ์ และสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ 

ดังนั้น ความท้าทายการดำเนินงานจากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ สัดส่วน
ของวัยแรงงานน้อยลง ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มติดสังคม ยังมีความสามารถ     
ในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติ รวมถึงการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ ทำให้เรา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนา
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และยกระดับ
ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน 
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1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีสุขภาพที่พึงประสงค์  
 จากการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที ่พึงประสงค์ของผู ้ส ูงอายุ ผ่านแอปพลิเคชัน Blue Book         
ของกรมอนามัย พบว่า ผู ้ส ูงอายุ จำนวน 1,555,472 คน มีพฤติกรรมสุขภาพที ่พึงประสงค์ จำนวน 
1,138,004 คน คิดเป็นร้อยละ 73.16 ภาพรวมทั้งประเทศผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด โดยเขตสุขภาพ  
ที่มีร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีสุขภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด คือเขตสุขภาพที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 82.50 
รายละเอียดตามแผนภาพ ดังนี้ 
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2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและ
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ พบว่า โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน ๒๑1 มีคลินิก      
ในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินจำแนกเป็นคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานจำนวน 77 แห่ง และคลินิกระดับ
คุณภาพจำนวน 94 แห่ง รวมคิดเป็นคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินในระดับพื้นฐานขึ้นไป
จำนวน ๑71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81 ของโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไปทั้งหมด  

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและ
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ โดยพบว่า เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษา     
ในคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 34.97 และพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80.29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ภาวะสมองเสื่อม 19.68 100.00 93.72 81.42 4.42 68.94 88.95 95.03 91.80 98.24 94.56 94.58 34.97

ภาวะหกล้ม 31.10 96.31 92.06 62.84 91.18 92.45 94.61 97.91 91.20 98.83 84.92 92.99 80.29
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3. ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ระบบการส่งเสริมสุขภาพ Long Term Care  
จากการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)              

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ พบว่า ตำบลทั้งหมด 7,255 ตำบล ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ Long Term Care     
ของกรมอนามัย จำนวน 7,123 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 98.18 ภาพรวมประเทศผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
มีเขตสุขภาพที ่ 4, 11, 12 ที ่ย ังไม ่ผ ่านเกณฑ์ เนื ่องจากเป็นการ Re - accredited โดยเขตสุขภาพ               
ที่มีร้อยละของตำบลฯ ที่ผ่านเกณฑ์สูงที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 10             
คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามแผนภาพ ดังนี้ 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
ระบบการให้บริการ 
การคัดกรองภาวะสุขภาพ
และลงข้อมูลผ่าน Blue 
Book Application ยังไม่
ครอบคลุม เนื่องจาก
ข้อจำกัดการใช้งาน เช่น 
ผู้สูงอายุไม่มีอินเตอร์เน็ต
หรือสมาร์ทโฟนใช้งาน 

- เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการเข้าถึง
แบบประเมิน ทั้งรูปแบบ online และ 
Manual เพ่ือให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุก
พ้ืนที่ 
- ระดับนโยบายมีการ MOU 7 กระทรวง 
เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาสนับสนุนงานตามภารกิจ 

- มีการเข้าถึงการคัดกรองภาวะ
สุขภาพและลงข้อมูลผ่าน Blue 
Book Application จำนวน 
4,317,658 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 
ก.ย. 2565) 
- ประชากรสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ครบ 8 ด้าน  
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 73.16
ที่มา : Bluebook app. ณ 31 ก.ค. 
65 
- ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงจัดทำ
แผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) จำนวน 91,256 
คน  (เป้าหมาย 36,600 คน) คน 
ผ่านชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2565) 

อปท. หลายแหล่งยังไม่
เข้าร่วมกองทุน LTC ทำ
ให้ไม่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้ 
ตลอดจนยังมีการจัดทำ 
Care plan ไม่ครอบคลุม
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ทั้งหมด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการ
ประสานความร่วมมือ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต  และกรมอนามัย 
ลงพื้นที่ เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

- ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 98.18  
- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan ผลการ
ดำเนินงาน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
จำนวน 390,977 คน ได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 364,868 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.32   
 
ที่มา : ระบบรายงานโปรแกรม Long 
Term Care (3C) วันที่ 30 ส.ค. 
2565 

บุคลากร 
แพทย์ พยาบาล ไม่
เพียงพอในการดำเนินการ
คลินิกผู้สูงอายุ และไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่และ
การดำเนินงานที่ชัดเจน 

- ใน รพ.ที่ไม่สามารถแยกบริการคลินิก
ผู้สูงอายุแยกออกมาจากคลินิกท่ีมีอยู่เดิม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร สามารถ
เลือกดำเนินการโดยใช้รูปแบบคลินิก
ผู้สูงอายุระดับพ้ืนฐานซึ่งเป็นการเชื่อมโยง

- กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวช
ศาสตร์ฯผู้สูงอายุ และสำนัก
การแพทย์เขตสุขภาพในเขตต่างๆ 
ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
แนวทางการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
การบริการที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องแยกคลินิก
ออกมาใหม่ แต่ใช้ concept geriatric 
care ในแต่ละ OPD โดยยึดแนวทางการ
จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ ของสถาบันเวช
ศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ 
- ดำเนินงานร่วมกับงาน 3 หมอ และ
คลินิก NCD คลินิก  

ทั้งระดับพ้ืนฐานและระดับคุณภาพ 
พร้อมสนับสนุนคู่มือการดำเนินงาน  
- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับ
แพทย์ และ พยาบาล ที่ปฏิบัติงานใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

การขาดบุคลากรด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ผู้จัดการการดูแล (Care 
Manager) ที่มีการโอน/
ย้าย/ลาออก/เกษียณ 
หรือปรับเปลี่ยนงาน และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Caregiver) ที่ยังมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

- จังหวัดสำรวจและเตรียมส่งบุคลากร
อบรม CM ใหม่กับศูนย์อนามัย โดยใช้การ
อบรมแบบผสมผสาน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้
จากพ้ืนที่ได้ 

อยู่ระหว่างการอบรมเพ่ิมเติม 

ระบบข้อมูล 
ระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุมี
หลากหลาย ใช้งานใน
บริบทที่ต่างกัน ทำให้
ผู้รับผิดชอบงานต้องลง
ข้อมูล และฝึกทักษะการ
ใช้งานในหลายระบบ 

- บูรณาการระบบข้อมูล และ โปรแกรม
Application ต่างๆ (โปรแกรม Blue 
Book Application/Aging Health 
Data/Long Term Care 
(3C)/HDC/Smart อสม.) 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกัน
ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับกรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 
ทำให้การดำเนินงานบาง
พ้ืนที่ไม่ครอบคลุมตาม
แผน และเป้าหมาย 

- ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาเป็นเชิงรุก โดย
จัด Mobile Ageing Clinic หรือใช้วิธี 
consult ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ Tele-
Medicine   

- ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการเพิ่ม
มากขึ้น จากการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุเชิงรุก (Mobile Ageing 
Clinic) 
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5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี    
1. จัดบริการ service package เฉพาะโรคแบบครบวงจร ได้แก่ service package (จังหวัดกำแพงเพชร) 
2. ใช้กลไก “พลังบวร” ขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ

(จังหวัดพิจิตร) 
3. ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (CDC system) (จังหวัดนครสวรรค์) 
4. พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสังคมสูงวัยครบทุกมิติ โดยกำหนดเป็นประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ.บูรณาการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท) 
5. การขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี) 
6. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกด้วยใจ ฝ่าภัยโควิด One stop Service ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ในพื้นที่

โรงพยาบาลสามร้อยยอด ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. การขับเคลื่อนนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 ยอดเยี่ยม (เขตสุขภาพที่ 6) 
8. โปรแกรมการชะลอความเสื่อม (จังหวัดสระแก้ว) 
9. มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง (จังหวัดชลบุรี)   
10. จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน Blue Book Application ดีเด่น (จังหวัดสมุทรปราการ) 
11. Age Friendly City ในทต./อบต. เขตสุขภาพท่ี 9 
12. เขตสุขภาพที่ 12 มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี ่ยนความรู ้ในการดูแลผู ้สูงอายุใ นภาพเขต 

(knowledge Management) รวมถึงการประสานงานร่วมกันกับส่วนกลาง เช่น กรมการแพทย์  
กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต 

13. มีแผนขับเคลื่อน Project “ชราธิวาส” บูรณาการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร , ไร้รอยต่อ พัฒนา
คุณภาพบริการผู้สูงอายุ ทุกระดับ (จังหวัดนราธิวาส) 

14. “ตำบลบางด้วน อ.ปะเหลียน รวมพลังภาคี รับมือสังคมสูงวัย” ขับเคลื ่อน Big Rock อ.เมือง  
อ.ห้วยยอด 

15. จัดบริการ Mobile Aging Clinic รพ.สตูล รพ.ปัตตานี รพ.พัทลุง และ รพ.สงขลา 
16. ขับเคลื่อน Big Rock อ.เมือง และควนขนุน จัดบริการ Mobile Aging Clinic /ส่งเสริม HLในกลุ่ม

เสี่ยงหกล้ม 
17. รพ.สงขลา พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร รพ.หาดใหญ่ มี Mobile Aging 

Clinic Osteoporosis and fall prevention clinic คลินิกชะลอรักษ์ CMU 4 แห่ง (4 วัน/Wk) 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1   สำหรับพื้นที่ 
1. ควรจัดทำแนวทาง ส่งต่อ รักษา ฟื้นฟูเขตสุขภาพท่ี 9 นำร่องภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้ม 
2. ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการคลินิกผู้สูงอายุ และค้นหาผู้รับบริการเชิงรุก 
3. การผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใน พื้นที่ นําร่องเมือง/ชุมชนที่เป็นมติร

กับผู้สูงอายุ 
4. การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดํา เนินงาน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุและ

ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานในการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ (กลุ่มป่วย) 
5. การผลักดัน อปท. ร่วมดําเนินการจัดตั้ง Day Care ในชุมชน (กลุ่มติดบ้าน) 
6. การขับเคลื่อนการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ (กลุ่มติดสังคม) 
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7. PM ขับเคลื ่อนให้ อปท. เข้าร่วมกองทุน LTC และขับเคลื ่อน การดําเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ โดย ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(กปท.) 

 
6.2  สำหรับส่วนกลาง 

1. ตัวชี้วัดควรปรับให้ลดลง เน้นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มากกว่า  ปริมาณ เพื่อให้เกิดการดําเนินงาน     
ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

2. แอปพลิเคชั่นต่างๆ ควรปรับปรุงให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน  และควรพัฒนาให้สําเร็จก่อน
นํามาใช้งาน เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นจํานวนมากและไม่มีความเสถียร 

3. การปรับบทบาทการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนของ หน่วยบริการในพื้นที่ 
4. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ 
5. ควรพัฒนา Application Blue Book ให้ตอบสนอง ความต้องการผู้ใช้งาน 
6. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจากชุมชนในการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 
7. ผลิตสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการออกกําลังกายหรือป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ 
8. ควรมีการบูรณาการ กําหนดนโยบาย / แนวทางการดําเนินงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด

ความซํ้าซ้อน 
9. พัฒนาระบบบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและชุมชน , ส่งเสริมพฤติกรรม   

ที ่พึงประสงค์ รวมถึงการเขียน Wellness Plan (ซึ ่งการดําเนินงานดังกล่าวต้องบันทึกด้วย 
Bluebook application โดยเจ้าหน้าที่ต้องทําการประเมินให้) 

10. ควรมีการรวมโปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุเป็นโปรแกรมเดียวกันเพื่อลดภาระงานของ  
เจ้าหน้าที่ 

11. ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรม ประชุม ติดตามงานได้ในระดับ
พื ้นที ่ อาจส่งผลให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนกิจกรรม โดยอาจปรับเป็นรูปแบบ 
functional clinic 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ  : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด  : สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 (นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข) 
 
1) เป้าหมาย และผลงาน :  คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย      
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80          ร้อยละ 80.90  

(ข้อมูล ณ 31 สค. 65)   
2) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน 12,215,065 คน  

ร้อยละ 122.15 

(ข้อมูล ณ 1 กย. 65) 
3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.45 

(ข้อมูล ณ 31 สค. 65)   
 
2) สรุปสถานการณ์  
 ผลการดำเนินงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ภาพรวมผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานสุขภาพดีว ิถ ีใหม่ Living with COVID-19 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.90 (ข้อมูล   
ณ 31 ส.ค . 65) เป ็นการว ัดแนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัต ิตาตามมาตรการป้องกันโรค DMH และ             
รายพฤติกรรม โดยใช้ Anamai Poll เป็นเครื่องมีในการสำรวจ ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน
สิงหาคม 2565 จากกลุ่มเป้าหมายประชาชน 262,745 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมพึงประสงค์      
คิดเป็นร้อยละ 80.90 โดยพิจารณาจากแนวโน้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (DMH : เว้นระยะห่าง/
สวมหน้ากาก/ล้างมือ) และยังพบว่า แนวโน้มความกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิดลดลง  

2) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน มีผลการดำเนินงาน 12,215,065 คน คิดเป็นร้อยละ 
122.15 (ข้อมูล ณ 1 ก.ย.65) ซึ ่งได้จากการสื ่อสารความรอบรู ้ และส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชน
ลงทะเบียน และประเมินความรอบรู้ตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่าน Application ต่างๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น 
ได้แก่ Application ก้าวท้าใจ, Self-monitoring (โปรแกรมเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง), โปรแกรม Thai Fit 
Stop Fat, Application BSE การบันทึกการตรวจเต ้านมด้วยตนเอง (สำหรับสตรีอาย ุ 20 ปีข ึ ้นไป), 
Application H4U Plus การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ    
วัยทำงาน ,โปรแกรมสาวไทยแก้มแดง, Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in, Platform 
ไอโอดีน, Application FunD  และ Application Food4Health   
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  ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะโครงการก้าวท้าใจ  ปี 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมาย
โครงการไว้ คือ 5,000,000 คน จะพบว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ         
เป็นจำนวน 4,813,765 คน   
 3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
98.45 (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.65) เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการส่งเสริมให้กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการ เข้ามาลงทะเบียน ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และประเมินตนเอง ในระบบ 
COVID Free Setting โดยพิจารณาจาก 9 ประเภทกิจการ (Setting) ได้แก่ ร้านเสริมสวย โรงแรม สถานศึกษา 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ตลาด ร้านอาหาร และโรงงาน ภาพรวมผลการดำเนินงาน   
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

1. พฤติกรรมการป้องกันโรคพึงประสงค์มีแนวโน้มลดลงหลังผ่อนคลายมาตรการ  
2. หลายเขตสุขภาพ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจต่ำกว่าเป้าหมาย 
3. กิจการ/สถานประกอบการ ลงทะเบียนและประเมินตนแองเป็น COVID Free Setting เพ่ิมขึ้นเป็น

จำนวนน้อย 
  

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
1. ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันโรคฯ จังหวัดควรสร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองของประชาชน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป้นหารสร้างการรับรู้ในภาพรวมและสร้างการรับรู้ผ่าน Setting ต่างๆ โดยอาจเน้นหนัก  
ไปที่ Setting การระบาด เช่น ตลาด โรงงาน สถานศึกษา ฯลฯ ก่อน และขยายเพิ่มเติมไปยัง Setting อื่นๆ  
ต่อไป 

2. ประเด็นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการก้าวท้าใจ ควรเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำให้ใช้
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย/Setting ขนาดใหญ่ เช่น 
สถานศึกษา โรงงาน ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยราชการ ฯลฯ ก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนต่อไป 

3. ประเด็นกิจการ/สถานประกอบการ ลงทะเบียนและประเมินตนแองเป็น COVID Free Setting :
ซึ ่งต้องเร่งสร้างการรับรู ้แก่ผู ้ประกอบการถึงความจำเป็นในการประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม TSC2+       
เพ่ือยืนยันตนเองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เมื่อ COVID-19 ประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง 
โดยเฉพาะกิจการตาม  พ.ร.บ.สธ. และสนับสนุนให้ใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ในการกำหนด
นโยบายของจังหวัด ให้ อปท. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.สธ. โดยออกเทศบัญญัติ กำกับ/ติดตามมาตรการ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ือให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับ  

 
5) ปัจจัยความสำเร็จ 
  1. การผลักดันเชิงนโยบายระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เช่น ผ่านคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
  2. การมีคณะทำงานกำกับติดตามระดับจังหวัดและอำเภอ ที่มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
รวมทั้งการสุ่มติดตามอย่างเป็นระบบในระดับพ้ืนที่ทำให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย   
  3. มีการบูรณาการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับ
ท้องถิน่ เช่น สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ อปท. ชมรม สมาคม ฯลฯ 



109 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

  4. มีการสื ่อสาร/สร้างความรอบรู ้ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ผ่านช่องทาง และสื่อ         
ที่หลากหลาย เช่น Social media (LINE/Facebook)/เสียงตามสาย/ไวนิลประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ/วิทยุ
ชุมชน/สื่อบุคคล (รพ.สต. อสม.) ฯลฯ  
  ๕. ใช้กลไกในการควบคุม กำกับ เช่น การติดตามนิเทศงานสาธารณสุข การสื่อสารผ่าน
เครือข่าย รพ.สต.อสม.   
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
- การควบคุมกำกับติดตาม สรุปผล และรายงานการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื ่อง            

ทั้งในส่วนประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ และกิจการ/กิจกรรม/
สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ)  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

2. หัวข้อ : สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19  

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมอนามัย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

4. วิเคราะห์สถานการณ์ สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19  

 ประเด็นตรวจราชการ สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 เป็นการตรวจราชการตามนโยบาย
มุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ “คนไทย               
มีความรอบรู้สุขภาพ” ด้วยตัวชี้วัดสำคัญ คือ 1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80                   
2) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน และ 3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการ ร้อยละ 90 และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานไว้ 
3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  
กิจกรรมการดำเนินงาน 
 1.1 ประสานนโยบาย/ความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน และกิจการ 
     - จัดทำมาตรการ มาตรฐาน และกลไกกำกับ ตรวจสอบ 

1.2 จัดทำชุดข้อมูล ความรู้ และช่องทางสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง 
1.3 พัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพดีวิถีใหม่ (National PP Platform) 

      - Health Book Online : Register, Risk Ass, Beh. Change 
      - ระบบกำกับ ติดตามและขับเคลื่อนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

1.4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
 2. ยกระดับด้านสุขอนามัย และความรอบรู้สุขภาพประชาชนสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
2.1 ขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคนมีสมุดสุขภาพประจำตัวออนไลน์: เด็กแรกเกิด เด็กนักเรียน 

ป.1 และประชาชนที่อายุย่างเข้า 60 ปี 
2.2 National Campaign : สื ่อสารสร้างความรอบรู ้ On Air, Online, On ground, UP, 

กิจกรรมทางกาย 
2.3 ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและ

ภายนอกบ้าน 
2.4 ขับเคลื่อนครอบครัวรอบรู้ด้านสุขภาพ/ ครอบครัวรู้สู้โควิด 
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2.5 ขับเคลื่อนองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพ : HLO (สถานบริการสาธารณสุข) 
3. ยกระดับความปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ 

เตรียมเปิดเมือง เปิดประเทศ 
กิจกรรมการดำเนินงาน 
ขับเคลื่อน COVID Free Area ด้วยมาตรการ CFS/Healthy City ในพ้ืนทีเ่ปิดเมือง เปิดประเทศ 

3.1 กิจการด้านสังคม 
- สพด. 4D/รร./HPS/กิจการผู้สูงอายุ/ศาสนสถาน 

3.2 กิจการด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิต 
    - สถานประกอบการประเภทโรงงาน  
    -  ตลาด ร้านอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 

3.3 ยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ เมืองท่องเที่ยว ตามแผนเปิดเมือง (Covid Free Area : 
Covid Free Setting/Healthy City) 

3.4 เฝ้าระวัง และกำกับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ำ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ 
 

  ผลการดำเนินงาน สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ภาพรวมผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานสุขภาพดีว ิถ ีใหม่ Living with COVID-19 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80 มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
80.90 (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.65)   

2) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน มีผลการดำเนินงาน 12,215,065 คน คิดเป็นร้อยละ 
122.15 (ข้อมูล ณ 1 ก.ย.65) 

3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 98.45 (ข้อมูล ณ 31 ส.ค.65)   
 ทั้งนี้ หากจำแยกผลการดำเนินงานเป็นรายประเด็น จะพบว่า 

1) ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ เป็นการวัดแนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค DMH และรายพฤติกรรม โดยใช้ Anamai Poll เป็นเครื่องมีในการสำรวจ ซึ่งดำเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 จากกลุ่มเป้าหมายประชาชน 262,745 คน พบว่า 
ประชาชนมีพฤติกรรมพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 80.90 โดยพิจารณาจากแนวโน้มการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรค (DMH : เว้นระยะห่าง/สวมหน้ากาก/ล้างมือ) และมีนำผลการดำเนินงานมาจำแนกเป็นรายเดือน 
ดังนี้ 
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จากการสำรวจ Anamai Poll แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค และความกังวล

ต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ช่วงเดือน ม.ค. –  26 ส.ค.65 มีรายละเอียดสรุปผลสำรวจ ดังนี้  
1) ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค.65 พบประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 

(ข ้อมูล ณ 29 ส.ค. 65) พบแนวโน้มมีพฤติกรรมที ่พ ึงประสงค์ฯ เพิ ่มข ึ ้นจากเด ือน ก.ค. 65 ทั ้งการ                    
สวมหน้ากาก (เป็นร้อยละ 94.4) ล้างมือเป็นประจำ (เป็นร้อยละ 88.6) และการเว ้นระยะห่าง                   
(เป็นร้อยละ 87.3)  

2) ตั ้งแต่ ม.ค. – มิ.ย.65  พบความกังวลต่อสถานการณ์โควิด มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม               
ในเดือน ก.ค. 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (เป็นร้อยละ 84.1) และลดลงเล็กน้อยในเดือน ส.ค.65 (เป็นร้อยละ 82.6) 
โดย 3 ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจ กังวลมากท่ีสุด ได้แก่ 

 ร้อยละ 31.9 - กังวลโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ 
 ร้อยละ 18.0 - กังวลการติดเชื้อในกลุ่มเด็กนักเรียนอาจนำเชื้อมาสู่ครอบครัว  
 ร้อยละ 16.6 – กังวลการผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากได้ อาจทำให้ผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน ตามลำดับ 

2) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน ซึ่งได้จากการสื่อสารความรอบรู ้ และส่งเสริม/
สนับสนุนให้ประชาชนลงทะเบียน และประเมินความรอบรู้ตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่าน Application 
ต่างๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น ได้แก่ Application ก้าวท้าใจ, Self-monitoring (โปรแกรมเฝ้าระวังสุขภาพ
ตนเอง), โปรแกรม Thai Fit Stop Fat, Application BSE การบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สำหรับสตรี
อายุ 20 ปีขึ้นไป), Application H4U Plus การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อม      
ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ,โปรแกรมสาวไทยแก้มแดง, Application ดูแลจิตใจ Mental Health Check in, 
Platform ไอโอดีน, Application FunD และApplication Food4Health จากผลการดำเนินงานตั ้ งแต่    
เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่า 12,215,065 คน คิดเป็นร้อยละ 122.15 ซึ ่งมี ผลการดำเนินงาน              
มาจำแนกเป็นรายเขต ดังนี้  

 
 

ประเด็นการส ารวจ มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65
M (สวมหน้ากาก
ตลอดเวลาในท่ีสาธารณะ)

         96.3          95.5          95.4          96.1          96.1          95.1          94.2          94.4

H (ล้างมือเป็นประจ า)          93.2          89.9          91.7          91.7          91.5          89.7          87.6          88.6
D (เว้นระยะห่าง)          84.3          83.1          84.8          84.4          84.6          81.9          78.5          87.3
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
D-M-H  (ท าครบ 3 
พฤติกรรม)

         80.4          79.2          80.9          80.9          81.5          77.8          74.1          80.9

ความกังวลต่อสถานการณ์
โควิด

         92.9          92.3          90.0          88.0          82.3          79.7          84.1          82.6

N (คน) 34,610     26,465     33,866     32,704     40,445     38,750     30,697     25,208     

แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค และความกังวลต่อสถานการณ์โรคโควิด 19
ช่วงเดือน ม.ค. –  26 ส.ค.65  (N = 262,745 คน)
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  ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะโครงการก้าวท้าใจ  ปี 2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมาย

โครงการไว้ คือ 5,000,000 คน จะพบว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ                
เป็นจำนวน 4,813,765 คน  โดยสามารถจำแนกข้อมูลเป็นรายเขตสุขภาพได้ดังนี้ 
 

เขตสุขภาพ 
จำนวน(คน) 
19 ม.ค. 65 

จำนวน(คน) 
1 ก.ย. 65  

เพิ่มข้ึน (คน) เป้าหมาย ปี 65 
ยอดที่ต้อง 
ดำเนินการ 

เขตสุขภาพที่ 01 226,206 423,387 197,181 443,922 -20,535 

เขตสุขภาพที่ 02 153,263 273,320 120,057 267,298 +6022 

เขตสุขภาพที่ 03 251,414 318,613 67,199 221,727 +50,000 

เขตสุขภาพที่ 04 126,939 157,364 30,425 408,055 -250,691 

เขตสุขภาพที่ 05 249,701 264,223 14,522 402,781 -138,558 

เขตสุขภาพที่ 06 219,457 313,591 94,134 468,319 -154,728 

เขตสุขภาพที่ 07 575,374 1,004,421 429,047 379,533 +50,000 

เขตสุขภาพที่ 08 272,444 357,126 84,682 416,987 -59,861 

เขตสุขภาพที่ 09 261,081 409,457 148,376 507,469 -98,012 

เขตสุขภาพที่ 10 594,624 721,267 126,643 346,510 +50,000 

เขตสุขภาพที่ 11 156,884 268,559 111,675 338,626 -70,067 

เขตสุขภาพที่ 12 197,531 275,795 78,264 376,617 -100,822 

เขตสุขภาพที่ 13 21,456 26,642 5,186 422,156 -395,514 
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รวมทั้งหมด 3,306,374 4,813,765 1,507,391 5,000,000 -186,235 
 จากผลการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจปี 2565 เมื่อจัดลำดับจังหวัดที่มีจำนวนลงทะเบียนเข้ารว่ม
โครงการสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงลำดับจำมาไปหาน้อย ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา และ สุรินทร์ ดังนี้ 
 

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุด (คน) 

ลำดับ จังหวัด จำนวน (คน) 

1 มหาสารคาม 318,123 

2 ร้อยเอ็ด 313,064 

3 ศรีสะเกษ 297,017 

4 ขอนแก่น 241,962 

5 อุบลราชธานี 199,073 

6 บุรีรัมย์ 154,814 

7 นครสวรรค์ 137,583 

8 กาฬสินธุ์ 131,272 

9 ฉะเชิงเทรา 115,926 

10 สุรินทร์ 115,578 
  

และเมื่อจำแนกกลุ่มผู้ลงทะเบียนออกเป็น กลุ่มประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา อสม. พนักงานเอกชน 
และพนักงานภาคร ัฐ เพื ่อเปร ียบเทียบจำนวนผู ้ลงทะเบียนเข ้าร ่วมโครงการ ระหว ่าง Season 3                
(19 มกราคม 2565 และ Season 4 (ปัจจุบัน) จะพบว่า มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้มร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 

  
ประชาชนทั่วไป 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อสม. 
พนักงาน
เอกชน 

พนักงานรัฐ 

SS3 (19 ม.ค. 65) 2,210,793 224,165 579,187 28,811 263,418 

SS4 (ปัจจุบัน) 3,308,292 513,498 641,332 45,157 305,485 

เพ่ิมข้ึน 1,097,499 289,333 62,145 16,346 42,067 
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3) กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ  เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน                
โดยการส่งเสริมให้กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ เข้ามาลงทะเบียน ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free 
Setting และประเมินตนเอง ในระบบ COVID Free Setting โดยพิจารณาจาก 9 ประเภทกิจการ (Setting) 
ได้แก่ ร้านเสริมสวย โรงแรม สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส ตลาด ร้านอาหาร 
และโรงงาน ภาพรวมผลการดำเนินงาน พบว่า กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ               
ได้ถึงร้อยละ 98.45 ทั้งนี้เมื่อจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายเขตสุขภาพ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบการเข้ามาประเมิน COVID Free Setting ของ 9 Setting รอบที่ 1 และรอบท่ี 2 
จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

 1. การขับเคลื ่อน COVID Free Setting  ผ่านคณะกรรมการตามมาตรการปลอดภัยในองค์กร 
(COVID Free Setting) ของจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ  

 2. การเชิดชูเกียรติอำเภอที่มีผลการประเมิน COVID Free Setting สูงที ่สุด ของจังหวัดยโสธร 
  3 .  แบบสำรวจ  Phangnga Public Health poll โ ดยดำ เน ิ นการควบค ู ่ กั บ  Anamai poll                   
กรมอนามัย ของจังหวัดพังงา   

4. App line @KONDEE : ใช้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ Covid-19 ได้แก่ ด้านการรับวัคซีน แอพพลิเคชั่น 
Thai Save Thai การประเมิน Covid Free Setting และThai Stop Covid ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

5. เกียรติบัตรรับรอง TSC++ ระดับอำเภอ ของจังหวัดเชียงราย (นายอำเภอลงนามรับรองฯ) 
 
 
 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขขต 13 รวม
B จ านวนท่ีเข้ามา
ประเมิน (แห่ง) 9,111 6,963 5,000 7,941 6,571 10,105 9,645 7,837 9,331 เขต 11 8,239 11,639 9,708 109,947

A จ านวนท่ี
ประเมิน “ผ่าน” 

(แห่ง) 8,942 6,871 4,951 7,837 6,469 9,959 9,514 7,730 9,210 7,762 8,100 11,391 9,502 108,238
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6. ผลงานเด่น 
 1. จังหวัดที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ 3 ลำดับสูงสุด ได้แก่ จังหวัด

มหาสารคาม จำนวน 318,123 คน จังหวัดร้อยเอ็ด 313,064 คน และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 
297,017 คน   

2. จังหวัดยโสธรร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting 
ครอบคลุมทุกประเภทสถานประกอบการ/กิจการในพื้นที (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 9 Settings สำคัญ)  

3. จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป    
 
7. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

7.1  สำหรับพื้นที่ 
- เขตสุขภาพ และจังหวัด ส่งเสริมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมประชาชน ตามมาตรการ Universal 

Prevention : UP ผ่านระบบ Anamai Poll เพ่ือเป็นข้อมูลประเมินความพร้อมของพ้ืนที่เข้าสู่ระยะ Endemic  
- เร่งรัดการให้กิจกรรม/กิจการ/สถานประกอบการ โดยเฉพาะที่เสี่ยงต่อการระบาดลงทะ เบียน และ

ประเมินตนเองตามมาตรการ CFS ผ่านระบบ TSC2+ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะ Endemic 
- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในกำกับ ติดตาม การดำเนินการ   

ตามมาตรการ CFS        
7.2  สำหรับส่วนกลาง 
- ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่              

ในการกำกับ ตรวจสอบ กิจการ/กิจกรรม/ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขและการป้องกันโรค                 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น FB Live/Conference โดยกรมอนามัยทุกเดือน 

: Facebookhttps://www.facebook.com/DivisionofLegalAffairs/ 
- ในการพัฒนา Digital Health platform ควรพัฒนาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื ่อความสะดวก               

ต่อการใช้งานของประชาชน และง่ายต่อการกำกับติดตามของเจ้าหน้าที่  และในกรณีพบปัญหาการใช้งาน 
ส่วนกลางควรจะมีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบได้อย่างทันที และการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล                  
ที่บันทึกเข้าระบบแล้ว เพ่ือใช้ในการกำกับติดตามและประเมินผล 
 
8. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันโรคฯ จังหวัดควรสร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป้นหารสร้างการรับรู้ในภาพรวมและสร้างการรับรู้ผ่าน Setting ต่างๆ โดยอาจเน้นหนัก  
ไปที่ Setting การระบาด เช่น ตลาด โรงงาน สถานศึกษา ฯลฯ ก่อน และขยายเพิ่มเติมไปยัง Setting อื่นๆ  
ต่อไป 
 2. ประเด็นการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการก้าวท้าใจ ควรเน้นการส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำให้ใช้
แพลตฟอร์มก้าวท้าใจเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย/Setting ขนาดใหญ่ เช่น 
สถานศึกษา โรงงาน ชมรมผู้สูงอายุ หน่วยราชการ ฯลฯ ก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป 
 3. ประเด็นกิจการ/สถานประกอบการ ลงทะเบียนและประเมินตนแองเป็น COVID Free Setting :             
ซึ ่งต้องเร่งสร้างการรับรู ้แก่ผู ้ประกอบการถึงความจำเป็นในการประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม TSC2+                
เพ่ือยืนยันตนเองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เมื่อ COVID-19 ประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง 
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โดยเฉพาะกิจการตาม  พ.ร.บ.สธ. และสนับสนุนให้ใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ในการกำหนด
นโยบายของจังหวัด ให้ อปท. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.สธ. โดยออกเทศบัญญัติ กำกับ/ติดตามมาตรการ 
 



ประเด็นที่ 5 
ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

- Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด 

- Service plan สาขาอุบัติเหตุ 

- Service plan สาขามะเร็ง  

- Service plan สาขาทารกแรกเกิด 

- สาขาการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (IMC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดทำโดย  คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

หัวข้อ / ตัวชี้วัด : Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด (STEMI) 

1) เป้าหมายและผลงาน   
ตัวชี้วัดหลัก: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  

    (เป้าหมาย < ร้อยละ 8) = ร้อยละ 9.05 
ตัวชี้วัดรอง: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ได้แก่ 

1) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) = ร้อยละ 57.32 

2) ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด  
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) = ร้อยละ 55.42 

2) สรุปสถานการณ์  
โรคหัวใจและหลอดเลือด ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุ 

การเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประชากรไทย จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยในกลุ่ม Acute Coronary 
Syndrome (ACS) จากโปรแกรม Thai ACS Registry ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
ซึ่งมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในการลงข้อมูลทั้งหมด 760 โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ป่วย STEMI 6,013 ราย      
มีอัตราการตายของผู้ป่วย STEMI คิดเป็นร้อยละ 9.05 ผู้ป่วย STEMI โดยพบว่า อัตราตายที่สูงส่วนใหญ่เกิดใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (Killip class 3 - 4) และระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้าโดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการจนเข้าถึงการได้รับยาละลายลิ่มเลือด มีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 165 นาที และในกลุ่มผู้ป่วย      
ที่ได้รับการทำ PPCI มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 249 นาท ี

ผู ้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (Reperfusion rate) ด้วยการให้ยากลุ่ม 
Fibrinolysis หรือได้รับการทำ Primary PCI (PPCI) คิดเป็นร้อยละ 83.39 มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด
กลุ่ม Fibrinolysis ภายในเวลาที่กำหนด (30 นาที) หลังได้รับการวินิจฉัย คิดเป็นร้อยละ 57.32 ในขณะที่
ผ ู ้ป ่วย STEMI ได้ร ับการทำ Primary PCI ภายในเวลาที ่กำหนด (120 นาที) หลังได้ร ับการวินิจฉัย คิดเป็น             
ร้อยละ 55.42 

จากสรุปสถานการณ์พบว่า  
- อัตราตายของผู้ป่วย STEMI ร้อยละ 9.05 จากข้อมูล Thai ACS registry และร้อยละ 9.44 ข้อมูล

จากการตรวจราชการและนิเทศ ซึ่งมีแนวโน้มอัตราตายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 10.03) (ข้อมูล Thai ACS Registry ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

- ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดยังไม่ได้ตามเป้าหมาย  
• มีอัตราการได้รับการเปิดหลอดเลือดเพ่ิมขึ้น (Reperfusion Rate) 
• ผู้ป่วยยังไม่ทราบถึงอาการโรคกลุ่ม ACS และเข้าถึงระบบบริการล่าช้า (Patient Delay) 
• มีความล่าช้าในระบบการให้บริการ (System Delay)  

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (Killip class 3 - 4) มีอัตราตายสูง 



119 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

- มีการปรับการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้แก่ระบบ STEMI fast track, 
Clinical practice guideline (CPG), และแนวทางการให้การรักษา 

- อัตรากำลังของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย STEMI ยังมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ได้แก่ 

1. ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและเข้าถึงการรักษาล่าช้าเนื่องจากประชาชนไม่ทราบอาการของโรคกลุ่ม ACS 
2. มีการเข้าถึงระบบ EMS/1669 น้อย มีความล่าช้าในระบบการส่งต่อ การให้คำปรึกษา และการให้

การรักษาผู้ป่วย (System delay)  
3. ผู้ป่วยกลุ่ม NCD มีภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 
4. ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ความไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอของ CCU, Cath Lab 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
5. อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
6. กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยล่าช้า 
7. บุคลากรขาดความม่ันใจในการคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วย 
8. มีความแตกต่างของแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ป่วยในการสรุปผลตรวจราชการของแต่ละเขตสุขภาพ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
 
3) ปัญหา/จุดรวมสะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จต่องาน  

ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
Patient delay 
- ผู ้ป ่วยมีอาการรุนแรงและเข้าถึงการรักษาล่าช้า

เนื่องจากประชาชนไม่ทราบอาการของโรคกลุ่ม ACS 
- มีการเข้าถึงระบบ EMS/1669 น้อย 

- Health Literacy แก่ประชาชนรับรู้ early warning sign 
เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอาการโรค ACS (patient 
alert/awareness) โดย Primary care/ อสม.  
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้บริการ 1669/ EMS และ

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
CAD Risk factors 
ผู้ป่วยกลุ่ม NCD มีภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

บูรณาการกับทีม NCD clinic เพื่อคัดกรอง ให้ความรู้กลุ่ม
ผู้ป่วย และควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

COVID-19 pandemic 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

ปรับปรุง Flow การรับผู ้ป่วย Fast track กรณีที ่มีการ
ระบาดของ COVID -19 (New normal medical service) 

Health workforce 
อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

- เพิ ่มอ ัตรากำล ังแพทย ์และบ ุคลากรที ่ เก ี ่ยวข ้องให้
สอดคล้องกับภาระงาน 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ความรู้การรักษาและส่ง

ต่อผู้ป่วย 
- พัฒนาศักยภาพ Case Manager และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 
- สนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรตามแผนพัฒนา 

เพ ื ่อข ับ เคล ื ่ อนนโยบายและการดำเน ินงานให ้มี
ประสิทธิภาพ 

System delay 
- กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยล่าช้า 

- มีระบบ STEMI Fast Track ในการส่งต่อและให้คำปรึกษา  
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- บุคลากรขาดความมั่นใจในการคัดกรอง การวินิจฉัย 

และการรักษาผู้ป่วย 
- ทบทวน Clinical Practice Guideline ให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับมีความ

พร้อมและสามารถในการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 
- พัฒนาศักยภาพศูนย์หัวใจในแต่ละเขตสุขภาพให้สามารถ

ทำ PPCI ได้ 24 ชั่วโมง, 7 วันต่อสัปดาห์ 
- บูรณาการให้การรักษาผู ้ป่วยแบบไร้รอยต่อระหว่าง

โรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพในด้านการรักษา วิชาการ 
ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
- ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหา เพื ่อพัฒนาแนวทางการ

รักษาผู้ป่วย 
- ส่วนกลางสนับสนุนการเบิกจ่ายค่ายา TNK แทนการใช้ SK 

Database  
- มีความแตกต่างของแหล่งที่มาของข้อมูลผู้ป่วยในการ

สรุปผลตรวจราชการของแต่ละเขตสุขภาพ  
- เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 
 

- การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงาน ควรพัฒนาเป็นแบบ
แผนเดียวกัน และสามารถใช้ข ้อมูลเพื ่อติดตามงาน
ร่วมกันได ้
- มีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนให้มีการลงข้อมูลใน

โ ป ร แ ก ร ม  Thai ACS registry ใ ห ้ ค ร อบ ค ล ุ ม ทุ ก
โรงพยาบาลในระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการติดตามตัวชี ้ว ัดและประเมิน
มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยได้ 

 
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Mapping ของระบบบริการในแต่ละเขตสุขภาพ จำนวนบุคลากร ปัญหาที่พบ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (เครื่องมือ, อุปกรณ์, ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) ระบบ
การเงิน (กิจกรรม, หัตถการ) จำนวนและประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในแต่ละพื้นที่ จำนวนผู้ป่วย     
ที่ได้รับการส่งต่อระหว่างจังหวัด และระหว่างเขตสุขภาพ 

2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการระบบการบริการแบบไร้รอยต่อในผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินโรคหัวใจ ทั้งในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา  

3. กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและวางนโยบายการให้บริการในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
โดยแบ่งตามศักยภาพของโรงพยาบาลได้แก่ 

• โรงพยาบาลศูนย์ สามารถให้บริการการให้การรักษาด้วย Fibrinolytics, CAG & PCI, CABG, 
Special clinic, Cardiovascular prevention, และ Cardiac rehabilitation เป็นต้น 

• โรงพยาบาลทั ่วไปและโรงพยาบาลชุมชนสามารถให้การวิน ิจฉัย ให้การรักษาด ้วย 
Fibrinolytics และการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นได้  

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถให้การทำความรู้กับประชาชนถึงอาการของโรค
และการเข้าถึงการบริการ 
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4. การจัดทำแผนให้มีจำนวน CCU, Cath lab และห้องผ่าตัด ให้เหมาะสมในแต่ละเขตสุขภาพ และ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพที่ขาดพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์    
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยและลดระยะเวลารอคอยการทำ  CAG, 
PCI และ CABG 

5. สนับสนุนให้อัตรากำลังบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อภาระงานและส่งบุคลากรศึกษาต่อเฉพาะทาง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  
แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจที่สามารถทำ Intervention แพทย์ศัลยศาสตร์ทรวงอก พยาบาลเฉพาะด้าน 
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีการแพทย์ เป็นต้น 

6. สนับสนุนเชิงนโยบายในการให้ Tenecteplase (TNK) แทนการใช้ Streptokinase (SK) เนื่องจาก  
มีอัตราการเปิดหลอดเลือดดีกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่า มีการจัดทำแนวทางระดับนโยบายในการบรหิาร
จัดการยาละลายลิ่มเลือด โดยส่วนกลางช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายค่ายา TNK แทนการใช้ SK 

7. การบูรณาการตัวชี้วัดร่วมกันกับทีม NCD ในการดำเนินการคัดกรอง, การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ 
Health Literacy  

8. สนับสนุนสื ่อประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ผ ู ้ป่วยทราบถึงอาการกล้ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด ( Patient 
Awareness) และการเข้าถึงการบริการเมื่อมีภาวะฉุกเฉินโดย EMS หรือ 1669 

9. สนับสนุนให้ม ีการลงข้อมูลใน Thai ACS registry เพื ่อให ้ได ้ข ้อม ูลที ่ เป ็นมาตรฐานเดียวกัน              
ในการติดตามตัวชี้วัดและประเมินมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย 
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ  
1. มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดมุ่งเน้นที่ Service plan สาขาโรคหัวใจ (STEMI) อย่างต่อเนื่องและ

ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการรักษาท่ีได้จัดทำไว้  
2. มีระบบเครือข่ายการให้คำปรึกษา การส่งต่อ STEMI Fast Track และรักษาผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ

บริบทในแต่ละพ้ืนที่และสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  
3. จัดสรรแพทย์เฉพาะทางและจัดทำแผนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและ

เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละเขตสุขภาพ 
4. มีศูนย์หัวใจและ Cardiac Catheterization Lab (Cath Lab) ในทุกเขตสุขภาพและสามารถให้     

การบริการได้ 24 ชั่วโมง, 7 วันต่อสัปดาห์ 
5. มีนโยบายที่ชัดเจนและมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสามารถนำมาพัฒนา

มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยได้ โดยสนับสนุนให้มีการลงข้อมูลใน Thai ACS Registry เพ่ิมมากข้ึน 
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามในการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. ทบทวนมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย ACS (CPG, Work Flow)  
2. ความพร้อมในระบบการส่งต่อผู้ป่วย STEMI Fast track ทั้งในด้านความเพียงพอของรถพยาบาลและ

อุปกรณ์การช่วยชีวิต, ความพร้อมของบุคลากรในการส่งต่อผู้ป่วย, จัดเวรบุคลากรเพ่ือพร้อมในการส่งต่อ
ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง, สามารถทำ Advanced cardiac life support (ACLS) ได้ รวมทั้งแนวทาง
การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม ACS ที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้จริงทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ และ    
การสามารถให้บริการแบบไร้รอยต่อ 
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3. บูรณาการการรักษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย STEMI ระหว่างโรงพยาบาลสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ มหาวิทยาลัย/ เอกชน ในเขตสุขภาพ 

4. มีระบบการลดระยะเวลารอคอยการรักษาโดยการทำ CAG/PCI หรือการผ่าตัด Coronary Artery 
Bypass Surgery (CABG) โดยมีระบบการส่งต่อในเครือข่ายหรือระหว่างเครือข่ายเขตสุขภาพ          
ที่มีประสิทธิภาพ 

5. การคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มของ NCD และควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งการให้ความรู ้ผู ้ป่วยในการควบคุมปัจจัยเสี ่ยง , ความตระหนัก       
ของผู้ป่วย เพื่อให้ทราบถึงอาการโรคหัวใจ และวิธีเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว มีกา รให้ความรู้ 
กับประชาชนในการทำ Basic life support (BLS) 

6. ติดตามผลตามการดำเน ินการและความถูกต ้องครบถ้วนของข้อมูลตามตัวช ี ้ว ัด และสนับสนุน                      
ให้มีการลงข้อมูลใน Thai ACS Registry  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย  
2. หัวข้อ/ตัวชี้วัด: Service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก: กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์และโครงการพิเศษ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย์  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม: แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย์  
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 
ตัวชี้วัดหลัก: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (เป้าหมาย < ร้อยละ 8)  
ตัวชี้วัดรอง: ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ได้แก่ 
- ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) 

หรือ 
- ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) 

 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสาขาหัวใจและหลอดเลือด จากข้อฐานข้อมูลของ Thai ACS Registry  
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2565) พบว่า ภาพรวมของประเทศมีอัตราตายของ
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI คิดเป็นร้อยละ 9.05 (จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 - 
WHO - I21.0 - I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด 544 ราย จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 - WHO - 
I21.0 - I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 6,013 ราย) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากการตรวจราชการ
ในพ้ืนที่ พบว่า อัตราตายของผู้ป่วย STEMI คิดเป็นร้อยละ 9.44 (ดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1) โดยมี
แนวโน้มอัตราตายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 10.03) (ข้อมูล Thai ACS 
Registry ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

สำหรับการรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จากฐานข้อมูลของ Thai ACS Registry  
(ข้อมูลระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2565) พบว่า ร้อยละของผู ้ป่วย STEMI ได้รับ        
การร ักษาโดยการเปิดหลอดเล ือด (Reperfusion rate) ด ้วยการให้ยากลุ ่ม Fibrinolysis หร ือได ้รับ            
การทำ Primary PCI (PPCI) คิดเป็นร้อยละ 83.39 (ดังแสดงในภาพที่ 2) ซึ่งการรักษาหลักในผู้ป่วย STEMI 
ได้แก่ การให้ยากลุ่ม Fibrinolysis และการทำ Primary PCI (PPCI) จากข้อมูล พบว่าภาพรวมของประเทศ   
มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดกลุ่ม Fibrinolysis ภายในเวลาที่กำหนด (30 นาที) หลังได้รับการวินิจฉัย     
คิดเป็นร้อยละ 57.32 ในขณะที่ผู้ป่วย STEMI ได้รับการทำ Primary PCI ภายในเวลาที่กำหนด (120 นาที) 
หลังได้รับการวินิจฉัย คิดเป็นร้อยละ 55.42 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด (ดังแสดงในภาพที่ 3, 4 และ
ตารางที่ 1) 

จากข้อมูล Thai ACS Registry พบว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรง (Killip class 3-4) มีอัตราตายสูง และ
พบว่าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาช้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการจนเข้าถึงการได้รับ ยาละลายลิ่มเลือด     
มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 165 นาที และในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการทำ PPCI มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 249 นาที  
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงข้อมูลอัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ข้อมูล Thai 
ACS Registry ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดด้วยการให้ยากลุ่ม 
Fibrinolysis หรือได้รับการทำ Primary PCI (PPCI) (Reperfusion rate) (ข้อมูล Thai ACS Registry ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2565) 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) (ข้อมูล Thai ACS Registry ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูล
การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 60) (ข้อมูล Thai ACS Registry ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เปรียบเทียบกับข้อมูล
การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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ตารางที ่1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที่มา: ข้อมูลจาก Thai ACS Registry (ข้อมูลระว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 สิงหาคม 2565) 
 
ตารางท่ี 2 สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ และผลดำเนินงาน 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
Patient delay 
- ผ ู ้ป ่วยม ีอาการร ุนแรงและ

เข้าถึงการรักษาล่าช้าเนื่องจาก
ประชาชนไม่ทราบอาการของ
โรคกลุ่ม ACS 
- มีการเข้าถึงระบบ EMS/1669 

น้อย 

- Health Literacy แก ่ประชาชนร ับร ู ้  early 
warning sign เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึง
อาการโรค ACS (patient alert/awareness) 
โดย Primary care/ อสม.  
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้บริการ 1669/ 

EMS และการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนถึง
อาการของโรคหัวใจ, Self awareness 
และการเข้ารับการบริการ 

 

CAD Risk factors 
ผู ้ป ่วยกลุ ่ม NCD มีภาวะเสี ่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

บ ูรณาการก ับท ีม NCD clinic เพ ื ่อค ัดกรอง  
ให้ความรู ้กลุ ่มผู ้ป่วย และควบคุมปัจจัยเสี ่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

- มีการคัดกรองและควบคุมโรคกลุ่ม 
NCD ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง CVD 
- ติดตามการรักษาผู้ป่วยใน NCD clinic 

COVID-19 pandemic 
ส ่งผลต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งานของ
บุคลากรทางการแพทย์ 

ปรับปรุง Flow การรับผู้ป่วย Fast track กรณีที่
ม ีการระบาดของ COVID -19 (New normal 
medical service) 

- มีเคร ือข ่ายระบบการส ่งต ่อผ ู ้ป ่วย 
STEMI fast track และแนวทางการ
ให้คำปรึกษา/รักษาผู้ป่วยในทุกเขต

เขตสุขภาพที่ 
อัตราตายของผู้ป่วยโรค

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตาม

มาตรฐานเวลาที่กำหนด 

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI 
ที่ได้รับการทำ Primary 

PCI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่กำหนด 

1 7.67 61.93 40.43 
2 15.49 62.65 55.05 
3 10.33 63.33 61.70 
4 8.66 56.03 38.89 
5 9.20 54.45 47.31 
6 8.06 44.64 78.56 
7 5.81 42.70 18.07 
8 10.15 37.78 47.37 
9 8.50 60.00 71.43 

10 7.84 58.99 20.59 
11 7.81 71.94 64.52 
12 11.99 63.76 85.71 
13 10.45 44.19 62.31 

ภาพรวมประเทศ 9.05 57.32 55.42 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
ส ุ ขภาพ ท ี ่ ม ี ป ระส ิทธ ิ ภ าพและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
- มีการพัฒนาระบบ Telemedicine ใน

พ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
Health workforce 
อ ัตรากำล ั งของบ ุคลากรไม่
เพียงพอต่อภาระงาน 

- เพิ่มอัตรากำลังแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับภาระงาน 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ความรู ้การ

รักษาและส่งต่อผู้ป่วย 
- พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ  Case Manager แ ล ะ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- สนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรตาม

แผนพัฒนา เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายและการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

- มีการสำรวจอัตรากำลังของบุคลากรที่
เก ี ่ ยวข ้องและสอดคล ้องก ับการ
ให้บริการในเครือข่าย 
- สน ับสน ุนด ้ านงบประมาณ และ

อัตรากำลังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เพียงพอกับภาระงาน 

System delay 
- กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยล่าช้า 
- บุคลากรขาดความมั่นใจในการ

คัดกรอง การวินิจฉัย และการ
รักษาผู้ป่วย 

 

- มีระบบ STEMI Fast Track ในการส่งต่อและ
ให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
- ทบทวน Clinical Practice Guideline ให้ได้

มาตรฐาน 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในโรงพยาบาล 

ทุกระดับมีความพร้อมและสามารถในการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดได้ 
- พัฒนาศักยภาพศูนย์หัวใจในแต่ละเขตสุขภาพ

ให้สามารถทำ PPCI ได้ 24 ชั่วโมง, 7 วันต่อ
สัปดาห์ 
- บูรณาการให้การรักษาผู ้ป่วยแบบไร้รอยต่อ

ระหว่างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพในด้าน
การรักษา วิชาการ ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
- ทบทวนและว ิ เคราะห ์ป ัญหา เพ ื ่อพ ัฒนา 

แนวทางการรักษาผู้ป่วย 
- ส่วนกลางสนับสนุนการเบิกจ่ายค่ายา  TNK 

แทนการใช้ SK 

- มีระบบบริหารจัดการยา Fibrinolysis 
ระหว่างโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 
- มีระบบให ้คำปร ึกษาในการให ้ยา 

Fibrinolysis ในเครือข่าย 
- จัดสรรบุคลากรเพ่ือเข้ารับการอบรม 

Database  
- มีความแตกต่างของแหล่งที่มา

ของข้อมูลผู้ป่วยในการสรุปผล
ตรวจราชการของแต่ละเขต
สุขภาพ  

- การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงาน ควรพัฒนา
เป็นแบบแผนเดียวกัน และสามารถใช้ข้อมูล
เพ่ือติดตามงานร่วมกันได้ 
- มีนโยบายที ่ช ัดเจนและสนับสนุนให้ม ีการ 

ลงข ้อม ูล ในโปรแกรม Thai ACS registry  
ให ้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลในระดับเขต

สน ับสน ุนให ้ท ุ ก เขตส ุขภาพม ี การ 
ลงข้อมูลใน Thai ACS registry เพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ครบถ้วนมากขึ้น 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
- เก ็บข ้อม ูลไม ่ครบถ ้วนตาม

ตัวชี้วัด 
 

สุขภาพ เพื ่อให ้ได ้ข ้อม ูลที ่ เป ็นมาตรฐาน
เดียวกันในการติดตามตัวชี ้ว ัดและประเมิน
มาตรฐานการรักษาผู้ป่วยได้ 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี 
เขตสุขภาพที่ 1 
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ จ.น่าน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในอาการเจ็บหน้าอกทั้งโปสเตอร์ ส่งตาม Line 

ต่างๆ การออกรายการวิทยุ จัดทำคลิป VDO เรื่องอาการเจ็บอก 
- จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำสื่อการสอน และแผ่นพับในการดูแลและการจัดการเมื่อเกิดอาการเจ็บอก    

จัดกิจกรรมเชิงรุกจากศูนย์หัวใจโรงพยาบาลนครพิงค์ สู่ชุมชนในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก   
แก่กลุ่มเสี่ยง 

- จังหวัดลำปาง  
1) Lampang Campaign 
2) จัดททำวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้ป่วย และประชาชนทั ่วไปได้เข้าถึง symptom 

awareness 
3) Basic life support (BLS) training  
4) ขยายให้ทุกรพ.สต.มีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
5) โครงการพี่เยี ่ยมน้อง เพื่อติดตามรับฟังปัญหาแนวทางการแก้ไข สำหรับการดูแลผู้ป่วย

โรคหัวใจกับโรงพยาบาลชุมชน 
- จังหวัดเชียงราย การออกแบบ New Timing CR-STEMI System เพื ่อหา pain point ของระบบ 

และ Gap analysis  
เขตสุขภาพที่ 6 
- ระบบ Fast Track Non STEMI High Risk  
- Flow chart Fast Track STEMI “Early 2 Early Strategy” 
- ระบบ Telemedicine pacemaker Clinic และการรักษาหัวใจโดยใช้การตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยา

ไฟฟ้าหัวใจ โดยทรัพยากรร่วมกัน ในจังหวัดที ่มี Cath lab (ชลบุรี, จันทบุรี, ปราจีนบุรี) โดยมี 
Cardiac Electrophysiology Intervention ที ่ โรงพยาบาลชลบุร ี  ส ่งท ีมงานไปทำที ่จ ันทบ ุรี  
ปราจีนบุรี 3 เดือน/ครั้ง 

- พัฒนาระบบการส่งต่อผู ้ป ่วย STEMI ในจังหวัด โดยระบบ Cardio Refer - Assistant ร่วมกับ 
Application Discord 

- การกำหนด Emergency lane เพ่ือเพ่ิมช่องทางฉุกเฉิน 
- มีบริการ Warfarin Clinic ครบทุกโรงพยาบาล 
- จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจสวนหัวใจในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

เขตสุขภาพที่ 7 
- แนวทางการนัดผู้ป่วย NTEMI แบบ online/ NSTEMI fast track  
- โรงพยาบาลขอนแก่น นวัตกรรมชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลังการตรวจสวนหัวใจ เพื่อลดอาการปวดหลัง

ของผู้ป่วยได้โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะ Bleeding และ Hematoma 
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เขตสุขภาพที่ 8 
จังหวัดหนองบัวลำภูมีการออกนิเทศ ติดตาม Service plan สัญจรในทุกโรงพยาบาลชุมชน 

เขตสุขภาพที่ 9 
- จังหวัดนครราชสีมา การปักหมุดผู้ป่วย Atrial Fibrillation (AF) ผ่าน Google Map, การสร้างระบบ 

“Alarm Alert Alive”  
- การดำเนินการด้าน NCD ครบวงจร ได้แก่ การดำเนินการ Health Station และHealthy All for NCDs  
- จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม STEMI Alert ให้กับประชาชน  
- จังหวัดบุรีรัมย์  

1) มีคู่มือที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย STEMI สำหรับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ แบบไร้รอยต่อ  
ในจังหวัดที่เป็นแนวทางเดียวกัน  

2) โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือดโดยประชาชน/
ชุมชน  

3) นำโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ รวมกับการประยุกต์ทฤษฎี 
ความสามารถในตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์มาใช้ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการ 

เขตสุขภาพที่ 10 
- โครงการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
- โครงการ workshop “การพัฒนาศักยภาพการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดหัวใจที่มีภาวะซับซ้อน ร่วมกับการแก้ไขเส้นเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม” โดยการเชิญ
แพทย์จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
Complex case 

 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
6.1 สำหรับพื้นที่ 
- พัฒนาระบบเครือข่าย STEMI Network เพ่ือการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่ออย่างไร้รอยต่อ 

(Seamless refer) และทบทวนแนวทางการส่งต่อ แผนพัฒนาเครือข่ายการ Refer PPCI/ Post PCI 
ทั้งในจังหวัดและในเขตสุขภาพ 

- บูรณาการการรักษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดูแลผู ้ป่วย STEMI ระหว่างโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย/ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการพัฒนางานวิจัย 

- พัฒนาการศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ด้านโรคหัวใจแบบครบวงจร รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
ด้านการผ่าตัดหัวใจ ร่วมกันในเขตสุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสุขภาพ ในองค์ความรู้เรื่องการวินิจฉัยอาการเบื้องต้นจากอาการและ  
การแสดงเพ่ือให้การช่วยเหลือและการส่งต่อผู้ป่วย 

- สนับสนุนเชิงนโยบายให้พยาบาลในสถานบริการทุกระดับผ่านการฝึกอบรมหลักสู ตรการพยาบาล 
เฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก การพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนนำในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
(Case Manager) และสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรตามแผนพัฒนา เพื ่อขับเคลื ่อน
นโยบายและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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- ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมโรคใน NCD Clinic และการลดปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ  
- ส่งเสริม Health literacy ให้ประชาชนและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้บริการ EMS/1669  
- การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงาน ควรพัฒนาเป็นแบบแผนเดียวกัน ตรงกับตัวชี้วัดและสามารถใช้

ข้อมูลเพื่อติดตามงานร่วมกันได้ 
 

6.2 สำหรับส่วนกลาง 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Mapping ของระบบบริการในแต่ละเขตสุขภาพ จำนวนบุคลากร ปัญหาที่พบ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (เครื่องมือ, อุปกรณ์, ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) ระบบ
การเงิน (กิจกรรม, หัตถการ) จำนวนและประเภทของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในแต่ละพื้นที่ จำนวนผู้ป่วย     
ที่ได้รับการส่งต่อระหว่างจังหวัด และระหว่างเขตสุขภาพ 

- การบูรณาการ ร่วมกันในการบริหารจัดการระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI) แบบไร้รอยต่อ
ทั้งในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และเอกชน  

- กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและวางนโยบายการให้บริการในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
โดยแบ่งตามศักยภาพของโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยในแต่ละระดับได้ 

- การจัดทำแผนให้มีจำนวน CCU, Cath lab และห้องผ่าตัด ให้เหมาะสมในแต่ละเขตสุขภาพ และ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพที่ขาดพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์   
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยและลดระยะเวลารอคอยการทำ  CAG, 
PCI และ CABG 

- จัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน บริหารจัดการอัตรากำลังบุคลากรและการส่ง
ฝึกอบรม เช่น แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจที่สามารถทำ Intervention 
แพทย์ศัลยศาสตร์ทรวงอก พยาบาลเฉพาะด้าน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักรังสีการแพทย์ 
เป็นต้น 

- การจัดทำแนวทางระดับนโยบายในการบริหารจัดการยาละลายลิ่มเลือด: ส่วนกลาง ช่วยเหลือ 
สนับสนุนการเบิกจ่ายค่ายา Tenecteplase แทนการใช้ Streptokinase 

- การบูรณาการตัวชี้วัดร่วมกันกับทีม NCD ในการดำเนินการคัดกรอง, การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ 
Health Literacy  

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในความตระหนักของผู้ป่วยเพื่อสามารถเข้ารับการรักษาได้   
อย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงการบริการเมื่อมีภาวะฉุกเฉินโดย EMS หรือ 1669 

- สนับสนุนให้มีการลงข้อมูลใน Thai ACS Registry เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดตาม
ตัวชี้วัดและประเมินมาตรฐาน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

หัวข้อ/ ตัวชี้วัด: สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma) 

1) เป้าหมายและผลงาน 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ  
A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit)  
(เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 12) (Trauma < 12%, Non-trauma < 12%) 

ผลการดำเนินการ 

 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 
 
 

เขต
สุขภาพที่ 

จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  
(ทั้ง Trauma และ non-trauma 
ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง) (A) 

จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(ทั้ง trauma และ non-trauma) 

ทั้งหมด (B) 
(A/B) × 100 

1 371 3,168 11.71 
2 442 4,473 9.88 
3 640 3,148 20.33 
4 418 3,310 12.63 
5 349 2,202 15.85 
6 675 6,394 10.56 
7 259 2,239 11.57 
8 269 3,730 7.21 
9 233 4,166 5.59 
10 434 3,051 14.22 
11 181 1036 17.47 
12 192 1166 16.47 

ภาพรวม 4,463 38,083 11.72 
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2) สรุปสถานการณ์ 
อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 

เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 12 ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 พบว่า ภาพรวมประเทศ  ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 11.72 จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง เสียชีวิต 4,463 ราย จากจำนวน    
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด 38,083 ราย โดยรอบ 9 เดือน สามารถดำเนินการผ่าน 6 เขตสุขภาพ ได้แก่ 
เขตสุขภาพที่ 1 2 6 7 8 และ 9 ผลการดำเนินงานอัตราตายสูงสุดสุด คือ เขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 20.33) 
รองลงมาเขตสุขภาพที่ 11 (ร้อยละ 17.47) และเขตสุขภาพที่ 12 (ร้อยละ 16.47) ตามลำดับ 
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

1. Fast track trauma / traumatic brain injury ขาดความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 
2. การเข้าถึงระบบบริการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 1669 ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
3. ER/ Trauma audit ขาดความต่อเนื่อง  
4. ข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน level 1 ไม่ได้ส่งผ่านแฟ้ม accident 

 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

1. ต้นน้ำ 

- เพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ triage, diagnosis, resuscitation โดยการอบรมผ่านหลักสูตร
comprehensive life support แก่บุคลากรห้องฉุกเฉินในทุกระดับ 

- การดูแลผู้ป่วยวิกฤติระหว่างส่งต่อ โดยใช้ระบบ Ambulance operation center with 
telemedicine 

- กำหนด EMS protocol ในระดับจังหวัด  
2. กลางน้ำ 

- การทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วย โดยเลือกกลุ่มโรคที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิต   
ใน 24 ชั่วโมง, Under triage, miss DX, revisit เพ่ือวิเคราะห์หา GAP และปรับระบบการดูแลผู้ป่วย
ในห้องฉุกเฉิน 

- พัฒนาระบบ fast track ในกลุ ่มโรคที ่สำคัญตามบริบทของพื ้นที ่ เช่น pneumonia, traumatic 
brain injury, UGIB 

3. ปลายน้ำ 

- การบริหารเตียงรองรับผู้ป่วย Severe sepsis, Pneumonia ใน ICU อายุรกรรม 

- ลดขั้นตอนจาก รพช. ถึง definite Tx (fast pass) โดยการเลือกกลุ่มโรคสำคัญ เช่น pneumonia 
with respiratory failure, UGIB, Severe traumatic brain injury, Severe sepsis/septic shock 
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เพื่อลดขั้นตอนในการต้องผ่านห้องฉุกเฉิน โดยมี protocol ที่สามารถส่งต่อปรึกษาจาก รพช. และ
รับเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ห้องฉุกเฉิน 

 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
    1. แพทย์ EP ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ครบทุกแห่ง  
    2. TEA unit สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยได้ เช่น การทำ Fast track Fast pass 
    3. New normal ER ในโรงพยาบาลระดับ A S M ทุกแห่ง   
 
6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  

1. ห้องฉุกเฉินมีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย ER audit ต่อเนื่อง อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน 
2. ห้องฉุกเฉินส่งข้อมูลรับบริการผู ้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ( triage level 1) ทุกราย ผ่านแฟ้ม accident        

ในระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
3. ห้องฉุกเฉินมีการซ้อมแผนรองรับภาวะวิกฤติในสถายการณ์ต่างๆ เช่น EID, mass casualty, violence 
4. ห้องฉุกเฉินผ่านการประเมิน TEA unit คุณภาพ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 
5. ห้องฉุกเฉินทุกแห่งมีระบบ fast track ในกลุ่มโรคสำคัญท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
6. ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์กำกับติดตามและนิเทศงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
2. หัวข้อ : สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ) : กรมการแพทย์ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 

 
 

ที่มา: HDC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

เปรียบเทียบข้อมูลจาก HDC และการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2565 

 
ที่มา: HDC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 และการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2/2565 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี 2/2565 ไม่มีข้อมูล เขต 4: นครนายก เขต 5: กาญจนบุรี  

  เขต 6: ระยอง จันทบุรี เขต 11: นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12: สงขลา ตรัง 
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ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
(ท้ังที่ ER และ Admit) เป้าหมาย < ร้อยละ 12 

ที่มา: HDC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขต
สุขภาพที่ 

จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน  
(ทั้ง Trauma และ non-trauma 
ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง) (A) 

จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(ทั้ง trauma และ non-trauma) 

ทั้งหมด (B) 
(A/B) × 100 

1 371 3,168 11.71 
2 442 4,473 9.88 
3 640 3,148 20.33 
4 418 3,310 12.63 
5 349 2,202 15.85 
6 675 6,394 10.56 
7 259 2,239 11.57 
8 269 3,730 7.21 
9 233 4,166 5.59 

10 434 3,051 14.22 
11 181 1036 17.47 
12 192 1166 16.47 

ภาพรวม 4,463 38,083 11.72 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
Fast track trauma / traumatic 
brain injury ขาดความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ 

- Protocol สำหรับ traumatic head injury with 
multiple trauma 

- ทบทวนสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วย trauma 
- พัฒนา fast track trauma เชื่อมโยงตั้งแต่ รพช. 

รพศ. และในเขตสุขภาพ 
- กำหนดตัวชี้วัดในเชิงกระบวนการในการดูแลผู้ป่วย

Trauma 

A = 4,463 
B = 38,083 
ร้อยละ 11.72 

การเข ้าถ ึงระบบบร ิการภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ 1669 ยัง
ไม่ไดต้ามเป้าหมาย 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึง การส่งต่อ และบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินผ่านการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานปฐมภูมิและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ER/  Trauma audit ขาดความ
ต่อเนื่อง 

- บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้อง
ฉ ุกเฉ ินซ ึ ่งม ีรองผ ู ้อำนวยด้านการแพทย ์ เป็น
ประธาน ในการกำกับติดตาม 

 

ข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน level 1 ไม่ได้
ส่งผ่านแฟ้ม accident 

- ประชุมทำความเข้าใจ/ อบรมในการเก็บข้อมูล
และตัวชี้วัด โรงพยาบาลระดับ A, S, M 
- กำหนด job สำหรับผู้ดูแลข้อมูลตัวชี้วัดของห้อง

ฉุกเฉิน 

 

 
5. นวัตกรรม/ ตัวอย่างที่ดี 
Patient care - มีการกำหนดกลุ่มโรคสำคัญในการทำ fast track เช่น pneumonia, UGIB, 

NSTEMI, จิตเวช 
- มีการกำหนด fast pass protocol ในกลุ่มโรค เช่น pneumonia, sepsis, 

Trauma ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลชุมชน 
Patient flow - การเพ่ิมห้องตรวจสำหรับโรคไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

- การจัดการเตียง ICU โดยมีคณะกรรมการ bed management 
Preparedness - ER new normal ห้องฉุกเฉินทุกแห่งในโรงพยาบาลระดับ A, S, M 
Information system - TEA unit มีการใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ และนวัตกรรมในห้อง

ฉุกเฉิน เช่น mapping cardiac arrest, Application 270 Stroke Fast Tract 
Timer 

 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

- ห้องฉุกเฉินมีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย ER audit ต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน 
- ห้องฉุกเฉินส่งข้อมูลรับบริการผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ทุกราย ผ่านแฟ้ม accident ในระบบ

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
- ห้องฉุกเฉินมีการซ้อมแผนรองรับภาวะวิกฤติ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น Mass casualty, Violence 
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- ห้องฉุกเฉินผ่านการประเมิน TEA unit คุณภาพ และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยห้องฉุกเฉินได้ 

- ห้องฉุกเฉินทุกแห่งมีระบบ fast pass ที่เชื่อมโยง อย่างไร้รอยต่อ อย่างน้อย 1 กลุ่มโรค (Sepsis, 
STEMI, STROKE, Trauma) 

- ห้องฉุกเฉินมีระบบ Fast track ในกลุ่มโรคสำคัญที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
- ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์กำกับติดตามและนิเทศงานห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : Service Plan สาขามะเร็ง 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด  : ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทุกโรคได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทุกโรคได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 75%  
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 75%  
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60%  

 
1) เป้าหมาย และผลงาน 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 75%  
ผลงาน ร้อยละ 72.85 ไม่ผ่านเกณฑ์  
1.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 75%  
ผลงาน ร้อยละ 73.20 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 60%  
ผลงาน ร้อยละ 60.11 ผ่านเกณฑ์  

 
2) สรุปสถานการณ์ 
 ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งหลอดคอ
หลอดลมใหญ่และปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก 
โดยผลการดำเนินงานในตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทุกโรคได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก ำหนด       
มีเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

- การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 8 และ 10 

- การเข้าถึงการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในเขตสุขภาพที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 

- การเข้าถึงการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 

 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

1) ระบบการส่งต่อ Cancer Anywhere การบันทึกข้อมูล บางโรงพยาบาล ไม่ได้เข้ารับการอบรมการบันทึก
ข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดำเนินงาน 

2) ระยะเวลาการรอคอยการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา พบว่า     
ยังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์)   
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3) ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
และขาดผู้รับผิดชอบ และขาดบุคลากรด้านมะเร็ง ทั้งแพทย์ พยาบาลและบุคลากรในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4) การตรวจคัดกรองยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องชะลอ   
การตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยไม่มาตรวจตามนัด ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง  

 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

เขตสุขภาพ 
1) เขตสุขภาพ ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินการร่วมกันทุกไตรมาส วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค    

การใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตสุขภาพเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน หากในเขตสุขภาพมีทรัพยากร 
ไม่เพียงพอ เช่น ศูนย์การฉายแสง อาจมีข้อตกลงขอความร่วมมือจัดระบบการรับส่งไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ 

2) เพิ ่มศักยภาพการคัดกรองและรณรงค์ โดยการเพิ ่มศักยภาพเครือข่ายทุกระดับ ในการคัดกรอง       
ด้านโรคมะเร็ง มีการจัดประชุม ทบทวนแนวทางการคัดกรอง โรคมะเร็งและการส่งต่อในเครือข่าย
บริการ การออกหน่วยคัดกรอง มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ในพื้นที่ให้มีความต่อ เนื่อง 
การส่งเสริมการใช้บริการในคลินิกเลิกบุหรี่ การจัดงานรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก และการตระหนัก    
การส่งเสริมสุขภาพในการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

3) การใช้ระบบ cancer anywhere ร่วมกับนวัตกรรม Telemedicine และ e-refer เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
การรักษาการลดคิวรอคอย และ seamless referral system ระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพ รวมถึง
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยในเขต และออกนอกเขตสุขภาพ 

4) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมีการอบรมการใช้โปรแกรม TCB ในโรงพยาบาล มีผู ้รับผิดชอบ
ชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5) การดูแลอัตรากำลังคน การส่งฝึกอบรมเฉพาะด้านตามแผนที่วางไว้ จัดให้มีกรอบความก้าวหน้า        
ในวิชาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานตรงตามท่ีอบรม 

6) การพัฒนาโปรแกรม TCB และ TCB Plus ให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน  
ส่วนกลาง 
1) จัดฝึกอบรม หลักสูตรตา่ง ๆ รวมถึงคู่มือแนวทางการดำเนนิงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง   

ทุกสาขารวมถึงการจัดเก็บตัวชี้วัด 
2) ร่วมกับพื้นท่ีวิเคราะห์ปัญหาให้ข้อมูลและให้การสนับสนุนเขตสุขภาพในการดำเนินงาน 
3) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างเขตสุขภาพ 

 
5) ปัจจัยความสำเร็จ 
- การใช้งานโปรแกรม TCB, TCB Plus และ The One ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีบุคลากรและครุภัณฑ์ด้านโรคมะเร็งที ่เพียงพอและกระจายทั่วถึงทุกภูมิภาคเพื่อใช้ในการรักษา

โรคมะเร็ง และบุคลากรมีความรู้ ทักษะในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน 
Service Plan และบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  
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6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการในปีต่อไป 
- ติดตามผลตามการดำเนินการตามตัวชี้วัด  
- การดำเนินการตามนโยบาย Cancer Anywhere  
- การขับเคล ื ่อนเช ิงนโยบายให้ม ีการใช ้โปรแกรม TCB, TCB Plus และ The One ทั ้งประเทศ  

ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 
- การส่งเสริมให้มี Cancer Coordinator ในทุกโรงพยาบาล และการเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรอง

โรคมะเร็ง ในปีงบประมาณถัดไป  
- การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหลักจาก ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทุกโรคได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

เป็นร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ซึ่งตัวชี้วัดหลักเดิมเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดรองที่ยังคงต้องกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานต่อไป 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย  
2. หัวข้อ : Service Plan สาขามะเร็ง 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กรมการแพทย์ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์  

ผู ้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งหลอดคอ         
หลอดลมใหญแ่ละปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก  

• การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในเขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 8 และ 10 

• การเข้าถึงการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในเขตสุขภาพท่ี 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12  

• การเข้าถึงการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 และ 12 

ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 75  

 

 
 

เขตสุขภาพ 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง  
5 อันดับที่ได้รับการรักษาด้วยการ

ผ่าตัดภายในระยะเวลา  
4 สัปดาห์ (A) 

จำนวนผู้ป่วย
มะเร็ง 5 อันดับ

ทั้งหมด (B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดภายใน

ระยะเวลา 4 สัปดาห์  
(A/B) × 100 

เขต 1 732 940 77.87 
เขต 2 637 950 67.05 
เขต 3 395 616 64.12 
เขต 4 1171 1475 79.39 
เขต 5 1234 1721 71.7 
เขต 6 449 681 65.93 
เขต 7 210 259 81.08 
เขต 8 1576 1970 80 
เขต 9 719 1071 67.13 

เขต 10 697 877 79.48 
เขต 11 870 1274 68.29 
เขต 12 857 1270 67.48 
ภาพรวม 9547 13104 72.85 
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(2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 75 

 

(3) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ร้อยละ 60 

 
 

เขตสุขภาพ 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง  
5 อันดับที่ได้รับการรักษา

ด้วยเคมีบำบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (A) 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง 
5 อันดับทั้งหมด 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์  
(A/B) × 100 

เขต 1 1038 1231 84.32 
เขต 2 1102 1572 70.10 
เขต 3 601 843 71.29 
เขต 4 1250 2365 52.85 
เขต 5 1545 2002 77.17 
เขต 6 938 1182 79.36 
เขต 7 280 295 94.92 
เขต 8 1832 2198 83.35 
เขต 9 1209 1509 80.12 

เขต 10 781 1011 77.25 
เขต 11 1457 2341 62.24 
เขต 12 1159 1473 78.68 
ภาพรวม 13192 18022 73.20 

 
 

เขตสุขภาพ 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง  
5 อันดับที่ได้รับการรักษา

ด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (A) 

จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง 
5 อันดับทั้งหมด 

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยรังสีรักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์  
(A/B) × 100 

เขต 1 1007 1378 73.08 
เขต 2 73 118 61.86 
เขต 3 296 471 62.84 
เขต 4 1502 2277 65.96 
เขต 5 47 269 17.47 
เขต 6 578 764 75.65 
เขต 7 36 37 97.3 
เขต 8 543 818 66.38 
เขต 9 512 782 65.47 

เขต 10 439 495 88.69 
เขต 11 193 941 20.51 
เขต 12 248 358 69.27 
ภาพรวม 5474 9107 60.11 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
1. ระบบการส่งต่อ Cancer Anywhere 
การบันทึกข้อมูล บางโรงพยาบาล ไม่ได้
เข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูล ทำให้
เกิดความเข้าใจไม่ครบถ้วน 
ประชาชนยังไม่ตระหนักใน การตรวจคัด
กรองมะเร ็ง , การเข ้าถ ึงข ้อมูลการคัด 
กรอง การรักษาของ ประชาชนในเขตเมือง 
เขต บ้านจัดสรร ยังเข้าถึงได้ไม่ ครอบคลุม 
 

1) การใช ้ ระบบ cancer anywhere 
ร่วมกับนวัตกรรม Telemedicine และ 
e-refer เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาการ
ลดคิวรอคอย และ seamless referral 
system ระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพ 
รวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อการส่ง
ต ่อผ ู ้ป ่วยในเขต และออกนอกเขต
สุขภาพ 
 

 

2. ระยะเวลาการรอคอยการรักษาของ
ผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการผ่าตัด เคมีบำบัด 
และรังสีรักษา พบว่ายังมีหลายอำเภอที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด 

2.1) ดำเนินการวางแผนจัดทำคิวรังสี
รักษา โดยเริ่มจากรพ.มะเร็งภูมิภาค 7 
แห ่ง และในเบ ื ้องต ้นสถาบ ันมะเร็ง
แห่งชาติ ได้แนะนำให้ทุกโรงพยาบาล ส่ง
ขอคิวรังสีรักษาหลังการผ่าตัด หรือก่อน
การรักษาด้วยเคมีเข็มสิ้นสุด 
2.2) สร้างความตระหนักในกลุ ่มภาคี
เคร ือข ่าย บูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกัน สนับสนุนการใช้สื่อรณรงค์การ
ให้ความรู ้ เพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยงมะเร็ง โดยเฉพาะใน
กลุ ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นนโยบาย
ระดับประเทศ 

 

3. ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูล ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และขาดผู้รับผิดชอบ 
และขาดบุคลากรด้านมะเร็ง ทั ้งแพทย์ 
พยาบาลและบุคลากรในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1) ปรับแผนการส่งต่อคนไข้ไปยัง
โรงพยาบาลที ่พร ้อมร ับ และการลง
ข้อมูล TCB plus ให้มากขึ้น  
3.2) วางแผนการการจัดการทรัพยากร 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่าย  
3 . 3 )  ส น ั บ ส น ุ น ใ ห ้ ม ี  Cancer 
Coordinator ให้เพียงพอครอบคลุม เพ่ือ
ทำให้ข้อมูลมะเร็งมีความสมบูรณ์ รวมถึง
การใช ้โปรแกรม TCB Plus/The One 
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที ่มี
คุณภาพ 
3.4) ติดตามการลงข้อมูลสารสนเทศด้าน
โรคมะเร็งให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล มี
การเชื่อมโยงข้อมูลในระดับจังหวัด 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
4. การตรวจคัดกรองยังต่ำกว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-
19 ทำให้ต้องชะลอการตรวจคัดกรอง 
ผู้ป่วยไม่มาตรวจตามนัด ขาดการรักษา
อย่างต่อเนื่อง 
4.1. ประชาชนยังไม่ตระหนักใน  การ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง, การเข้าถึงข้อมูลการ
คัด กรอง การรักษาของ ประชาชนในเขต
เมือง เขต บ้านจัดสรร ยังเข้าถึงได้ไม่  
ครอบคลุม 
 

4.1) ปรับรูปแบบการคัดกรอง ให้มี
ประส ิทธ ิภาพเพ ิ ่ มมากข ึ ้น ใน รพ.
เครือข่าย เช่น ตรวจคัดกรอง COVID-
19 ATK หากไม ่พบเช ื ้ อ  ให ้ทำการ
วินิจฉัยให้เร็ว และจัดลำดับความสำคัญ
ของผู้ป่วยมะเร็งก่อน 
4.2) วางแผนแนวทางการคัดกรอง การ
จัดแบบบริการแบบวิถีใหม่ การกำกับ
การคัดกรองให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มุ ่งเน้นการติดตามผู ้ป ่วยที ่พบความ
ผิดปกติจากการคัดกรองให้อยู่ในระบบ  

 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
- พัฒนาโปรแกรม TCB, TCB Plus, The One, Cancer Anywhere  
- พัฒนาโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test (HPVcxs2020)  
เขตสุขภาพที่ 1 
- จ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการทำทะเบียนมะเร็งทั้งจังหวัดปีละ 1 ครั้งเพ่ือพัฒนาระบบบันทึก

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ร่วมกันวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- จ. ลำพูน (1). การคัดกรองมะเร็ง : - ในแต่ละพ้ืนที่มี case manager ของรพช.เป็นแกนหลักใน

การดำเนินการและติดตามผลการดำเนินการ คัดกรองมะเร็งแต่ละชนิด (Colorectal Cancer / 
Cervical Cancer Screening) - Case manager รพ.ลำพูนติดตามผลในภาพรวมของจังหวัด - 
เริ ่มจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งตับในกลุ่มเสี่ยง (2) การลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด :        
- ลดระยะเวลารอคอยผลชิ้นเนื้อให้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ - จัดทำคิวผ่าตัด กรณีมะเร็งเป็นคิวรวม
ของกลุ่มงานศัลยกรรม 

- จ.เชียงใหม่ - ผลของการอธิบายโดยประยุกต์กระบวนการพยาบาลและสื ่อ Power point 
สำหรับสตรีที่มีผลผิดปกติ จากการตรวจ HPV testing ร่วมกับการตรวจ Cervical cytology 
โดยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสันป่าตอง - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของเซลล์
เยื ่อบุผิวปากมดลูกและการทำนายโอกาสเกิดรอยโรค  ปากมดลูกขั ้นสูง โดยสูตินรีแพทย์ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

- จ.น ่าน  - Incubator ช ่วยได ้ลดฟ ุ ้ งกระจายยาเคม ีบำบ ัดชน ิด Cyclophosphamide , 
Ifosphamide และได้ร ับ รางวัล Best Practice สาขาโรคมะเร็ง จากศูนย์มะเร็งแห่งชาติ 
กรมการแพทย์ - Home Chemotherapy ผลการดำเนินงานจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 4 ราย อ.เมือง 1 ราย อ.ภูเพียง 1 ราย อ.ปัว 1 ราย และ อ.นาน้อย 1 ราย ประเมินผล
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ความพึงพอใจ ได้ร้อยละ 98 ยังมีผู้ป่วยที่สนใจเข้า ร่วมโครงการเพิ่มอีกยังติดปัญหาที่โรคไม่ตรง
กับที่สปสช. กำหนดจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เช่น มะเร็งตับ และท่อน้ำดี มะเร็งกล่องเสียง 
หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร - การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมด้วยวิธี ABUS 
และ Tumour board Conference & Collaboration ร่วมกับเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์วิธีการตรวจต่อมน้ำเหลืองด้วยตนเอง, แผ่นพับ หรือสื่อสำหรับการสอน 
ตรวจต่อมน้ำเหลือง, พัฒนาระบบการส่งต่อผู ้ป่วยเพื ่อการวินิจฉัยเมื ่อตรวจคัดกรองพบ         
ต่อมน้ำเหลือง - พัฒนาการเก็บข้อมูลและการสื ่อสารระหว่าง รพ.สต รพช. เพื ่อให้ข้อมูล            
ไม่สูญหายมีระบบที่สามารถ ระบุได้ว่า ผู้ป่วยรายไหนมาจากการตรวจคัดกรองเพ่ือการใช้ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จ.แพร่ - การลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม (การคัดกรอง (Screening) เพื่อค้นหา 
Precancerous lesion (ระยะก่อนเป็นโรคมะเร็ง) , การตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ ่มแรก 
(Early Detection) ในผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดี, 
สนับสนุนให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) การป้องกันโรคมะเร็งแตล่ะ
ชนิดในทุกกลุ่มเป้าหมาย) - การพัฒนาระบบการจัดเก็บและการส่งชิ้นเนื้อรวมทั้งการรายงาน
ผลชิ้นเนื้อให้มีประสิทธิภาพและ ระยะเวลา 7-10 วัน - การบริหารจัดการห้องผ่าตัดเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆอย่างเหมาะสม - การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ตั ้งแต่ผู ้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การรักษา และการดูแล  ต่อเนื ่องที ่บ้าน - การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการส่งต่อข้อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อรองรับ  นโยบาย
โรคมะเร็งไปรับบริการที ่ไหนก็ได้ที ่พร้อม ( Cancer Anywhere ) - การพัฒนาบุคลากร           
ผู ้ประสานงานด้านโรคมะเร ็ง (Cancer Coordination) การบันทึกข ้อมูลผู ้ป ่วย  มะเร็ง           
ในโปรแกรม TCB และ TCB Plus 

- จ.ลำปาง - ได้รับรางวัล Best Practice Service Plan สาขาโรคมะเร็ง “ระดับดีเด่น” ประจำปี
งบประมาณ 2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขา
โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการ  แพทย์ - ผู ้ป่วยมะเร็งที ่ส่งนัดคิว CT ภายใน         
โรงพยาบาลำปางมีระยะเวลารอคอยคิว CT นานมากกว่า 1 เดือน → แนวทางแก้ไข
ประสานงานเครือข่ายภายใน จ.ลำปาง โดย : 1. ผู้ป่วยสิทธิบัตรสุขภาพ เขตอำเภอโซนเหนือ  
จ.ลำปาง ส่งทำ CT ที่ รพ.เกาะคํา 2. ผู ้ป่วยสิทธิบัตรสุขภาพ อื ่นๆ ประสานส่งทำ CT ที่       
รพ.มะเร็งลำปางผ่านโปรแกรม Cancer Anywhere - โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง จัดอบรม    
การฟื้นฟูความรู้ทักษะ การอบรมเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล” วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมทรีธารา   
อ.เมือง จ.ลําปาง 2. การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
หลักสูตร 4 เดือน วันที่ 31 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 โดย รพ.มะเร็งลําปาง ร่วมกับ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

- จ.พะเยา - โรงพยาบาลพะเยา ได้เริ่มดำเนินงานมะเร็งรักษาได้ทุกที่ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
จนถึงปัจจุบัน โดยมี Coordinator nurse เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง
รายใหม่ทุกรายใน TCB Plus และ Complete ในโปรแกรม TCB Hos. base และเปิดโปรแกรม 
The one และประสานงานหน่วยบร ิการ แนะนำ  การส ่งต ่อเพ ื ่อ Investigation หรือ 
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Treatment ต่อไป - โรงพยาบาลพะเยาจัดทำแผนรองรับ Chemotherapy Ward ภายใน 5 ปี 
(2565-2569) 

- จ.เชียงราย - ระบบ Teleconsultation ที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลเชียงคำ โดยมีแผนจะขยายไป
โรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงราย ที ่มีศัลยแพทย์ประจำ - พัฒนาระบบจองเตียง 
“Admit Online” (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เพื่อลดปัญหาอัตราการครองเตียง ในหอผู้ป่วยเคมี
บำบัด ดำเนินการโดยคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งและคณะกรรมการ
ฝ่าย IT โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - พัฒนาระบบการให้บริการ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ชนิด Solid tumor ระยะเริ ่มต้นที ่ร ับยาเคมีบำบัด เพื ่อให้สามารถบริการแก่ประชาชน       
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และลด visit ของการมาพบแพทย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข ผ่านโครงการ คลินิก  
เคมีคลีนิกออนไลน์ (Televisit) 

เขตสุขภาพที่ 6 
- จ.ฉะเชิงเทรา : Prognostic Impact of the Advanced Lung Cancer Inflammation Index 

(ALI) in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Treated with First Line 
Chemotherapy (The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (Asian Pacific 
Journal of Cancer Prevention 2021) และ Correlation Between Age and Prognostic 
Factors in Thai Breast Cancer Women : A Single Institute Analysis (Manuscript 
accepted in The Journal of Medical Association of Thailand 2021) 

- จ.จันทบุรี : ด้านงานวิจัยเปิดศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) เพ่ือเป็นองค์กร
สนับสนุนการทำวิจัยทางคลินิกให้มีคุณภาพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านมะเร็งมีงานวิจัยที ่ทำอยู ่ทั ้งหมดจำนวน 4 trial ด้าน Genomic Lab เปิดห้องปฏิบัติการ            
จีโนมิกส์แห่งแรกในเขตสุขภาพที่ 6 โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธ์ของยีนส์ (Gene 
mutation) เพ่ือรองรับการรักษาแบบ Precision medicine ในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค โดยเฉพาะ
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปัจจุบันตรวจไปแล้วประมาณ 200 คน 

- จ.ตราด : การสื่อสารผู้ป่วยด้วยระบบ Telemedicine เรื่องการแจ้งผลการตรวจคัดกรอง และ
การสื่อสารต่าง ๆ (Line ID : trat_cancer) 

เขตสุขภาพที่ 7 
- โปรแกรม “FIT Test@Khon Kaen มะเร็งลำไส้ใหญ่” เป็นโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรอง 

มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT Test ผล Positive ที่ต้องส่งต่อ Colonoscopy ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย 
- การนำโครงการ CA Breast Fast Track นำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
- งานวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี วิจัยด้านรังสีรักษา วิจัยมะเร็งปอด วิจัยมะเร็งลำไส้ 

วิจัยเคมีบำบัดมะเร็งเต้านม วิจัยมะเร็งช่องปาก 
เขตสุขภาพที่ 8 
- จ.บึงกาฬ : ชนะเลิศระดับประเทศตำบลต้นแบบจัดการสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับฯ 
- จ.สกลนคร : ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตร Nurse Sonographer 7 คน, มีบ่อบำบัดใช้ได้ 19 แห่ง 
- จ.หนองคาย : นวัตกรรม“นักสืบพาข้าว” 
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เขตสุขภาพที่ 9 
- จ.ส ุร ินทร ์ : (1) เข ้าร ่วมโครงการว ิจ ัย GecciCA ร ่วมกับ CASCAP มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น               

เป ็นการศึกษาเปร ียบเทียบการให้ยาเคมีบำบัดในผู ้ป ่วย CCA ระหว ่าง Gemcitabine กับ 
Gemcitabine + Cisplatin (2) มีโครงการส่งตรวจ GENOMICS Thailand ร่วมกับคณะอนุพันธ์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลศิริราช  

- จ.ชัยภูมิ : ได้รับการคัดเลือกข้อมูลที่มคีุณภาพในการทำหนังสือ Cancer in Thailand  
- จ. นครราชสีมา : (1) การมี MMG Fast Track (2) Tele consult 
- จ.บุรีรัมย์ : การลงข้อมูล TCB Plus บุรีรัมย์ 
เขตสุขภาพท่ี 10 
- จัดพิมพ์เล่มทะเบียนมะเร็ง ประจำปี 2564 (ดำเนินการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล 

Hospital based ตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน) - พัฒนาเป็นหน่วยตรวจ HPV DNA test 
ผ่านการรับรองแล้ว - มีศูนย์ Consult รพ.ศรีสะเกษ ประสานแม่ข่าย รพ.มะเร็ง For RT และ
ลงข้อมูล Cancer anywhere - ระบบประสานให้คิวนัดทำ Colonoscope/ เตรียมลำไส้ 
ระหว่างศูนย์ Consult รพ.ศรีสะเกษ /เครือข่าย รพช. 

เขตสุขภาพที่ 11 
- จ.นครศรีธรรมราช : มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านรังสีรักษา และสามารถรองรับการส่งต่อจาก 

จังหวัดอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพที่ 11 
- จ.ระนอง : มี Cancer Center ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เป็นหน่วยประสานส่งต่อและเยี่ยม

ติดตาม ผู้ป่วยมะเร็ง 
- มีการจัดทำ Tumor Teleconference เพ่ือลด Refer out 
- จ.สุราษฎร์ธานี : รถตรวจมะเร็งสตรีเคลื ่อนที ่ (Mobile Lady Check) และมีการพัฒนา

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรม การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
6.1) เขตสุขภาพ 
1) เขตสุขภาพ ควรมีการประชุมวางแผนการดำเนินการร่วมกันทุกไตรมาส วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค      

การใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขตสุขภาพเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน หากในเขตสุขภาพมีทรัพยากร 
ไม่เพียงพอ เช่น ศูนย์การฉายแสง อาจมีข้อตกลงขอความร่วมมือจัดระบบการรับส่งไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ 

2) เพิ่มศักยภาพการคัดกรองและรณรงค์ โดยการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายทุกระดับ ในการคัดกรองด้าน
โรคมะเร็ง มีการจัดประชุม ทบทวนแนวทางการคัดกรอง โรคมะเร็งและการส่งต่อในเครือข่ายบรกิาร 
การออกหน่วยคัดกรอง มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ในพื ้นที ่ให้มีความต่อเนื ่อง          
การส่งเสริมการใช้บริการในคลินิกเลิกบุหรี่ การจัดงานรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลก และการตระหนัก   
การส่งเสริมสุขภาพในการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

3) การใช้ระบบ cancer anywhere ร่วมกับนวัตกรรม Telemedicine และ e-refer เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
การรักษาการลดคิวรอคอย และ seamless referral system ระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพ รวมถึง
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยในเขต และออกนอกเขตสุขภาพ 
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4) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมีการอบรมการใช้โปรแกรม TCB ในโรงพยาบาล มีผู ้รับผิดชอบ
ชัดเจนและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5) การดูแลอัตรากำลังคน การส่งฝึกอบรมเฉพาะด้านตามแผนที่วางไว้ จัดให้มีกรอบความก้าวหน้า        
ในวิชาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานตรงตามท่ีอบรม 
 

6.2) ส่วนกลาง 
1) จัดฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ  รวมถึงคู่มือแนวทางการดำเนินงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง      

ทุกสาขารวมถึงการจัดเก็บตัวชี้วัด 
2) ร่วมกับพื้นท่ีวิเคราะห์ปัญหาให้ข้อมูลและให้การสนับสนุนเขตสุขภาพในการดำเนินงาน 
3) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างเขตสุขภาพ 

 
7. ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  

1) ติดตามผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้ได้ตามเกณฑ์
เป้าหมาย  

2) ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ ด้านการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ให้ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

3) ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการ ด้านการรักษาด้วยการให้รังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ให้ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
หัวข้อ/ ตัวช้ีวัด: สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) 
 
1) เป้าหมายและผลงาน 

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน น้ำหนัก ≥ 500 กรัม  
(เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ) 

 
ผลการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (A)  = 973 ราย 
จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (B)  = 227,702 ราย 
ที่มาข้อมูล : Health Data Center (HDC) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
  
2) สรุปสถานการณ์ 

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500 กรัม เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 
ทารกเกิดมีชีพ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) พบว่า ภาพรวม
ประเทศไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นอัตราตาย 4.27 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ (จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน          
973 ราย จากจำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 227,702 ราย) โดยดำเนินการผ่านเกณฑ์ 4 เขตสุขภาพ ได้แก่       
เขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, และ 9 
 
3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

1. ปัญหาการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจาก Preterm, PPHN, ภาวะเสี่ยงจากครรภ์มารดา และมารดาติดเชื้อ
COVID-19 จึงทำให้อัตราการเกิด Preterm birth สูงขึ้น 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ 

HDC 3.35 3.71 3.98 3.07 5.02 5.94 3.35 3.69 3.15 4.60 6.45 3.75 4.27

0
1
2
3
4
5
6
7
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2. อัตราตายทารกแรกเกิดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบ ANC คุณภาพยังไม่ครอบคลุม 
4. ระบบ Refer Back ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ต้นน้ำ: 
1. พยายามลดจำนวนทารกที่เกิดก่อนกำหนดโดยประสานงานกับราชวิทยาลัยสูตินรีเวช และ Service Plan 

สาขาสูติกรรม เพื่อออกแนวทางเชิงนโยบายให้กับแพทย์เวชปฏิบัติได้มีแนวทางมาตรฐานเดียวกัน    
ในการให้การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดรวมทั้งการใช้ยาและกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อลดจำนวนทารก     
ที่เกิดก่อนกำหนดตั้งแต่ต้นทาง 

2. พัฒนาและประสานงานการทำงานของ MCH Board ในทุกเขตสุขภาพบริการให้มีความต่อเนื่อง 
ในการทำงานร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3. มีการรณรงค์ให้มีการฝากครรภ์คุณภาพอย่างน้อย ANC 5 ครั้งในสถานพยาบาล และสนับสนุนให้มารดา 
ที่ตั้งครรภ์หลัง 12 สัปดาห์ รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 

กลางน้ำ: 
1. ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมรวมถึงครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ที่จำเป็นและมีการปรับปรุงทั้งระบบโครงสร้าง ระบบการดูแลความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญ 
ของบุคลากรในการตั้งรับเพ่ือดูแลทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งทางด้านสูติติกรรม และกุมารเวชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทารกแรกเกิด
โดยเฉพาะกลุ่มทารกแรกเกิดก่อนกำหนด เช่น การจัดอบรมการกู ้ชีพทารกแรกเกิด  NCPR ตาม
แนวทางปี 2020 เพื่อลดภาวะ Asphyxia และอบรมการส่งต่อ Refer ทารกแรกเกิดอย่างปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน STABLE program 

3. มีการตรวจประเมินกำกับติดตาม ให้มีการดูแลมาตรฐานทั้งมารดาที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 
และทารกแรกเกิดโดยเฉพาะกลุ ่มทารกแรกเกิดก่อนกำหนดให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน         
ของราชวิทยาลัยที่กำหนดขึ้น 

4. พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทั้ง Refer in และ Refer back โดยเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ M 
หรือ Nodes ให้สามารถดูแลทารกแรกเกิดที่พ้นภาวะวิกฤตและรับกลับมาจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่
กว่าเพื่อดูแลต่อได้เพ่ิมข้ึน 

ปลายน้ำ:  
1. เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะกลุ่มทารกแรกเกิดก่อน

กำหนดน้ำหนักตัวน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง และกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนดซึ่งมีภาวะ
ความดันเลือดปอดสูง PPHN และ Asphyxia โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณ  
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ เช่น Inhaled Nitric Oxide ซึ่งใช้ในการดูแลรักสาภาวะ PPHN และ Cooling 
System ซึ่งใช้รักษาในทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง 



150 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

2. สร้างแนวทางมาตรฐานในระดับจังหวัด เขตสุขภาพบริการ ในการดูแลรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในแต่ละเขตและผลักดัน ติตามกำกับ ให้มีการใช้เป็นแนวทาง
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เตรียมการในการรับกับสถานการณ์โควิด ในทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดย 
- Structure: ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อมาสู่บุคลากร  
- Staffs: อบรมทักษะเชิงปฎิบัติการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีความสามารถในการดูแล

รักษาทารกในกลุ่มนี้ รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อที่แพร่กระจายจากทั้งคนไข้และบุคลากร
ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบุคลากรและ
คนไข้  

- Services system and Supplies: จัดระบบแนวทางในการดูแลรักษาทารกกลุ่มเสี่ยงและ  
มีการพัฒนาปรับปรุงตามองค์ความรู้ใหม่เป็นระยะรวมทั้งจัดทำแผน BCP Business Care 
Plan เพ่ือเตรียมการตั้งรับล่วงหน้าในด้านระบบการส่งตัวคนไข้ การดูแลป้องกัน รวมทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. จัดทำโครงการเพื ่อของบประมาณในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เพิ ่มเติม รวมถึงอัตรากำลังที ่จำเป็น           
ตามการคาดประมาณในเขตสุขภาพบริการที่ไม่เพียงพอ 
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากสำนักปลัดกระทรวงเพ่ือผลักดันให้ลดอัตราการตายของทารกแรก

เกิดเป็นหนึ่งในห้าของสาขาหลัก 
2. บุคลากรทางด้านสูติกรรมและกุมารเวชกรรม มีความร่วมมือในการทำงานผ่าน MCH Board  
3. มีการประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ราชวิทยาลัยต่างๆ กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ                         

กองบริหารงานสาธารณสุข ในการสนับสนุนโครงการดำเนินงานต่างๆ 
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6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

Objectives มาตราการในการดำเนนิการ 

ลดป่วย 

➢ การลด preterm delivery: การให้การศึกษา รณรงค์ให้มีการฝากครรภ์และ
จัดระบบการฝากครรภ์คุณภาพ เพิ่มมาตรการแนวทางการลดการคลอดก่อนกำหนด  
ด้วยกลยุทธต่างๆ รวมทั้งการใช้ยา progesterone เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด มีการ
พิจารณานำเสนอโครงการเพื่อผลักดันให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ Reimbursement 
หรือชุดสิทธิประโยชน์ในภาวะกลุ่มโรคท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะ และภาระโรค กลุ่มโรค 
PPHN ความดันเลือดปอดสูง ได้ดำเนินการของบประมาณจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการใช้แก๊สไนตริกออกไซด์เพื ่อรักษาภาวะนี ้ ได้ผ่าน       
การพิจารณาจากกรรมการของ สปสช. แล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการ และนอกจากนี้      
ยังมีแผนจะนำเสนอชุดสิทธิประโยชน์ หรือ Optimum reimbursement ของการดูแล
รักษาทารก Preterm ทั้งในช่วงแรกเกิดและช่วงรอเลี้ยงโต 
➢ ลด birth asphyxia ลดการติดเชื้อ: การฝากครรภ์คุณภาพ จัดอบรมห้องคลอด

คุณภาพ การกู้ชีพทารกแรกเกิด NCPR การส่งต่อทารกให้มีความปลอดภัย (STABLE 
program) เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง Online และ Onsite 
➢ ลดความพิการแต่กำเนิด: การฝากครรภ์คุณภาพ การให้ folic acid แก่หญิง       

มีครรภ ์และการให้ความรู้แก่หญิงที่พร้อมจะมีบุตร 

ลดตาย 

➢ ลดอัตราตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate) ด้วยการฟื้นฟู
ความรู้ ทักษะ เพ่ิมศักยภาพในการดูแลทารกป่วยให้บุคลากร 
➢ วางระบบเครือข่ายการรับส่งต่อภายในเขตและส่งออกนอกเขต สนับสนุนให้มี 

intrauterine transfer 
➢ มีระบบฐานข้อมูลและระบบปรึกษาทางไกล ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของแต่ละจังหวัด

ภายในเขต และจังหวัดนอกเขตท่ีเป็นจังหวัดรอยต่อ 

ลดการรอคอย 

➢ จัดระบบการ refer และบริหารเตียงแบ real-time 
➢ เพิ่มจำนวนเตียง NICU และเตียง sick-newborn พร้อมครุภัณฑ์ ให้แก่

สถานพยาบาล 
➢ จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ NNP 

พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์สาขาอ่ืนตามความเหมาะสม 
➢ จัดอบรมฟื ้นฟูวิชาการในพื ้นที่ เพิ ่มขีดความสามารถในการดูแลผู ้ป่วย        

ให้สถานพยาบาลโดยการ เพ่ิมจำนวนทุนเรียนต่อ ทำให้มีจำนวนผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้น 
➢ เพิ่ม reimbursement ให้แก่สถานพยาบาล 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

1.ประเด็นตรวจราชการ: ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

2. หัวข้อ: สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ) 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน น้ำหนัก ≥ 500 กรัม 

ปี 
(2558 – 
2565) 

จำนวนทารกที่
เสียชีวิต ≤ 28 วัน 

(A) 

จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
(B) 

อัตราตาย : 1000 การ
เกิด 

มีชีพ (A/B) x 1000) 
2558 1,548 421,103 3.68 

2559 1,931 486,789 9.97 

2560 2,135 489,035 4.37 

2561 1,979 448,345 4.41 

2562 1,850 409,150 4.52 

2563 1,747 414,664 4.21 

2564 1,747 363,038 4.81 

2565 (9 เดือน) 973 227,702 4.27 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 

4.1 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน น้ำหนัก ≥ 500 กรัม (เป้าหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)  

เขตสุขภาพ 
จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 

วัน (A) 
จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 

(B) 
อัตราตาย : 1000 การเกิดมี

ชีพ (A/B) x 1000) 
1 68 20,322 3.35 
2 55 14,816 3.71 
3 31 7,788 3.98 
4 52 16,942 3.07 
5 118 23,525 5.02 
6 169 28,467 5.94 
7 47 14,040 3.35 
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เขตสุขภาพ 
จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 

วัน (A) 
จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 

(B) 
อัตราตาย : 1000 การเกิดมี

ชีพ (A/B) x 1000) 
8 65 17,628 3.69 
9 69 21,874 3.15 

10 69 15,013 4.60 
11 126 19,545 6.45 
12 104 27,742 3.75 

ประเทศ 973 227,702 4.27 

ที่มา: HDC ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
 

4.2 เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ (เป้าหมาย 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ) 

เขตสุขภาพ จำนวนเตียงNICU (A) 
จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
เฉลี่ยปี 2561-2563 (B) 

อัตรา 1 : 500 (B/A) 

1 95 35,816 377 
2 76 22,489 296 
3 34 14,188 417 
4 96 28,768 300 
5 124 43,293 349 
6 112 50,843 454 
7 68 25,829 380 
8 75 30,888 412 
9 107 37,263 348 

10 62 24,895 402 
11 94 34,401 366 
12 76 46,943 618 

ประเทศ 1019 395,618 388 

ที่มา: การตรวจราชการรอบ 2/2565 
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
1. ปัญหาการเสียชีว ิตส่วน

ใหญ่เกิดจาก Preterm, PPHN, 
ภาวะเสี่ยงจากครรภ์มารดา และ
มารดาติดเชื้อ COVID-19 จึงทำ

- มีการรวบรวมข้อมูลสาเหตุการตายของ
ทารก การคลอดก่อนกำหนด การมีภาวะเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำหนดเพื ่อแก้ไขปัญหาและ

ร้อยละ 4.27 
A = 973 ราย 
B = 227,702 
ราย 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
ให้อัตราการเกิด Preterm birth 
สูงขึ้น 

 

ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ หามาตรการลด Preterm 
birth เช่น การใช้ Progesterone, ASA x 

- มีการทบทวน MCH Broad ทุกปี และมี 
ระบบบริหารจ ัดการแนวทางการให ้บร ิการ
Progesterone เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจาก 
Preterm 

   

2. อัตราตายทารกแรกเก ิดมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 

- จัดอบรมการกู ้ช ีพทารกแรกเกิดให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลระดับ A, S ทุกปี 
ทั้งแผนกสูติกรรมและกุมารเวชกรรม 

- เพิ่มจำนวนเตียง NICU ให้เพียงพอต่อการ
คลอดในทุกเขตสุขภาพบริการ 

- โรงพยาบาลระดับ M1 สามารถให้บริการ
ดูแลรักษาทารกภาวะกึ่งวิกฤตได้ 

3 .  ร ะบบ  ANC ค ุณ ภ า พ 
ยังไม่ครอบคลุม 

 

มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
ส าขาส ู ต ิ ก รรม  และสาขาทารกแรก เกิ ด 
ตามกระบวนการ 6 Value MCH Program 

4.  ร ะบบ  Refer Back ข าด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

- มีการประชุมพัฒนาระบบ refer และ 
การประสานงานเพื่อการส่งต่อ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับเขต 

-  เพ ิ ่ มศ ั กยภาพการด ู แลทารก ไปที่
โรงพยาบาลเครือข่ายระดับ M1 เพื่อลดความ
แออัด 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี  

เขตสุขภาพที่ ๑ 
➢ จังหวัดเชียงใหม่: Neonatal emergency box เป็นกล่องท่ีใช้บรรจุ ยา สารน้ำ และอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 

ในการกู้ชีพ 
➢ จังหวัดน่าน: โปรแกรมคำนวณและสั่งการรักษาให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ สามารถคำนวณ 

TPN จากสูตรที่มีทำให้สะดวกต่อการใช้งานของแพทย์ ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ และเชื่อมต่อผ่าน 
google drive ทำให้แพทย์สามารถสั่ง TPN ที่เตียงคนไข้ได้ในขณะที่ round 

➢ จังหวัดเชียงราย: Application การคัดกรองภาวะความผิดปกติของการตรวจคัดกรองการได้ยิน 
(OAE) 
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เขตสุขภาพที่ 5 
➢ จังหวัดสุพรรณบุรี: นวัตกรรม SNB Blood Transfusion monitoring แนวทางการติดตามสัญญาณชีพ 

ในทารกที่ได้รับเลือดเพื่อปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐาน ประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว และ
นวัตกรรมถุงปลอดภัยสายไม่เลื่อนหลุด (Safety bag) : ป้องกัน ปัญหา tube, line เลื่อนหลุด 

เขตสุขภาพที่ ๖ 
➢ จังหวัดตราด : หมวกลมหายใจ (Inspiration Hood) ใช้สำหรับตรึงอุปกรณ์การให้ออกชิเจนแรงดันบวก

อย่างต่อเนื่องทางจมูกในทารกที่ใช้ noninvasive ventilator แทนหมวกที่ต้องซื้อจากบริษัท (ราคา
ใบละ ๑,๐๐๐ บาท) 

เขตสุขภาพที่ ๙ 
➢ จังหวัดสุรินทร์ : คลินิกเจ้าตัวน้อยติดตามดูแลทารกน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่+า 5 ,000 กรัม  

หลังจำหน่ายแบบ One stop service โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
➢ จังหวัดชัยภูมิ : 

- Nest สำเร็จรูปใชสำหรับเป็นเบาะรองที่นอนทารกคลอดก่อนกำหนด 
- หมวก Super cap ใชสำหรับเป็นระบบปดในผู้ป่วยที่ใส่ CPAP 
- กางเกง Minizumo ใชแทนผ้าอ้อมในทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อวัดปริมาณปัสสาวะ 
- ผ้าคลุมเครื่องสองไฟเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาเด็กตัวเหลือง 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
1. มีข้อสั่งการเชิงนโยบายลงไปในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ โดยประสานงานกับ Service Plan 

สาขาสูติกรรม ให้เป็นเกณฑ์ตัวชี ้ว ัดหลักระดับประเทศ ให้มีอัตราการคลอดทารกก่อนกำหนด        
(อายุครรภ์ < 37 สัปดาห์) ไม่เกินร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี 

2. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ ศึกษา หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มารดาคลอดก่อนกำหนดและออกมาตรการ
ป้องกันให้เป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ชมรม สมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

3. ตั้งเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับเขตลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่พบว่ามีความสัมพันธ์ทำให้เกิดการคลอด    
ก่อนกำหนดโดยมีงบประมาณสนับสนุน จัดเป็นโครงการเร่งด่วนพิเศษ 

4. รณรงค์ทำ Campaign ให้มีการสื่อสารสู่สาธารณะ ให้มี Public Awareness ในเรื่องการฝากครรภ์
คุณภาพ ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และอ่ืนๆ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย 
แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในพ้ืนที่ต่างๆ 

5. M & E: แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการคลอด    
ก่อนกำหนดในระดับเขต และระดับประเทศ มีการติดตามแบบ Online Onsite และมีการรายงานผล
การติดตามส่งมาที่ส่วนกลางในทุกไตรมาส 

6. จัดตั้งคณะกรรมการแม่และเด็กในการกำหนดแนวทางมาตรฐานในระดับชาติ ในการออก
แนวปฏิบัติในการดูมารดาท่ีติดเชื้อโควิดและลทารกที่เกิดจากมารดาโควิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

7. กำหนดให้แพทย์และพยาบาลเฉพาะทางได้เป็นสาขาขาดแคลน เพ่ิมค่าตอบแทนให้ได้ใกล้เคียง
องค์กรอ่ืนๆ สนับสนุนโควต้าการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
หัวข้อ / ตัวชี้วัด  : การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 
 

1. เป้าหมายและผลงาน 
  ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน  
  หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 70) 

ผลการดำเนินงาน 

 
 

- จำนวนผู้ป่วย Intermediate care* ทุกราย ภายในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index<15 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index=20 (A) 
= 24,631 ราย 

- จำนวนผู้ป่วย Intermediate care* รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fracture 
Hip (Fragility fracture) ทุกราย ที่เข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลางอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ
จนกว่า Barthel index = 20 (B)            
= 29,831 ราย 

ที่มาข้อมูล : จากการรายงานของพ้ืนที่และการนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3) 
 

2. สรุปสถานการณ์ 
ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 

Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 70) ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 พบว่า 
ภาพรวมประเทศผ่าน คิดเป็นร้อยละ 82.57 โดยมีผู้ป่วยได้รับการบริบาลฟื้นสภาพฯ ทั้งหมด 24,631 ราย 
จากผู้ป่วยฯรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบทั้งหมด 29,831 ราย เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ 
พบว่า เขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่  8 (ร้อยละ 90.97) รองลงมา ได้แก่      
เขตสุขภาพที ่ 7 (ร้อยละ 89.12) และเขตสุขภาพที ่ 2 (ร้อยละ 88.67) ตามลำดับ ซึ ่งหากพิจารณา         
รายจังหวัด พบว่า มีจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา (ร้อยละ 69.34) 
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เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 69.28) พังงา (ร้อยละ 68.39) ระนอง (ร้อยละ 64.52) สมุทรปราการ (ร้อยละ 
55.27) ยะลา (ร้อยละ 51.48) และ ตราด (ร้อยละ 39.39) 
 
3. ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
 1) ด้านระบบบริการ  
- จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การดูแลและติดตามขาดความต่อเนื่อง 
- การส่งกลับผู้ป่วย (refer back) เพ่ือรักษาต่อที่ รพช. มีจำนวนน้อย 
- กรณีผู้ป่วยถูกส่งต่อข้ามจังหวัดไม่สามารถติดตามได้ 
- ผู้ป่วยและญาติบางรายขาดความตระหนักในการดูแลและฟ้ืนฟูระยะกลาง 
 2) ด้านบุคลากร:  

- บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ได้แก่ พยาบาลฟื้นฟู  (4 เดือน) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู   
 นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด เป็นต้น 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย IMC 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องยังไม่เพียงพอและครอบคลุม 
 3) ด้านระบบสารสนเทศ 

- การส่งต่อข้อมูลและดูแลต่อเนื่องมีความล่าช้า  
- ยังไม่มีระบบส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ.แม่ข่ายและลูกข่ายที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
 และสะดวกต่อการใช้งาน 

 4) ด้านการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 
- Intermediate bed/ward ส่วนใหญ่ยังไม่มียาลดเกร็ง (ยา Baclofen บัญชี ข) 
- ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วย IMC 

 5) ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล 
- มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน IMC ในพ้ืนที่ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
- บางพ้ืนที่ขาดนโนบาย/ การสนับสนุนที่ชัดเจนจากผู้บริหาร 

 6) ด้านงบประมาณ 
- ปีงบ 2565 สปสช. ไม่ได้สนับสนุนงบ IP rate พิเศษ ทำให้เขตสุขภาพไม่สามารถเบิกจ่าย 
 ค่าบริการแบบ on top IMC ได ้

 
4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 1) ด้านระบบบริการ  

- พัฒนาระบบบริการในรูปแบบ New Normal เพ่ือรองรับสถานการณ์ COVID-19 
- พัฒนาระบบดูแลและติดตามผู้ป่วย โดยใช้ Telemedicine/ Telerehabilitation 
- มีระบบปรึกษาทางไกล (Teleconsultation) ระหว่าง รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย 
- พัฒนาเครือข่าย/เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เกิดระบบการดูแลต่อเนื่อง 

 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
- พ้ืนที่: จัดทำแผนเพ่ิมอัตรากำลัง/แผนพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่ขาดแคลน 
- ส่วนกลาง: เสนอกรอบอัตรากำลังของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน รพ. แต่ละระดับ เพ่ือให้เพียงพอและ 

          เหมาะสมกับภาระงาน 
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 3) ด้านระบบสารสนเทศ 
- พ้ืนที่: พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ป่วย IMC ระหว่าง รพ.แม่ข่าย 
และลูกข่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและติดตามต่อเนื่อง (พิจารณาตามความพร้อมของพ้ืนที่ เช่น 
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเอง Line, Google sheet เป็นต้น) 
- ส่วนกลาง: พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ 

 4) ด้านงบประมาณ 
- ส่วนกลาง: ผลักดันข้อเสนอรูปแบบการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) ที่เหมาะสม 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 

1) มีเครือข่ายบริการภายในจังหวัดที่เข้มแข็ง และมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ชุมชน 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการส่งต่อและระบบ teleconsultation เพื่อติดตามข้อมูลผู้ป่วย
และเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วย 

3) การจัดอัตรากำลังคนที่เหมาะสมและจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพการดูแลผู้ป่วย 
4) มีการจ่ายค่าบริการสำหรับผู้ป่วย IMC ที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้เปิดบริการ 

 
6. ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  

1) การพัฒนาการให้บริการ IMC ให้ได้คุณภาพ ทั้งทางด้านโครงสร้าง ระบบบริการ และบุคลากร 
- จังหวัดมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เพียงพอ           

ต่อการให้บริการ 
- เยี่ยมเสริมพลังในแต่ละเขตสุขภาพ 
- มีระบบส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายใน

จังหวัดเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
2) การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
- มีแผนการบริหารกรอบอัตรากำลังของเขตสุขภาพ ตามวิชาชีพที่ขาดแคลน 
- มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพที่ขาดแคลน และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ: ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
2. หัวข้อ: การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์ 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน  
หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมาย ร้อยละ 70)  

 

 
 
- จำนวนผู้ป่วย Intermediate care* ทุกราย ภายในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 

ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index=20 (A)     
= 24,631 ราย 

- จำนวนผู้ป่วย Intermediate care* รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fracture Hip 
(Fragility fracture) ทุกราย ที่เข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลางอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า 
Barthel index = 20 (B)                                   
= 29,831 ราย 
ที่มาข้อมูล : จากการรายงานของพ้ืนที่และการนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3) 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
เขตสุขภาพที่ 1 

1. จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 
ทำให้ไม่สามารถติดตามเยี่ยมบ้านและ
ให้การฟื ้นฟูอย่างต่อเนื ่องได้ รวมทั้ง
ผู ้ป่วยไม่สามารถออกมารับบริการได้ 
ส ่งผลให้ขาดการกำกับติดตามและ 
intensive program ขาดความต่อเนื่อง 

2. การส่งกลับผู้ป่วย (refer back) เพื่อรักษา
ต่อที่ รพช. ตามแนวทางของ IMC  

3. ข้อจำกัดด้านบุคลากรที ่ไม ่เพียงพอ 
และภาระงานที่มากขึ้นโดยเฉพาะจาก
สถานการณข์องโรค COVID-19  

4. ขาดแคลนยาที่จำเป็น โดยเฉพาะ      
ยาสำหรับการลดเกร็ง 

5. ขาดอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จำเป็น อุปกรณ์
ในการฟื้นฟูผู้ป่วยยังไม่ครบถ้วนและ
เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด และยัง
ขาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบำบัดฟ้ืนฟูที่
โรงพยาบาลและที่บ้าน  

6. การสนับสนุนเงินชดเชยการให้บริการ 
on top IMC  

1. พัฒนาระบบบริการฟื ้นฟูผ ู ้ป ่วยระยะกลาง ให้ได้  
รับการดูแลและติดตามจนครบ 6 เดือน ตาม KPI 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื ่อการลงทะเบียนส่งต่อ 
แล ะต ิ ด ต ามผ ู ้ ป ่ ว ยอย ่ า ง ค รอบคล ุ ม และมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพทั้งองค์ความรู้
และทักษะเพ่ือการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

4. ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลของ
ผู ้ป ่วยที ่ส ่งกล ับระหว่าง รพ.แม่ข ่ายและ รพช.          
(ในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมในการเก็บ
ข้อมูลและติดตามผู้ป่วย) เช่น การพัฒนาโปรแกรม 
PIMC, COC-link 2020 หรือ CM-IMC เป็นต้น 

5. ควรมีการกำหนดเงินสนับสนุนการให้บริการ on top 
IMC  ให้ครอบคลุมและเท่าเทียมท้ัง 12 เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 77.90 
A = 2,930 ราย 
B = 3,761 ราย 

เขตสุขภาพที่ 2 
1. แนวทางการรับส ่งต่อและจำหน่าย

ผ ู ้ป ่วยย ังม ีความไม ่สอดคล ้องกัน
ระหว ่างโรงพยาบาลแม ่ข ่ ายและ
โรงพยาบาลลูกข่าย ทำให้ไม่สามารถ
ส่งกลับผู้ป่วยที่มีความพร้อมในการฝึก
แบบ IPD  

2. อุปสรรคในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และ
การประเมินความคืบหน้า เนื ่องจาก
สถานการณ์โควิด ระยะทางไกล และ   
ไม่มีรถออกให้บริการ  

3. ขาดทีมฟื ้นฟูสภาพระยะกลาง ได้แก่ 
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
พยาบาลฟื ้นฟู 5 วัน หรือ 4 เดือน  
นักกิจกรรมบำบัด 

1. มีแผนการดูแล (Care plan) จาก รพ. แม่ข่าย สู่ รพ.
ลูกข่าย และแผนการจำหน่ายสู่การดูแลต่อเนื่องใน 
ชุมชน (Discharge plan)  

2. มีแผนการบูรณาการดูแลผู้ป่วยจากระยะกลางสู่การ
ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long term care) และแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) อย่างต่อเนื่อง 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล      
นักกายภาพบำบัด โดยจัดรวมในภาพเขตสุขภาพ 

4. พัฒนาการเก็บข้อมูลระดับจังหวัดเป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน เพื ่อง่ายต่อการติดตามผู ้ป่วย โดยเป็น 
“โปรแกรมเก็บข้อมูล New IMC Program” 

ร้อยละ 88.67 
  A = 1,737 ราย 
  B = 1,959 ราย 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
4. ระบบข้อมูลที่ผิดพลาด ระบบฐานข้อมูล

ที่ไม่เชื่อมโยงกัน 
เขตสุขภาพที่ 3 

1. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแล
ต่อเนื่องที่ตึกผู้ป่วย นักกายภาพบำบัดมี
จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
จัดบริการ 

2. การจัดระบบเชื ่อมโยงข้อมูลการดูแล
และการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลยังไม่
ชัดเจนและ ไม่มี Data center 

3. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ 
ในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้การดูแล
ผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนกำลังคน IMC โดยของบสนับสนุนจากเขต
สุขภาพ ส่งบุคลากรอบรมพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หลักสูตร 
4 เดือน ให้ครบทุก รพช. อย่างน้อย รพช.ละ 1 คน 

2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียน IMC โดย การเขียน Note 
ใน HosXp ทุกรายและมีการบันทึกข้อมูล Barthel 
index หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล 7 วัน และทุก 1, 
3, 6 เดือนหลังจากที่ทีมกายภาพบำบัด และ รพ.สต  
ลงติดตามเยี่ยมบ้านทันที 

3. สร้างเครือข่ายระบบการดูแล ส่งต่อ และ consult 
 

ร้อยละ 85.20 
  A = 927 ราย 
  B = 1,088 ราย 

เขตสุขภาพที่ 4 
1. การส่งกลับผู้ป่วย ระบบ Refer Back 

เพ ื ่ อร ับบร ิการ IMC bed/ward ใน
จังหวัด 

2. ส ่วนใหญ่  Intermediate bed/ward 
ส่วนใหญ่ไม่มียาลดเกร็ง (ยา Baclofen 
บัญชี ข) 

3. ศูนย์ร่วมสุขบางแห่งยังขาด เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่จำเป็น และยังไม่มีคลัง
อุปกรณ์ ศูนย์ซ่อมแซ่มอุปกรณ์ รวมไป
ถึงงบในการการปรับสภาพบ้าน 

4. การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการดูแล
ผ ู ้ ป ่ วยระยะกลาง  แก ่สหว ิชาชีพ 
เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องและอาสาสมัคร
ฟ้ืนฟูชุมชน 

5. ผ ู ้ป ่วยและญาต ิบางรายขาดความ
ตระหนักในการดูแลและฟื ้นฟูสภาพ
ในช่วงระยะกลาง 

 

1. ทำแผนทบทวนแนวทางการ Refer Back เพื ่อรับ
บร ิการ IMC bed/ward ในจ ั งหว ัด ผ ่ านระบบ 
Smart COC 

2. พัฒนาระบบเชื ่อมต่อข้อมูลระหว่างศูนย์ประสาน 
IMC แม่ข่ายกับรพท./รพช. ในจังหวัด 

3. พัฒนาระบบมาตรฐาน Intermediate Bed/Ward 
ที่ชัดเจน ทั้งทางด้านโครงสร้าง ยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น 
วัสดุทางการแพทย์ และระบบบริการ 

4. อบรมทักษะการดูแลผู้ป่วย IMC ระยะสั้น 
5. สนับสนุนการส่งอบรมภายในเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และ
พยาบาลฟ้ืนฟู (หลักสูตร 4 เดือน) 

6. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นประจำศูนย์ รวมทั้ง
พัฒนาศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์และศูนย์ซ่อมแซมในจังหวัด 

7. จัดกิจกรรมเยี ่ยมเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจและให้
กำล ังใจแก ่ผ ู ้ป ่วยและญาต ิ  (Empowerment & 
Psycho Support) สร้างเป้าหมายในการรักษาร่วมกัน 
และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ Care giver 

ร้อยละ 85.59 
A = 1,099 แห่ง 
B = 1,284 แห่ง 

เขตสุขภาพที่ 5 
1. การส่งกลับผู้ป่วย (refer back) เพ่ือรักษา

ต่อที่ รพช. น้อย 
1. เพิ่ม node IMC ในแต่ละ รพช. และพัฒนาระบบ 

refer back ให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ พร้อมทั้งสนับสนุน 
Telemedicine 

ร้อยละ 80.28 
A = 2,691 ราย 
B = 3,352 ราย 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
2. ระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานอยู่

ในช ่วงพ ัฒนาและผ ู ้ป ่วยและญาติ  
ไม่พร้อมที่จะอยู่รักษาจนครบ 14 วัน  

3. ขาดแคลนบุคลากร และเคร ื ่องมือ
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ  
 

2. พัฒนาระบบส่งต่อและติดตามข้อมูล และสร้างเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วย IMC ในชุมชน  

3. พัฒนาบุคลากรและติดตามการใช้เตียง IMC ที่ รพช. 

เขตสุขภาพที่ 6 
1. จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 

ทำให้ไม่สามารถติดตามเยี่ยมบ้านและ
ให้การฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องได้  

2. ผ ู ้ป ่วยและญาต ิปฏ ิ เสธการเข ้ารับ
บริการฟื้นฟู 

3. การส่งกลับผู ้ป่วย (refer back) เพ่ือ
รักษาต่อที ่ รพช. น้อย และมีความ
กังวลเรื่องการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะใน
รายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปัญหาทาง
ระบบหายใจ เป็นต้น 

4. ปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที ่บ ้าน
ผู้ป่วย หรือผู้ป่วยไม่มีโทรศัพท์ ทำให้
ติดตามในรูปแบบออนไลน์ไม่ได้ 

5. ไม ่ได ้ร ับเง ิน on top IMC ตามที ่ลง
ข้อมูลในระบบ 

6. ขาดบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
แพทย์เวชศาสตร ์ฟื ้นฟู นักกิจกรรม 
บำบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาลฟื้นฟู 
หลักสูตร 1 เดือน และ 4 เดือน 

1. สนับสนุนให้โรงพยาบาลสร้างช่องทางเชื่อมต่อกับ
หน่วยบริการและผู้ป่วยเพื่อติดตามและให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน เช่น video call  Facebook  และ
ให้บริการ home program เป็นต้น 

2. สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความรู้ทักษะในการ
ฟื้นฟูผู้ป่วยขั้นพื้นฐานในระดับปฐมภูมิให้ครอบคลุม
ทุกตำบล                                                                         

3. จัดอบรมให้ความรู ้และฝึกทักษะการฟื้นฟูผู ้ป่วย
ให้แก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในครัวเรือน 

4. ตรวจสอบข้อมูลเบ ื ้องต ้น และประสานงานกับ 
สปสช. เขต 6 โดยตรง 

5. แนะนำทีมเยี่ยมบ้านออกเยี่ยมบ้านเพื่อแนะนำให้
ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องที่ รพ.ในจังหวัด
หรือ รพ.เอกชน ทั้งนี้ ทีมเยี่ยมสำรวจสามารถบันทึก
ข้อมูลผู ้ป่วยทางระบบ COC เพื ่อให้ร ับการดูแล
ต่อเนื่องได้ 

6. เพิ ่มพูนทักษะที ่จำเป็นแก่ผู ้ด ูแลหรือญาติผู ้ป่วย 
เฉพาะราย และสนับสนุนการสงอบรมพยาบาลฟนฟ ู

ร้อยละ 74.63 
A = 2,380 ราย 
B = 3,189 ราย 

เขตสุขภาพที่ 7 
1. จากสถานการณ์ของโรค COVID-19  

ทำให้ระบบบริการแบบ intensive 
rehab ลดลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและมีผลกระทบต่อ
ระบบบริการการฟ้ืนฟูทั้ง 3 รูปแบบ 

2. บ ุคลากรไม ่ เพ ียงพอและขาดการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมฟ้ืนฟ ู

1. เปลี่ยนรูปแบบบริการเป็น Telemedicine 
2. มีการเชื่อมโยงด้วยระบบสามหมอ โดยการเยี่ยมบ้าน

แบบ New Normal (Telemedicine)  
3. มีศูนย์ฝึกการดูแลก่อนจำหน่าย มีศูนย์อุปกรณ์  

ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ 
4. การพัฒนาศักยภาพสหสาขา สนับสนุนงบประมาณ

และสนับสนุนด้านฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะ
ยาว 

ร้อยละ 89.12 
A = 1,565 ราย 
B = 1,756 ราย 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
3. ระบบข้อมูลการเข้าถึงผู้ป่วย การส่งต่อ

และเช ื ่อมโยงบร ิการ 3 หมอ จาก  
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า 

4. รูปแบบการส่งออกข้อมูลผู ้ป่วย IMC 
ของแต่ละหอผู้ป่วยไม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติที่วางไว้ และ รพช.ได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วนเมื่อรับ refer ผู้ป่วยกลับ 

5. พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับทาง Service plan: Capture 
the fracture (FLS) เพ่ือความครอบคลุมเป็นระบบ 

6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดและระดับเขต 
และจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยของ
ระบบการส่งต่อในเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ 8 
1. ขาดแคลนอัตรากำลังในระบบบริการ

ฟ้ืนฟู ได้แก่ นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไข
การพูด นักกายอุปกรณ์                      
นักกายภาพบำบัด และพยาบาลฟื้นฟู
หลักสูตร 4 เดือน 

2. การติดตามการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วย
ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. จำนวนเตียงและอุปกรณ์การแพทย์  
ยังไม่เพียงพอ 

1. มีแผนสนับสนุนบุคลากรให้เพียงพอสำหรับการให้
บริบาลฟ้ืนสภาพเพ่ิมข้ึน 

2. มีแผนเพิ่มการติดตามผู้ป่วยที่กลับไปรักษาตัวที่บา้น
ให้ได้รับการฟื้นฟูใน รพ.ใกล้บ้าน อย่างต่อเนื่อง 

3. มีแผนรายการครุภัณฑ์เพื่อเตรียมขอสนับสนุนงบ
จากเขตสุขภาพ 

 

ร้อยละ 90.97 
A = 3,786 ราย 
B = 4,162 ราย 

เขตสุขภาพที่ 9 
1. ขาดการติดตามข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วย 

IMC ที่จำหน่ายจาก รพศ. ไป รพ.สต. 
2. การติดตามเยี ่ยมบ้านในสถานการณ์

ของโรค COVID-19 
3. ความเพียงพอของอัตรากำลังคน  
 

1. เพิ ่มบทบาทของ รพ. A และ S ในการประสานงาน
ติดตามข้อมูลผู้ป่วยและการให้บริการปรึกษาทางไกล 

2. เพ่ิมการเยี่ยม นิเทศ สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน
การดูแลผู้ป่วย IMC ในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

3. พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย IMC แก่ อสม. 
4. เพิ ่มช ่องทางการติดต ่อในสถานการณ์ของโรค 

COVID-19 ผ่านระบบ Line official  

ร้อยละ 87.92 
A = 1,979 ราย 
B = 2,251 ราย 

เขตสุขภาพที่ 10 
1. ขาดแคลนอัตรากำลังในระบบบริการ
ฟ้ืนฟู เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด 
พยาบาลฟ้ืนฟู และนักกายภาพบำบัด 
2. ระบบการส่งต่อหลากหลายโปรแกรม 

(PRM / COC/ Pt soft /Smart refer) 
3. ขาดระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วย IMC 

ที่สะดวกต่อการใช้งานและสรุปงาน 
4. อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไม่เพียงพอ

และท่ัวถึง 

1. มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลกรในการดำเนินงาน
ภายในจังหวัด มีแผนส่งบุคลากรอบรมเฉพาะทาง 

2. จัดเครือข่ายให้บริการ IMC ในจังหวัด 
3. ต ิดตามค ุณภาพระบบการด ูแลผ ู ้ป ่วย IMC ทั้ ง

OPD/IPD/ home visit 
4. พัฒนาระบบ Refer Back ให้ครอบคลุมทุกฟื ้นที่ 

โดยผ่านระบบ Telemedicine 
 
 

ร้อยละ 75.53 
A = 1,605 ราย 
B = 2,125 ราย 
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ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการดำเนินงาน 
5. เงินสนับสนุนการให้บริการ On top 

IMC ในปี 2564 ถูกยกเลิก 
เขตสุขภาพที่ 11 

1. ขาดแคลนอัตรากำลัง ได้แก่ แพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟ้ืนฟู              
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด 

2. การจ ัดเก ็บข ้อม ูลย ังไม ่ เป ็นระบบ 
และใช้โปรแกรมที่หลากหลายภายใน
จังหวัด 

3. ไม่มีห้องน้ำคนพิการในหอผู้ป่วยใน 
4. ขาดแคลนเครื่องช่วยความพิการ 
5. ไม่มีแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการ 

IMC bed/ward 
6. การส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล

ต้นทางและโรงพยาบาลปลายทาง และ 
การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ใช้
โปรแกรมท่ีหลากหลายภายในจังหวัด 

1. จัดอบรมสหสาขาวิชาชีพและพยาบาลฟื้นฟูให้ได้
ตามหลักสูตรที่กำหนด 

2. จัดทำระบบยืม-คืนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ
จาก รพ.แม่ข่าย 

3. ปรับปรุงโครงสร้างห้องคนพิการและจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

4. พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพให้ครบตาม
กรอบที่กำหนด 

ร้อยละ 84.25 
A = 2,028 ราย 
B = 2,407 ราย 

เขตสุขภาพที่ 12 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

Covid-19 ทำให้การบริการลดลง ใน 
รพ.ระดับ M และ F ส่งผลต่อการ refer 
back เพื่อทำ intensive rehab ซึ่งอาจ
มีผลต่อ Quality of life 

2. ความพร้อมการให้บริการ IMC แต่ละ
โรงพยาบาลชุมชนแตกต่างกัน  

3. ขาดแคลนคร ุภ ัณฑ์ทางการแพทย์
สำหรับดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  

4. ในโครงสร้างกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูไม่
มีตำแหน่งพยาบาลฟ้ืนฟ ู

1. พัฒนาระบบบริการ new normal rehabilitation 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ การส่งต่อข้อมูล แบบ two 

way communication 
3. พัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลกับ HHC, COC 
4. พ ัฒนา ร ู ป แบ บ  Telemedicine, Tele consult 

ร่วมกับ รพช. / Primary care 
5. พัฒนาศักยภาพทีมด้านการดูแล Hip fracture 

ร้อยละ 76.25 
A = 1,904 ราย 
B = 2,497 ราย 

 

 
 
 
 
 
 
 



165 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี  
เขตสุขภาพ นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี 

เขตสุขภาพที่ 1 แม่ฮ่องสอน :  
1. การสอนผ่าน VDO call ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด โดยนักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลเวชชารักษ์

ลำปาง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) มีการวางแผนการสอนทำกายอุปกรณ์ จาก รพ.แม่ข่ายให้แก่ รพช. 
2. การจัดทำรายงานทาง Google Sheet 
3. จัดทำสื่อการสอนโปสเตอร์รูปภาพ “การฟื้นฟูสมรรถภาพ” 
4. การทำ Shoulder – Bobath sling จากวัสดุเหลือใช้เพิ่ม 
ลำพูน : พัฒนา protocol ในการดูแลผู้ป่วยแบบผู้ป่วยตามบริบทของพื้นที่ โดยการนำ
telemedicine เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่โรงพยาบาล 
เชียงใหม่ :  
1. โปรแกรมการวางแผนจำหน่าย (Speedy Plan) สำหรับโรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลใน

เครือข่าย และโปรแกรมระบบกายภาพบำบัด / ฟื้นฟูสภาพทางไกล (Speedy Tele) สำหรับ
ผู้รับบริการ 

2. การอบรมพัฒนาศักยภาพการบริบาลฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง รูปแบบ E-Learning สำหรับพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย และพยาบาล รพ.สต. ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 จ.เชียงใหม่ 

3. โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง 
(Intermediate Care) ระดับแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทราย และการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายบริการโซน
สอง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. โปรแกรมการบันทึกการให้บริการและการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (โปรแกรม CM-IMC) 
5. App sheet for IMC และ โปรแกรมบันทึกข้อมูลคนพิการอำเภอสารภี 
น่าน :  
1. ประสานการใช้ข้อมูลผ่านระบบ Thai COC ของผู้รับผิดชอบงานมากขึ้น มีการเพิ่มช่องทางการส่ง

ต่อข้อมูลผู้ป่วยจาก รพ.แม่ข่าย ผ่านกลุ่ม Line หรือโทรประสานงานโดยตรงกรณีเร่งด่วน และ
การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน ไปยังโรงพยาบาลชุมชน 

2. การรายงานติดตามผู้ป่วยจนครบ 6 เดือนหรือจน BI = 20 โดยการสร้างระบบ google form 
เพ่ือความสะดวกและต่อเนื่องของข้อมูลในการรายงานของทีมเยี่ยมติดตาม เช่น กรณี OPD Case 
ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ OPD/IPD Case ให้กับทีมกายภาพบำบัด รพ.ชุมชนทุกแห่ง ส่ง
ข้อมูลเข้าระบบผู้ประสานงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. การพัฒนาหอผู้ป่วยใน รพ.ภูเพียง (10 เตียง) เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองน่าน ภูเพียง 
และใกล้เคียงในการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องของผู้ป่วย IMC (และวางแผนเปิด IMC ward (6 เตียง)     
ที่ รพร.ปัว เมื่ออาคารผู้ป่วยใน 114 เตียงสร้างแล้วเสร็จ) 

แพร่ :  
1. มีโปรแกรม PIMC ทั ้ง 5 กล ุ ่มโรค ได ้แก่ Hip fracture , Ischemic stroke, Hemorrhagic 

stroke, Spinal cord injury, Traumatic brain injury ใช้ในการส่งต่อ ติดตาม ดูแลให้การรักษา
ต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดแพร่ โดยข้อตกลงระหว่างเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อวันที่ 24/6/65 
จะใช้โปรแกรม PIMC ในการดูแลส่งต่อผู้ป่วย IMC ทั้งเขตสุขภาพที่ 1 
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เขตสุขภาพ นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี 
2. มีการเปิด IMC ward ที่ส่งจาก รพ.แพร่ จำนวน 2 แห่งคือ รพ.สูงเม่น จำนวน 6 เตียง (1 ต.ค 

65) และ รพ.ร้องกวาง จำนวน 4 เตียง (1 ก.ค 65) 
3.  มี Line OA แต่ละกลุ่มโรค ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาโดยทีมนักกายภาพบำบัดเวียงโกศัย 
4. มีระบบ Tele consult ระหว่างนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลแพร่และโรงพยาบาลชุมชน 1ครั้ง/เดือน 
5. มีระบบติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ และ Tele rehabilitation ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน 

ลำปาง :  
1. จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาระบบการดูและผู้ป่วยระยะกลาง ( IMC) จ.ลำปาง และแผนพัฒนา

ศักยภาพผู้ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย IMC รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดตาม และฝึกผู้ป่วย
แบบ Tele-rehab 

2. ทบทวน และ Update แนวทางการดูแลและการส่งต่อผู ้ป่วย IMC ของจังหวัดลำปาง จาก
โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชน (admit for less intensive rehab) และการส่งต่อผู้ป่วย
ไปดูแลต่อเนือ่งที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ในรูปแบบของ IMC ward (admit for intensive 
rehab) 

3. มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การรักษา และติดตามผล โดยโปรแกรม COC link 2020 
และเชื ่อมข้อมูลกับโรงพยาบาลชุมชน และ Application เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการดูแลต่อไป 

4. ประเมินผลการดูแลรักษา ฟื้นฟู และติดตามผู้ป่วย IMC ของจ.ลำปาง โดยรูปแบบโครงการวิจัย
ของรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมกับรพ.ทุกแห่งในจังหวัด (กำลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
ผลการวิจัย) 

พะเยา : กลุ่มโรคที่เข้ารับบริการ IMC มี 5 กลุ่มโรค โดยเพิ่มเติมจาก Stroke, TBI, SCI ได้แก่ Post- 
    op ortho (hip fracture) และ chronic wound 
เชียงราย : โครงการวิจัย “ประสิทธิผลของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยในสำหรับ  
    ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในหอฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกลาง เมื่อเทียบกับการฟื้นฟูแบบเดิมที่ 
    โรงพยาบาลระดับชุมชน” 
 

เขตสุขภาพที่ 2 พิษณุโลก :  
1. การพัฒนาการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองให้ครบถ้วนในโปรแกรมบริการ 

(Hosxp) ได้แก่ จำนวนครั้งการฟื้นฟูสภาพและการประเมิน Barthel index ในการจัดสรรงบ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ (QOF) ของ สปสช. 

2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการให้บริการผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับบริการแบบ 
OPD หรือชุมชน โดยสอบถามช่องทางที่ผู้ป่วยสะดวก มีการโทรศัพท์หรือไลน์ติดตามเดือนละ 1-2 ครั้ง 

สุโขทัย : มีธนาคารยืมกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสุโขทัยและศรีสังวรสุโขทัย 
อุตรดิตถ์ :  
1. มีการปรับการดูแลผู้ป่วยโดยมีการประเมินผู้ป่วยและแบ่งกลุ่มย่อยตาม BI เพื่อปรับการให้บริการ

ในสถานการณ์ทีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
2. มีการบูรณาการการดำเนินงานด้าน IMC- LTC – PC 
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3. มีการนำโปรแกรม UTT care และ UTT seamless care มาใช้ ทำให้การส่งต่อผู ้ป่วยและ

รวบรวมข้อมูลมีความสะดวกและถูกต้องมากข้ึน 
 

เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ : โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ สามารถให้การดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ป่วยระยะกลางได้เอง (ส่งทำ CT Scan ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แล้วรับผู้ป่วยกลับไปดูแล
เองที่โรงพยาบาลชุมชนต่อไป) 
 

เขตสุขภาพที่ 4 1. การบริการ Tele – Rehabilitation : ฟ้ืนฟูและติดตามทางไกลผ่าน VDO call 
2. คลิปวิดีโอการทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. คลิปวิดีโอในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพกมาใช้ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแล
ผู้ป่วย 
4. พัฒนา Home Program และคู่มือสำหรับผู้ป่วยและญาติ Care giver อสม. และการดูแล 
ผู้สูงอายุ ให้ง่าย สะดวกต่อการเข้าถึง เช่น คลิปวิดีโอ ผ่าน YouTube เพ่ิมช่องทางการให้คำแนะนำ
และติดตามผู้ป่วยให้สามารถติดต่อนักกายภาพบำบัดผ่านทาง Line Open chat ช่วยสง่ผลต่อการ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องได้ดี ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ 
 

เขตสุขภาพที่ 6 สระแก้ว :  
1. จัดทำคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้วยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ จังหวัดสระแก้ว 
2. บูรณาการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย IMC ร่วมกับระบบการดูแลต่อเนื่อง (Continuity of care: 
COC) และส่งต่อข้อมูลการติดตามเยี่ยมบ้านในโปรแกรม Thai COC โดยมีแพทย์     
แผนไทยร่วมเป็น Manager กับทีมสหวิชาชีพ IMC 
สมุทรปราการ :  
1. นวัตกรรมที่นอน "สบายใจ" เป็นที่นอนที่ทำจากถุงน้ำยาล้างไตบรรจุเจล ซึ่งใช้แทนที่นอนลม

ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ (ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562) 
2. นวัตกรรมผ้าอ้อม "ร่วมใจ" ผ้าอ้อมเย็บจากผ้าและใช้แผ่นรองใช้แทนผ้าอ้อมสำเร็จรูปทำให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ (ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 6 และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ) 

3. ที่ยกแขนสูง ลดอาการบวมบริเวณปลายมือ เริ่มทดลองใช้ปี 2563 (ร่วมกับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก
แขนที่ลดอาการบวมบริเวณปลายมือ) 

ปราจีนบุรี : ใช้ระบบ Telemedicine เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการจัดโปรแกรมการกระตุ้นกลืนให้
ผู้ป่วยแบบออนไลน์ โดยในขั้นต้นทำการสอนนักกายภาพบำบัดใน รพช. ผ่านระบบออนไลน์ก่อน เมื่อ
นักกายภาพบำบัดมีความพร้อม จึงให้ฝึกผู้ป่วยร่วมกับนักกิจกรรมบำบัดแนะนำผ่านระบบออนไลน์
จากโรงพยาบาลศูนย์ 
ชลบุรี :  
1. เปิดบริการ Day care ที่องค์การบริการส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ เพ่ือให้บริการผู้ป่วย 

Intermediate Care และ Long Term Care ต่อเนื่องจากโรงพยาบาล โดยองค์กรปกครอง
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ท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ 14 กันยายน 2563 และโรงพยาบาลชลบุรีร่วมลงนาม MOU กับ
เทศบาลบ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เพ่ือร่วมดำเนินการเตรียม
ความพร้อม และเปิดบริการ Day care ใน ปลายปีงบประมาณ 2564 

2. Telerehabilitation ในงานบริการ OPD IMC โรงพยาบาลชลบุรีตั้งแต่มิถุนายน 2564 
เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น : มีภาคีเครือข่าย Stroke ที่สามารถดำเนินการค้นหาและติดตามผู้ป่วย IMC เชิงรุกใน

ชุมชน ประสานงานและทำการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง และมีการใช้โปรแกรม Stroke@BI ในการ
ส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วย acute, intermediate และ long term care 
ร้อยเอ็ด : มีโปรแกรม Nemocare Roi-ET เป็นโปรแกรมส่งต่อและติดตามเยี่ยมผู้ป่วย IMC ที่
เชื่อมโยงทั้งระบบ 

เขตสุขภาพที่ 8 หนองคาย :  
1. มีการประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่าง รพ.แม่ข่าย และ รพ. Node 
2. มีแผนและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
3. มี QR code for Home PT program สำหรับผู้ป่วยในการดูแลตัวเองที่บ้าน 
สกลนคร : จัดทำโปรแกรม IMC SAKON NAKHON (google.com) สำหรับการใช้ส่งต่อและตอบ
กลับข้อมูลผู้ป่วย IMC ในจังหวัดสกลนคร 

เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา :  
1. การจัดบริการและจัดระบบศูนย์สุขภาพ “สุขใจใกล้บ้าน” สนับสนุนการสร้างเครือข่าย เปิดศูนย์

สุขใจใกล้บ้าน โดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 1แห่ง/อำเภอ ทุกอำเภอ 
2. จัดระบบการติดตามการดูแลผู้ป่วย IMC ที่ส่งกลับจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ

โรงพยาบาล NODE ระบบ Zoom meeting : IMC Tele Consult ทุกวันพฤหัสบดี 
ชัยภูมิ :  
1. IMC Notification พัฒนาระบบการสร้าง IMC code แบบอัตโนมัติผ่าน Line notification เพ่ือ

เป็นระบบการส่งปรึกษา (consult) ทีมสหวิชาชีพอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการลงข้อมูลซ้ำซ้อน ส่งผล
ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น  

2. Tele-rehabilitation เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสภาพ ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล
ระยะกลาง  

3. PMIC โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องระยะกลาง ซึ่งเป็นโปรแกรมซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลบางส่วนจาก
แม่ข่ายในการส่งต่อ ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ซึ่งจะเพ่ิมเวลาในการให้บริการผู้ป่วยได้ 

เขตสุขภาพที่ 10 1. การพัฒนาการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพโดยใช้นวัตกรรมสวนฝึกเดินสามมิติอินดอร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษเตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแล

ต่อเนื่อง ณ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษปี 2565 
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) ได้เลือกโรงพยาบาลศรีสะเกษ และ

อำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุและคนไข้ในระยะ Intermediate Care 
เขตสุขภาพที่ 11 1. มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดตั้ง Day care Center จำนวน 9 แห่ง ในจังหวัดกระบี่              

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช 
2. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในจังหวัด (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด     

นักกิจกรรมบำบัด) 
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3. ทุกจังหวัดมีการใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูล ติดตามผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบ 

Tele – Raheb 
เขตสุขภาพที่ 12 ตรัง : บริการ new normal rehabilitation ในช่วง COVID-19 ทีม IMC รพ.ตรัง วางแผนทำระบบ  

    Tele consult กับ ทีม IMC รพช. ทีม IMC รพ.ตรัง ทำระบบ Telemedicine เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
    ร่วมกับทีม รพ.สต.และทีม HHC 
พัทลุง : ได้รับสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูจังหวัดจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูในชุมชน 3 ศูนย์ตามโซนเหนือ กลาง ใต้  
    (อำเภอควนขนุน เขาชัยสน ปากพะยูน) โดย รพ.พัทลุง เป็นพี่เลี้ยงในการอบรมความรู้ในการฟ้ืนฟู 
    ผู้ป่วยแก่อาสาสมัคร และมีแผนจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูเพ่ิมเติมอีก 3 ศูนย์ในปี 2566 
สงขลา: นำโปรแกรม PRM referral network มาใช้ในการส่งต่อข้อมูล จากโรงพยาบาลแม่ข่าย ระดับ A  
    และ S ไปยังโรงพยาบาลลูกข่าย ระดับ M และ F และธนาคารศูนย์สร้างสุข โดยการจัดตั้งศูนย์ 
    สาธิตยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
สตูล: พัฒนาระบบ Community based IMC : ศูนย์ CBR มีศูนย์ CBR 5 ศูนย์ ครอบคลมุ 5 อำเภอ   
(71%) พัฒนาระบบ Tele-consul ในเครือข่าย และพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยผ่าน 
Telemedicine ครอบคลุมทุกอำเภอ 
ยะลา: มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วย IMC แบบ New Normal พัฒนาให้เกิด Application- Yala IMC  
กับโปรแกรม Home Health Care สนับสนุนการดำเนินงาน IMC Ward 2 แห่ง ที่ รพ.ยะหา และรพศ.ยะลา 
นราธิวาส: สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานทุติยภูมิ และปฐมภูมิอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถส่งต่อผู้ป่วย จาก Intermediate cate ไปสู่ Long term care ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัตตานี: มีการ Refer back ผู้ป่วยโดยใช้ โปรแกรม Thai refer ให้ รพช.ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ทำให้ 
   ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการ IMC ง่ายขึ้น 

 
6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
เขตสุขภาพ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

เขตสุขภาพที่ 1 สำหรับพื้นที่ : 
1. ลดแออัด ลดรอคอย ในผู้ป่วยกลุ่ม NCDs, กระจายผู้ป่วย DM, HT ที่ควบคุมได้ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

รับการดูแลรักษาใน รพช.และ รพ.สต. ส่วน รพท.รับดูแล เฉพาะ DM, HT ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
2. ทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มการประสานงานกับชุมชนในการดูแลผู้ป่วย IMC รวมถึง 

การจัดทำเกณฑ์ และ Flow การรับและส่งต่อผู้ป่วย IMC ระหว่างวิชาชีพ/แผนก/สาขา ในแต่ละ
โรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับลูกข่าย 

3. ดำเนินการประชุม/ทบทวนและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพระยะกลาง การเก็บ
ข้อมูลผลลัพธ์การดูแลและติดตามต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 

4. เสนอขอเพิ ่มแพทย์เวชศาสตร์ฟื ้นฟูในโรงพยาบาลแม่ข่ าย และใช้บุคลากรร่วมกันระหว่าง
โรงพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือขาดแคลน 

5. การพัฒนาบุคลากรของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการฟื้นฟู
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ พัฒนา IMC ของทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด  
การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ภาคีเครือข่ายและผู้ดูแล และการเพิ่มกรอบบุคลากรที่
จำเป็นสำหรับงาน IMC ภายในจังหวัด เช่น พยาบาลฟื้นฟูหลักสูตร 4 เดือน นักกายภาพบำบัด           
นักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น 
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เขตสุขภาพ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
6. จัดคอร์สฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม IMC ในรูปแบบ online/onsite เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เช่น จัดประชุมเชิงวิชาการ โดย case conference เสริมวิชาการ เช่น OT, 
PO, speech และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ ่งที่ดีในแต่ละ รพช. เช่น telehealth อย่างน้อย ทุก 3 
เดือน (ท้ังแบบ online + onsite) เป็นต้น 

7. พัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน Intermediate Bed โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผนจำหน่าย 
ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย/ผู้ดูแล ภาคส่วนต่างๆ เช่น สังคมสงเคราะห์ พมจ. อปท. 
ชมรม/เครือข่ายต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 

8. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีความยากในการติดตามรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ 
การพัฒนาระบบ Teleconsultation/rehabilitation เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
ปรับรูปแบบการดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้านในสถานการณ์การระบาด COVID-19 หากมีการเตรียม
ความพร้อมในการวางระบบ Tele-Rehab consult ดังกล่าวจะพัฒนาใช้ในรูปแบบเครือข่ายทั้ง
จังหวัดและเขตสุขภาพต่อไป 

9. พัฒนาระบบ Telemedicine service เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทุกระยะ ขยายระบบ 
Tele consult โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องได้ intensive rehabilitation และการสนับสนุนให้
เกิดระบบ Telehealth ให้มากขึ้น (ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้มีการปรับรูปแบบการใช้เทคโนโลยี 
มาช่วยในการติดตาม โดยวางระบบ Tele- Rehab consult ซึ ่ งจะพัฒนาใช้ในรูปแบบ
เครือข่ายทั้งจังหวัดต่อไป) 

สำหรับส่วนกลาง : 
1. สื่อสารผลักดัน ให้ สปสช. เขต 1 พิจารณาเรื่อง ระบบการเบิกจ่าย IP On top สำหรับ case IMC 

ที่ refer ไป admit เหมือน สปสช. เขตอื่นๆ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการ refer ผู้ป่วย IMC ใน
ภาพรวมของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 1 

2. การเพ่ิมกรอบบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงาน IMC ภายในจังหวัด เช่น พยาบาลฟ้ืนฟูหลักสูตร 4 เดือน 
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด และนักกายอุปกรณ์ (บางรพช.) เป็นต้น 

3. การจัดสรรตำแหน่งเพ่ิมของนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลฟ้ืนฟู เนื่องจากจำนวน
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย Stroke 
ที่มีจำนวนค่อนข้างมาก 

4. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีมผู ้ด ูแลในการให้บริการหรือดูแลผู ้ป่วยระยะกลางใน
โรงพยาบาลและในชุมชน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้สะดวกและทันสมัยต่อสถานการณ์ 

5. สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม PIMC ให้สามารถใช้ส่งต่อ ติดตาม ดูแลให้การรักษาผู้ป่วย IMC ได้
เป็นอย่างดี หากมีการขยายขอบเขตการส่งต่อกันในเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งผู้ป่วยข้ามจังหวัดได้ 
น่าจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องต่อไป (มีข้อตกลงระหว่างเขตสุขภาพที่ 1 เมื่อวันที่       
24 มิถุนายน 2565 จะใช้โปรแกรม PIMC ในการดูแลส่งต่อผู้ป่วย IMC ทั้งเขตสุขภาพที่ 1) 

6. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยที่ส่งกลับระหว่าง รพ.แม่ข่าย และ รพช. (ในจังหวัดที่มี
ปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูลและติดตามผู้ป่วย) เช่น การพัฒนาโปรแกรม PIMC, 
COC-link 2020 หรือ CM-IMC ซึ่งสามารถใช้ส่งต่อ ติดตาม ดูแลให้การรักษาผู้ป่วย IMC ได้เป็น
อย่างดี หากมีการขยายขอบเขตการส่งต่อกันในเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือส่งผู้ป่วยข้ามจังหวัดได้ น่าจะ
ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องต่อไป หรืออาจพิจารณาให้ระบบเครือข่ายนักกายภาพบำบัด
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เขตสุขภาพ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
ใช้เป็น google sheet ทำให้ข้อมูลตอบกลับจาก รพช. ไม่สูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ
การเก็บข้อมูลและดึงนำกลับมาวิเคราะห์ 

7. การสนับสนุนการพัฒนาการวางแผนจำหน่ายโดยใช้ D-METHOD-FP และติดตามเยี่ยมบ้านโดย 
Telemedicine / Tele-Rehabilitation ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด (เชียงใหม่) 

8. การเพิ่มกลุ่มโรคเพื่อให้ได้รับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยการเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ
สาขาอ่ืนๆ เช่น IMC Newborn/Chronic wound เป็นต้น 
 

เขตสุขภาพที่ 2 สำหรับพื้นที่ :  
1. จัดประชุม Video Conference case ทุกเดือน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถให้การดูแลระยะกลางตามบริบทจังหวัดได้ และ

ต้องมีการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลต้นทาง และปลายทางให้ชัดเจน ทบทวนผลการดำเนินงาน
ภายในจังหวัด 

สำหรับส่วนกลาง : สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยให้ต่อเนื่องแบบบูรณา
การณ์ IMC LTC & Palliative care 
 

เขตสุขภาพที่ 3 สำหรับพื้นที่ : 
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการให้มากข้ึน โดยการปรับกลยุทธ์ใหม่เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้แม้จะมี
การระบาดของโรค COVID-19  
2. เพิ่มพูนทักษะของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ IMC มากขึ้น  
3. ใช้ Telemedicine เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้มากข้ึน  

เขตสุขภาพที่ 4 1. ประชุม/หารือ ประเด็น Refer Back เพื่อรับบริการ IMC bed/ward ในจังหวัด ให้เกิดระบบที่
ชัดเจนในแต่ละกลุ่มโรค เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปใช้หรือกำหนดเป็น CPG รายโรค ใช้
เป็นมาตรฐานและมีทิศทางเดียวกันทั้งเขตสุขภาพ เพื่อช่วยให้เกิดการ Refer Back เพิ่มมากขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ศูนย์ร่วมสุขบางแห่งมีความพร้อมด้านบริการและศักยภาพบุคลากรมาก ควรขยายบริการไปยัง
กลุ ่มผู ้สูงอายุ กลุ ่ม Long-term Care และกลุ ่ม Palliative Care หรือพื ้นที ่ข้างเคียง โดยใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด 

3. พัฒนาแนวทางร่วมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน 
เช่น สนับสนุนการจ้างงานนักกายภาพบำบัดเพ่ือดูแลผู้ป่วยในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง การบริการรถรับส่ง  
ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดให้ช่วยสนับสนุนระบบคลังอุปกรณ์ชุมชน ศูนย์
ซ่อมอุปกรณ์ และการปรับสภาพบ้าน ขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการ
ปรับปรุงสถานที่ เป็นต้น ส่วนในจังหวัดใดที่มีการดำเนินการร่วมกันได้ดีอยู่เดิมแล้ว ควรร่วมกัน
ถอดบทเรียนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลขยายผลให้พ้ืนที่อ่ืนๆ และในเขตสุขภาพเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป 

เขตสุขภาพที่ 5 สำหรับพื้นที่ : 
1. การพัฒนา Service Mapping และการ Share ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล และ สสจ. สสอ. 
2. การทำงานเป็นภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะการรับการส่งต่อของผู้ป่วย 
3. การเชื่อมโยงของ Service Plan กับ ระบบการเงิน นวัตกรรม ปฐมภูมิ เป็นต้น 
สำหรับส่วนกลาง : 
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เขตสุขภาพ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
1. การพัฒนา Service Mapping และการ Share ข้อมูลระหว่างจังหวัด 
2. การติดตามการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 
3. การมองภาพรวมของเขตสุขภาพ ในเรื่องของผู้สูงอายุ กับ Service Plan สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เขตสุขภาพที่ 6 สำหรับพื้นที่ :  
1. พัฒนาและขับเคลื่อน รพช. จัดระบบบริบาลฟ้ืนสภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IMC 

Bed/Ward) ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. การเชื่อมโยงข้อมูล และระบบบริการที่เชื ่อมต่อกับแม่ข่ายให้ครอบคลุมครบถ้วน รวมทั้งการ

จัดระบบการดูแล IMC ที่เชื่อมโยงกับ 3 หมอ 
3. เตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วย IMC เช่น ห้องน้ำคนพิการ เป็นต้น 
4. การสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เพ่ือติดตามผู้ป่วย IMC 
สำหรับส่วนกลาง : 
1. การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการ Tele-rehabilitation 
2. กำหนดการจ่ายค่าบริการ Tele-rehabilitation อย่างเหมาะสม 

เขตสุขภาพที่ 7 1. ระบบข้อมูลเชื่อมโยง refer out/refer back/service plan/การเบิกจ่าย 
2. การมีส่วนร่วมของชุมชน และ รพ.ลูกข่าย ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วย IMC 
3. แนวทางการเพ่ิมรายได้ รพช. จากการทำ IMC 

 
เขตสุขภาพที่ 8 สำหรับพื้นที่ :  

1. สนับสนุนบุคลากรให้เพียงพอสำหรับการให้บริบาลฟื้นสภาพเพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ิมการติดตามผู้ป่วยที่กลับไปรักษาตัวที่บ้านให้ได้รับการฟ้ืนฟูใน รพ.ใกล้บ้าน อย่างต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอ 

เขตสุขภาพที่ 9 สำหรับพื้นที่ :  
1. การสนับสนุนองค์ความรู้และช่องทางในการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่

ซับซ้อน 
2. พัฒนาให้มีระบบจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้เพียงพอ 
3. พัฒนาการส่งต่อและติดตามผู้ป่วยผ่านระบบ R9 gateway ทั้งไปและกลับ 
สำหรับส่วนกลาง :  
1. พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Caregiver และ อสม. อบรม IMC Nurse ให้ครบทุกโรงพยาบาลชุมชน 
2. ออกแบบการเก็บข้อมูลระบบ Thai COC และ E-Claim เรียกเก็บเงินสนับสนุนให้อยู่ในระบบเดียวกัน 
3. ปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูลการลงทะเบียน เพ่ือให้เป็นชุดเดียวกัน และทันสมัย 

เขตสุขภาพที่ 10 สำหรับพื้นที่ : พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบ Telemedicine 
สำหรับส่วนกลาง : พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วย IMC ที่สะดวกต่อการใช้งานและสรุปงาน 

เขตสุขภาพที่ 11 สำหรับพื้นที่ :  
1. พัฒนาและควบคุมคุณภาพการดำเนินงานในจังหวัด 
2. ส่งเสริมให้มีการสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมกับ อปท.เพื่อการดูแลต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วย IMC ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถเข้ารับบริการใน รพช.ได้ ใช้ระบบ 

Tele – Rehab ระบบ 3 หมอ หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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เขตสุขภาพ ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
4. เชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยในภาพรวมจังหวัด และส่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อการ

ดูแลต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการติดตาม และ ควบคุมคุณภาพการให้บริการ IMC หลัง refer back 

เช่น PRM referral network ของสถาบันสิรินธรฯ เป็นต้น 
6. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ IMC ชุมชน เพื่อความยั่งยืน 
สำหรับส่วนกลาง :  
1. ผลักดันงบประมาณหรือเชิงนโยบายในการจ่ายเงินชดเชย IPD On Top ใน รพ.ที่มีการรับผู้ป่วย IMC 
2. สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ ในการจัดตั้ง IMC Ward และจัดสรรแพทย์ นักกายภาพบำบัดให้ 

คลอบคลุมทุกพ้ืนที ่
3. จัดอบรมพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพตามหลักสูตร 

เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับพื้นที่:  
1. พัฒนาระบบบริการ new normal rehabilitation 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ การส่งต่อข้อมูล แบบ two way communication 
3. พัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลกับ HHC, COC 
4. พัฒนารูปแบบ Tele-medicine, Tele-consult ร่วมกับ รพช. / Primary care 
5. พัฒนาศักยภาพทีมด้านการดูแล Hip fracture 

 

 



ประเด็นที่ 6 
ระบบธรรมาภิบาล 

- ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล) 

- การเงินการคลังสุขภาพ (วิกฤตการเงินระดับ 7 และ ระดับ 6,     

ระบบจัดเก็บรายได้) 

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

- องค์กรแห่งความสุข 
 

 

 

 

 
 
 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : แผนเงินบำรุง 

หัวข้อ / ตัวชี้วัด  :  การกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
           ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดย 
           ๑. ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผู้รับผิดชอบสอบทานแผนเงินบำรุงก่อนเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ มีแนวทาง/กระบวนการกำกับ ติดตามแผน - ผลเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมถึงมีการทบทวนปรับแผนเงินบำรุงให้สอดคล้อง               
และเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ 
           ๒. ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน               
ตามแผนเงินบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ แผนเงินบำรุงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง กรณีมีการก่อหนี้ผูกพันที่มีระยะเวลามากกว่า ๑ ปี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินรองรับ และประเมินผล
ประสิทธิภาพการบริหารแผนเงินบำรุง แผนจัดซื ้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ ๖ เดือน                 
โดยประเมินการกำกับการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงตามหลัก 4P คือ การจัดทำและการกำกับแผนเงินบำรุง
แผนจัดซื ้อจัดจ้าง (Plan) การปฏิบัติตามขั ้นตอนการจัดซื ้อจัดจ้าง (Procurement) การรับของเข้าคลัง      
การรายงานคลังย่อย (Port) การรับรู ้เจ้าหนี ้และการบริหารการจ่ายหนี ้ (Pay) และการวิเคราะห์ 3S           
คือ Structure  System และ Staff โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้หน่วยบริการมีการดำเนินการด้านรายจ่าย     
และการก่อหนี้ผูกพันเป็นไป  ตามระเบียบ และมีข้อมูลสำหรับผู ้บริหารควบคุม กำกับ การใช้จ่ายเงิน       
อย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2) สรุปสถานการณ์ 
  ๒.๑ การกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง 
   การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ตรวจประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน ๗๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการและนิเทศงาน คือ ระดับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑ แห่ง ระดับโรงพยาบาล
ชุมชน จำนวน ๑ แห่ง รวมกลุ ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๐๘ แห่ง และได้กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพ            
การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน      
มีดังนี ้
            - ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนทั้งสิ ้น ๗๖ จังหวัด พบว่า ผู ้ร ับผิดชอบสอบทาน      
แผนเงินบำรุง  มีทั้ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานการเงินและบัญชี งานยุทธศาสตร์และแผน รวมถึงเจ้าหนา้ที่        
ที ่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ซึ ่งส่วนใหญ่ผู ้ทำหน้าที ่สอบทานแผนเงินบำรุงก่อนเสนอให้นายแพทย์
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สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติแผน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำแผนเงินบำรุงที่ถูกต้อง    
ไม่สามารถเป็นพี ่เลี ้ยงให้กับหน่วยบริการในกำกับได้ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังไม่มีแนวทาง        
การกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงที่ชัดเจนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่ได้มีการกำหนด
นโยบายการปรับแผนเงินบำรุงในระหว่างปีที่ชัดเจน แต่มีหน่วยบริการหลายแห่งที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยี    
ด้านโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน เพ่ือลดภาระและความซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงาน  
    ๒.๒ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน ตามกระบวนการ 4P มีดังนี้ 
           - ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
             PLAN พบว่า รายการวัสดุที ่ใช้ในแผนงาน วัสดุในโครงการไม่นำมารวมในแผนจัดซื ้อ/จ้าง                 
การสำรวจความต้องการใช้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ ่มงานในหน่วยงาน ไม่ตั ้งงบกลางสำรองกรณีฉุกเฉิน               
จำเป็นเร่งด่วน แผนเงินบำรุงไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อ เนื่องจากรายการพัสดุที่จะซื้อนอกแผนยังไม่ได้รับ   
การอนุมัติให้ปรับแผนซื้อจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แผนปฏิบัติการและแผนซื้อครุภัณฑ์ไม่สอดคล้อง
กับแผนเงินบำรุง แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลซึ ่งผู ้มีอำนาจอนุมัติเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การจัดซื ้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญา         
ข้ามปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินรองรับของรายการก่อหนี้
ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงานนำเงินของศูนย์แพทย์มารวมไว้ในแผนเงินบำรุง ไม่จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายการวัสดุทั ่วไป ครุภัณฑ์และจ้างเหมาบริการ เสนอผู ้มีอำนาจอนุมัติ รายการจ้างเหมาบริการจัดทำ
งบประมาณเป็นภาพรวม โดยไม่แยกเป็นแต่ละรายการ ทำให้ไม่สามารถทราบรายการที่จัดจ้าง เช่น จ้างเหมา
เก็บขยะ จ้างเหมาประกอบอาหาร จ้างเหมาบริการอื ่น ๆ จัดทำแผนด้านรับงบลงทุน(ค่าเสื่อม) สูงกว่า       
แผนขาลงที่ได้รับอนุมัติ ไม่นำรายรับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมารวมกับการจัดทำแผนเงินบำรุง    
แผนรายจ่ายไม่ครอบคลุมรายจ่ายที่สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แผนเงินบำรุง       
ไม่สอดคล้องครอบคลุมกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ด้านรายจ่ายของแผนเงินบำรุงไม่มีรายการจ้าง เช่า เหมา 
ซ่อม ตามแผนซื้อจ้าง เป็นต้น  
           PROCUREMENT จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า ห ัวหน้าเจ ้าหน้าที ่พ ัสดุหน่วยบร ิการ           
ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบพัสดุกำหนด ไม่ดำเนินการตามระเบียบกำหนด เช่น    
ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ใบส่งของไม่ระบุผู้รับของและวันที่ มีการแก้ไขวันที่ในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อผู้ข่ายไม่ได้
ลงนามรับใบสั่งซื้อแต่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยบริการลงนามแทนผู้ขาย และไม่ปิดประกาศผู้ชนะเสนอราคา      
ณ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน ใบตรวจรับรายการจ้างเหมาประกอบอาหารไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดหา
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน การจัดซื้อวัสดุบริโภค 
วัสดุงานบ้าน และการจ้างบริการทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มี การรับวัสดุเข้าคลัง
โดยจัดทำเอกสารย้อนหลัง รายงานขอซื้อขอจ้างยังไม่ได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รายการที่ซื้อไม่อยู่
แผนการจัดซื้อประจำปี และไม่มีบันทึกเพื่อขออนุมัติในกรณีที่รายการที่ซื ้อไม่ได้อยู่ในแผน กระบวนการ
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ดำเนินการจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จัดซื้อโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คณะกรรมการตรวจรับ  
ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนและมีการเบิกจ่ายวัสดุออกจากคลัง เอกสารชุดจัดซื้อยาบางรายการสูญหาย ผู้ขาย
จัดส่งพัสดุให้หน่วยงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่นำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  กระบวนการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบุวันที่วันเดียวกัน ตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นจนถึงสิ้นสุด 
การแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม แต่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านนั้น เรียกรับใบเสร็จรับเงินก่อนการเบิกจ่าย เป็นต้น 
            PORT จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า การบริหารคลังพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุจากคลัง ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด เช่น ใบเบิกพัสดุไม่มีเลขที่ใบเบิกและลงลายมือผู้มีสิทธิเบิกชื่อ - สกุล
ไม่ชัดเจน ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติสั่งจ่ายในใบเบิกพัสดุ ไม่เป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้ง ไม่จัดทำบัญชีวัสดุ หรือจัดทำ
บัญชีวัสดุ ไม่ครบทุกรายการ/ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการรายงานคลังย่อยทุกสิ้นเดือนจากคลังวัสดุบริโภค 
(ประเภทอาหารแห้ง) คลังวัสดุ OR คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้า หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
(คลังบริหารทั่วไป และคลังวิทยาศาสตร์) เป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งไม่เหมาะสม จัดทำรายงานยอดวัสดุคงเหลือ 
แต่ไม่ถูกต้องตรงกับงานบัญชี คณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนแต่ของฝากไว้ที่บริษัท เนื่องจากใช้ไม่ทัน และ 
ไม่มีสถานที่จัดเก็บ เก็บ รวมทั้ง หัวหน้าหน่วยคลังอนุญาตให้บริษัทยืมยาออกจากคลังซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
น้ำยาไตเทียม/วัสดุ OR เมื่อคณะกรรมการตรวจรับแล้ว มีการเบิกจ่ายให้กับหน่วยที่ใช้ทั้งจำนวน โดยไม่มี    
การรายงานคลังย่อย จัดทำบัญชีวัสดุด้วย Manual รายงานการเบิกใช้และรายงานมูลค่าคงเหลือด้วยวิธี       
หักกลบลบกัน ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายและบัญชีคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  
          PAY พบว่า งานบัญชีเป็นผู้จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัว การบันทึกบัญชีรับรู้เจ้าหนี้โดยไม่มีเอกสาร
จัดซื้อจดัจ้าง (รับรู้จากใบส่งของ) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า และไม่ได้กำหนด
หลักเกณฑ์การชำระหนี ้ที ่เป็นรูปธรรม บางแห่งมีการกำหนดแนวทางการจ่ายชำระหนี ้จากผู ้บริหาร                  
และพบมีเจ้าหนี ้ค้างนานตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และระยะเวลาในการชำระหนี้เกินกว่า ๙๐ วัน                   
ไม่รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน ขาดกระบวนการบริหารจัดการเจ้าหนี้อย่างเป็น
ระบบขาดการยืนยันเพื่อสอบทานความมีอยู่จริงของเจ้าหนี้ การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้งานการเงิน
ล่าช้า  

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

          Structure           
    ๑. การถ่ายทอดนโยบายหรือแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุงให้ผู ้ปฏิบ ัต ิงานหรือผู ้ เก ี ่ยวข้อง                
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน ขาดการสื่อสาร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดทำแผนเงินบำรุง 
       ๒. ขาดการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (แผนเงินบำรุง) ในภาพรวมที่เชื ่อมโยงตั้งแต่ระดับ      
หน่วยบริการ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ   
       ๓. ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการไม่เห็นความสำคัญในการควบคุม  กำกับติดตาม     
แผนเงินบำรุง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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    ๔. ขาดการนำแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการขับเคลื ่อน       
เพ่ือปฏิบัติงาน ไม่มีระบบการควบคุม กำกับ แผนฯ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว 
    ๕. การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ติดตามแผนเงินบำรุงของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 
       ๖. กำหนดหน่วยจัดซื้อ/หน่วยคลัง หลายหน่วยงาน ส่งผลทำให้การบริหารจัดการคลังขาดประสิทธิภาพ 
          System 
         ๑. ขาดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเงินบำรุง การควบคุม กำกับ ติดตาม       
การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงรวมถึงการก่อหนี้ผูกพันตามแผนจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตาม   
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
       ๒. หน่วยงานเข้าใจคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับแผนประมาณรายได้และควบคุมค่าใช ้จ ่าย (Plan fin) กับ               
แผนเงินบำรุง ข้อมูลนำเข้าแผนทั้งสองดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลเดียวกัน  
       ๓. มีการนำโปรแกรมที่หลากหลายมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคลังพัสดุ ซึ ่งส่ งผลให้มี      
ความเสี่ยงของระบบการควบคุมคลังพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เป็นระบบและไม่ไปตามที่ระเบียบ
กำหนด เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดสูง  
       ๔. ขาดเครื่องมือด้านเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานในการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงิน       
ตามแผนเงินบำรุง ให้มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน  
  Staff 

       ๑. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่องแผนเงินบำรุง         
       ๒. ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในระดับจังหวัด ขาดความรู้ ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับแผนเงินบำรุง จึงไม่
สามารถให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับโรงพยาบาลชุมชนในกำกับได้ 
    ๓. ผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ขาดความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ
พัสดุกำหนด 
       ๔. ในระดับโรงพยาบาลชุมชนภาระงานด้านพัสดุเกินกรอบอัตรากำลัง (รพช.) 
4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

      ๑) เห็นควรมอบให้เขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามแผนเงินบำรุงภาพรวม
เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับแผนเงินบำรุง       
ให้ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี ่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยบริการ
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ๒) มอบผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านโปรแกรมให้กับหน่วยบริการ ได้แก่ โปรแกรม       
ด้านบริหารคลังพัสดุ โปรแกรมกำกับแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง โปรแกรมบริหารจัดการเจ้าหนี้ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานและสะดวกต่อการกำกับ ติดตาม รวมถึงการมีฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทุกระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่ผู ้บริหารแต่ละระดับสามารถนำไปใช้เป็น
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เครื่องมือสำหรับการบริหารงาน ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในภาพรวม 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการคลัง เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกำหนด และสามารถ
บริหารจัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
      ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำหนดนโยบายและมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและกำกับ ติดตาม    
อย่างต่อเนื่อง 
       ๒. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน รับทราบปัญหา           
เพ่ือกำหนดมาตรการ/แนวทางเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งองค์กร 
          ๓. มีเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน      
ลดข้อผิดพลาดและสะดวกต่อการควบคุม และกำกับ ติดตาม 
       ๔. เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น             
ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึน  

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
    ๑. ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
             ๒. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง ได้แก่ การดำเนินการด้านรายจ่ายและก่อหนี้
ผูกพันให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ตั้งแต่การจัดทำแผนจัดซื้อ (Plan) การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ 
(Procurement) การรับของเข้าคลัง การรายงานคลังย่อย (Port) การรับรู้เจ้าหนี้และการบริหารการจ่ายหนี้ 
(Pay) โดยผู้ตรวจสอบภายในประจำเขตสุขภาพ และผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายระดับจังหวัด 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

๑. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนยว์ชิาการ)  
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบหลกั : กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ี  
 ๒.๑ การกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง 
   การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ตรวจประเมินเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยกลุ่มเป้าหมายในการตรวจราชการและนิเทศงาน 
คือ ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑ แห่ง ระดับ
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑ แห่ง รวมกลุ ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๐๘ แห่ง และได้กำหนดเป้าหมาย
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการตรวจราชการ และ
นิเทศงาน มีดังนี ้
 

 
 

    จากกราฟ พบว่า ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงภาพรวมเขตที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๑๐ เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๖ ๘ ๙ ๑๐  ๑๑  ๑๒ และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ เขต 

ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๕ และ ๗  ซึ่งตรวจพบสถานการณ์ดังนี้ 

             - ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด พบว่า ผู้รับผิดชอบสอบทานแผน เงินบำรุง  

มีทั้ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ งานการเงินและบัญชี งานยุทธศาสตร์และแผน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน            
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ด้านการตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ทำหน้าที่สอบทานแผนเงินบำรุงก่อนเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนาม

อนุมัติแผน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำแผนเงินบำรุงที่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังไม่มี

แนวทางการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงที่ชัดเจนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่ได้มีการกำหนด

นโยบายการปรับแผนเงินบำรุงในระหว่างปีที่ชัดเจน แต่มีหน่วยบริการหลายแห่งที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีด้านโปรแกรม

มาเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน เพ่ือลดภาระและความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

    ๒.๒ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน ตามกระบวนการ 4P มีดังนี้ 

         - ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 

 PLAN พบว่า รายการวัสดุที่ใช้ในแผนงาน วัสดุในโครงการไม่นำมารวมในแผนจัดซื้อ/จ้าง การสำรวจ

ความต้องการใช้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน ไม่ตั้งงบกลางสำรองกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน แผนเงิน

บำรุงไม่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อ เนื่องจากรายการพัสดุที่จะซื้อนอกแผนยังไม่ได้รับ การอนุมัติให้ปรับแผนซื้อ

จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แผนปฏิบัติการและแผนซื้อครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับแผนเงินบำรุง         

แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล      

ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดทำสัญญาข้ามปี (ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินรองรับของรายการก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยงาน

นำเงินของศูนย์แพทย์มารวมไว้ในแผนเงินบำรุง ไม่จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุทั่วไป ครุภัณฑ์และ   

จ้างเหมาบริการ เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ รายการจ้างเหมาบริการจัดทำงบประมาณเป็นภาพรวม โดยไม่แยก   

เป็นแต่ละรายการ ทำให้ไม่สามารถทราบรายการที่จัดจ้าง เช่น จ้างเหมาเก็บขยะ จ้างเหมาประกอบอาหาร 

จ้างเหมาบริการอื่น ๆ จัดทำแผนด้านรับงบลงทุน(ค่าเสื่อม) สูงกว่าแผนขาลงที่ได้รับอนุ มัติ ไม่นำรายรับ

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมารวมกับการจัดทำแผนเงินบำรุง แผนรายจ่ายไม่ครอบคลุมรายจ่าย           

ที่สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แผนเงินบำรุงไม่สอดคล้องครอบคลุมกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

เช่น ด้านรายจ่ายของแผนเงินบำรุงไม่มีรายการจ้าง เช่า เหมา ซ่อม ตามแผนซื้อจ้าง เป็นต้น  

           PROCUREMENT จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยบริการ ขาดความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามที่ระเบียบพัสดุกำหนด ไม่ดำเนินการตามระเบียบกำหนด เช่น ไม่มีคำสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ใบส่งของ

ไม่ระบุผู้รับของและวันที่ มีการแก้ไขวันที่ในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อผู้ข่ายไม่ได้ลงนาม

รับใบสั ่งซื ้อแต่เจ้าหน้าที ่พัสดุของหน่วยบริการลงนามแทนผู้ขาย และไม่ปิดประกาศผู ้ชนะเสนอ ราคา                

ณ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน ใบตรวจรับรายการจ้างเหมาประกอบอาหารไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดหา

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน การจัดซื้อวัสดุบริโภค 

วัสดุงานบ้าน และการจ้างบริการทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มีการรับวัสดุเข้าคลัง

โดยจัดทำเอกสารย้อนหลัง รายงานขอซื้อขอจ้างยังไม่ได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รายการที่ซื้อไม่อยู่
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แผนการจัดซื้อประจำปี และไม่มีบันทึกเพื่อขออนุมัติในกรณีที่รายการที่ซื ้อไม่ได้อยู่ในแผน กระบวนการ

ดำเนินการจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จัดซื้อโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คณะกรรมการตรวจรับ   

ลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนและมีการเบิกจ่ายวัสดุออกจากคลัง เอกสารชุดจัดซื้อยาบางรายการสูญหาย ผู้ขาย

จัดส่งพัสดุให้หน่วยงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนได้รับอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่นำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕  กระบวนการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบุวันที่วันเดียวกัน ตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นจนถึงสิ้นสุด 

การแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม แต่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่มีความรู้ความสามารถ

ในด้านนั้น เรียกรับใบเสร็จรับเงินก่อนการเบิกจ่าย เป็นต้น 

            PORT จากการตรวจสอบภาพรวม พบว่า การบริหารคลังพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุจากคลัง ไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด เช่น ใบเบิกพัสดุไม่มีเลขที่ใบเบิกและลงลายมือผู้มีสิทธิเบิกชื่อ - สกุล

ไม่ชัดเจน ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติสั่งจ่ายในใบเบิกพัสดุ ไม่เป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้ง ไม่จัดทำบัญชีวัสดุ หรือจัดทำ

บัญชีวัสดุ ไม่ครบทุกรายการ/ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการรายงานคลังย่อยทุกสิ ้นเดือนจากคลังวัสดุบริ โภค 

(ประเภทอาหารแห้ง) คลังวัสดุ OR คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้า หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

(คลังบริหารทั่วไป และคลังวิทยาศาสตร์) เป็นบุคคลคนเดียวกันซึ่งไม่เหมาะสม จัดทำรายงานยอดวัสดุคงเหลือ 

แต่ไม่ถูกต้องตรงกับงานบัญชี คณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนแต่ของฝากไว้ที่บริษัท เนื่องจากใช้ไม่ทัน และ  

ไม่มีสถานที่จัดเก็บ เก็บ รวมทั้ง หัวหน้าหน่วยคลังอนุญาตให้บริษัทยืมยาออกจากคลังซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

น้ำยาไตเทียม/วัสดุ OR เมื่อคณะกรรมการตรวจรับแล้ว มีการเบิกจ่ายให้กับหน่วยที่ใช้ทั้งจำนวน โดยไม่มี     

การรายงานคลังย่อย จัดทำบัญชีวัสดุด้วย Manual รายงานการเบิกใช้และรายงานมูลค่าคงเหลือด้วยวิธีหักกลบลบกัน 

ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายและบัญชีคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง  

          PAY พบว่า งานบัญชีเป็นผู้จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัว การบันทึกบัญชีรับรู้เจ้าหนี้โดยไม่มีเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้าง (รับรู้จากใบส่งของ) ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเจ้าหนี้การค้า และไม่ได้กำหนด

หลักเกณฑ์การชำระหนี ้ที ่เป็นรูปธรรม บางแห่งมีการกำหนดแนวทางการจ่ายชำระหนี ้จากผู ้บริหาร                  

และพบมีเจ้าหนี ้ค้างนานตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และระยะเวลาในการชำระหนี้เกินกว่า ๙๐ วัน                   

ไม่รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน ขาดกระบวนการบริหารจัดการเจ้าหนี้อย่างเป็น

ระบบขาดการยืนยันเพื่อสอบทานความมีอยู่จริงของเจ้าหนี้ การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้งานการเงิน

ล่าช้า           

ปัญหา/สาเหตุ  
Structure           

 ๑. การถ่ายทอดนโยบายหรือแนวทางการจัดทำแผนเงินบำรุงให้ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู ้เกี ่ยวข้อง                
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน ขาดการสื่อสาร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดทำแผนเงินบำรุง 
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          ๒. ขาดการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (แผนเงินบำรุง) ในภาพรวมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ      
หน่วยบริการ ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ   
          ๓. ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการไม่เห็นความสำคัญในการควบคุม กำกับติดตาม     
แผนเงินบำรุง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๔. ขาดการนำแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการขับเคลื่อน       
เพ่ือปฏิบัติงาน ไม่มีระบบการควบคุม กำกับ แผนฯ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว 

 ๕. การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ติดตามแผนเงินบำรุงของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 
          ๖. กำหนดหน่วยจัดซื ้อ/หน่วยคลัง หลายหน่วยงาน ส่งผลทำให้การบริหารจัดการคลังขาด
ประสิทธิภาพ 

  System 
          ๑. ขาดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเงินบำรุง การควบคุม กำกับ ติดตาม       
การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงรวมถึงการก่อหนี้ผูกพันตามแผนจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้ก ารใช้จ่ายเป็นไปตาม   
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
          ๒. หน่วยงานเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแผนประมาณรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย (Plan fin) กับ  
แผนเงินบำรุง ข้อมูลนำเข้าแผนทั้งสองดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลเดียวกัน  
          ๓. มีการนำโปรแกรมที่หลากหลายมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคลังพัสดุ ซึ่งส่งผลให้มี      
ความเสี่ยงของระบบการควบคุมคลังพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เป็นระบบและไม่ไปตามที่ระเบียบ
กำหนด เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดสูง  
          ๔. ขาดเครื่องมือด้านเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานในการควบคุม กำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงิน       
ตามแผนเงินบำรุง ให้มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน และเป็นไปแนวทางเดียวกัน  

Staff 
๑. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่องแผนเงินบำรุง         

          ๒. ทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ในระดับจังหวัด ขาดความรู้ ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับแผนเงินบำรุง       
จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับโรงพยาบาลชุมชนในกำกับได้ 
 ๓. ผู้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จ้าง ขาดความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานตามที่ระเบียบ
พัสดุกำหนด 
           ๔. ในระดับโรงพยาบาลชุมชนภาระงานด้านพัสดุเกินกรอบอัตรากำลัง (รพช.)  
  แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

สำหรับส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบควรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนา
ระบบโปรแกรมใช้ในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตาม
แผนที่กำหนด เพ่ือไม่เป็นภาระงานในพื้นท่ี มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานด้านพัสดุ 
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สำหรับพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงการปฎิบัติงานด้านพัสดุ และกำกับ ติดตามการใช้
จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง ของหน่วยบริการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยดำเนินการด้านรายจ่ายและก่อหนี้
ผูกพันเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 
 ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน 
 สำหรับส่วนกลาง มีข้อมูลสถานะและความเคลื ่อนไหวของเงินนอกงบประมาณในภาพรวมของ          
หน่วยบริการ ในสังกัด สามารถจัดทำงบประมาณบริหารงบประมาณควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลและ
รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณในภาพรวมได้  

 สำหรับพื้นที่ หน่วยบริการสามารถใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุ ง) ในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการดำเนินงานอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี)  
     (รพท.พะเยา) การจัดทำแผนเงินบำรุงโดยใช้โปรแกรม “Inventory management” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โดยงานแผนและยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
     (รพท.น่าน)  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยใช้โปรแกรม “ระบบงาน
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง” ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดรายการจ่ายเป็นผู้ลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน         
มีระบบรองรับกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จนสิ้นสุดถึงกระบวนการจ่าย แต่ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง    
ไม่นำโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์  
     (รพท.ศรีสังวรสุโขทัย) มีโปรแกรมการบริหารคลังทรัพย์สินในการดำเนินงานเกี ่ยวกับการเบิกจ่าย          
เก็บรักษาพัสดุได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สินทรัพย์ในคลังให้เกิดประสิทธิภาพ 
     (รพท. พุทธชินราช มีโปรแกรมจัดทำแผนมาช่วยดำเนินงาน โปรแกรมการติดตามผลการดำเนินงาน      
ตามแผนและโปรแกรมการบริหารคลังทรัพย์สินในการกำกับการบริหารสินทรัพย์ในคลังให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีโปรแกรมสำรวจความต้องการใช้พัสดุ ส่งผลให้สามารถสำรวจได้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน             
๔. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ  
          ๔.๑ สำหรับพื้นที่ 
         - ระดับ สสจ./รพท./รพช.    
 ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญ ควรมีการประสาน และบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
องค์กรในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง รวมถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ การใช้จ่ายเงิน   
ให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 
 ๒. จัดระบบโครงสร้างอัตรากำลังผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที ่เพียงพอและเหมาะสมต่อภาระงา น               
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมเก็บรักษา และการรายงานวัสดุ           
คงคลังเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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           ๓. สร้างทีมพี ่เลี ้ยง (Coaching) ในระดับจังหวัดร่วมออกตรวจสอบภายใน สอบทานระบบงาน     
ด้านพัสดุ ด้านเจ้าหนี ้ และด้านจัดเก็บรายได้ เพื ่อเชื ่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ผลตามแผนเงินบำรุง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในจังหวัดเพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔.๒ สำหรับส่วนกลาง 
              ๑) เห็นควรมอบให้เขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำกับติดตามแผนเงินบำรุงภาพรวม
เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับแผนเงินบำรุง        
ให้ผู ้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี ่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ื อให้หน่วยบริการ
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
              ๒) มอบผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านโปรแกรมให้กับหน่วยบริการ ได้แก่ โปรแกรม       
ด้านบริหารคลังพัสดุ โปรแกรมกำกับแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง โปรแกรมบริหารจัดการเจ้าหนี้ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดขั ้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานและสะดวกต่อการกำกับ ติดตาม รวมถึงการมีฐานข้อมูล        
ด้านทรัพยากรทุกระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือสำหรับการบริหารงาน ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางในภาพรวม 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการคลัง เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกำหนด และสามารถ
บริหารจัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : ระบบธรรมาภิบาล 

หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด  
  ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ  

1) เป้าหมาย และผลงาน 
 1.1) เป้าหมาย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
         ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 2 และระดับ 6 ไมเกินรอยละ 4 
  ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 1.2) ผลงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของหนวยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
         ระดับ 6 จำนวน 0 แหง รอยละ 0 (คาเปาหมาย ไมเกินรอยละ 4) 
         ระดับ 7 จำนวน 0 แหง รอยละ 0 (คาเปาหมาย ไมเกินรอยละ 2) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก  
         ร้อยละ 95.44 จำนวน 859 แห่ง (ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
2) สรุปสถานการณ์ 

 2.1 หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 และระดับ 6 

   สถานการณ์การเงินการคลัง ปี 2565ไตรมาสที่ 3 หน่วยบริการค่อนข้างมีความมั ่นคง
ทางการเงินการคลัง สะท้อนจากร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงินระดับ 6 และ 7 ลดลง
ต่อเนื่องโดยปี 2564 ไตรมาสที่3 มีหน่วยงานที่ประสบภาวะวิกฤตการเงินระดับ 6 จำนวน 12 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.34 ไตรมาส 3 มีหน่วยงานที่ประสบภาวะวิกฤตการเงินระดับ 7 มี 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 0.56 
สำหรับปี 2565 ทั้งไตรมาส 1 , 2 และ 3 ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากหน่วยบริการ        
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ โควิด และเงินช่วยเหลือโควิด ประกอบกับมีการบริหารสภาพคล่องที่ดี ระยะต่อไป
หากรายได้โควิดลดลงเฝ้าระวัง ระยะการเรียกเก็บชำระหนี้ให้เร็วขึ้นเพ่ือสภาพคล่องและเพ่ิมความสามารถ
ในการทำกำไร ลดต้นทุนและนำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้คุ้มค่า 
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ตารางที่ 1 หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติการเงินระดับ 6 และ 7 ไตรมาส 2 - 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 

 2.2 หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) 
การไม่มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน การเรียกเก็บเงินจากกองทุนล่าช้าและไม่ครบถ้วน   

ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งข้อมูลเพ่ือเรียกเก็บ ส่งผลให้ขาดความถูกต้อง
ของข้อมูล ทำให้หน่วยบริการได้รับชดเชยค่าบริการจากกองทุนน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุ  
ที่ทำให้หน่วยบริการประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน จึงควรขับเคลื่อนให้หน่วยบริการดำเนินการพัฒนาระบบ
จัดเก็บรายได้ จากผลการดำเนินงาน โดยการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) 
หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 900 แห่ง พบว่า มีหน่วยบริการที่มี
ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพระดับดีและดีมาก จำนวน 859 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.44 ของหน่วยบริการ
ทั้งหมด 

การขับเคลื่อนศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) ประกอบด้วย  
1. การประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ    (4 S4C) 

  ด้านที่ 1 โครงสร้างระบบจัดเก็บรายได้(Structure) 
  ด้านที่ 2 ระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน (System) 
  ด้านที่ 3 ระบบบุคลากรในศูนย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill) 
  ด้านที่ 4 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 
  ด้านที่ 5 การบันทึกรหัส การรักษาพยาบาลครบถ้วน และถูกต้อง (Code) 
  ด้านที่ 6 ระบบเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน (Claim & Account) 
 
 

 
 

เขต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 
แหง 

(ท้ังหมด) 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
จำนวน 
แหง 

(ท้ังหมด) 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
จำนวน 
ระดบั 6 
(แห่ง) 

จำนวน 
ระดับ 7 
(แหง) 

จำนวน 
ระดับ 6 
(แหง) 

จำนวน 
ระดบั 6 
(แห่ง) 

จำนวน 
ระดับ 6 
(แหง) 

จำนวน 
ระดบั 6 
(แห่ง) 

จำนวน 
ระดับ 6 
(แหง) 

จำนวน 
ระดับ 7 
(แหง) 

1 102 - - - - 102 1 0 
 

5 1 
2 47 - - - - 47 0 0 2 0 
3 54 - - - - 54 0 0 0 0 
4 72 

 
 

     - - - - 71 1 0 1 1 
5 67      - - - - 67 0 0 0 0 
6 73 - - - - 73 0 0 0 1 
7 77 - - - - 77 0 0 0 0 
8 88      - - - - 88 1 0 1 0 
9 89 - - - - 89 0 0 0 0 

10 71      - - - - 71 0 0 0 0 
11 82 

 
- - - - 81 0 0 3 0 

12 78      - - - - 78 0 0 0 2 
รวม 900 - - - - 898 3 0 12 5 
 ร้อยละ      - - - -   ร้อยละ 0.34 - 1.34 0.56 



187 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

2. การสุ่มประเมินหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (On 
Site Survey) 
  ด้านที่ 1 มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure) 
  ด้านที่ 2 ระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน (System) 
  ด้านที่ 3 มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 
  ด้านที่ 4 มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถูกต้อง (Code) 

ผลการดำเนินงานระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ พบว่า หน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 554 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.56 ระดับดี จำนวน 305 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.89 ระดับปานกลาง 
จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.33 ระดับพอใช้ จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.22 และไม่มีหน่วย
บริการที่อยู่ในระดับปรับปรุง  

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
- การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีที่ถูกต้อง ระบบการรายงานข้อมูลงบทดลอง 

และ ข้อมูลบริการให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
- สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนบริการ   
- ติดตาม กำกับ แผนทางการเงิน  ให้เป็นไปตามแผน 
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การควบคุมรายจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะหมวดค่าตอบแทน และการลงทุนเพ่ือจัดให้บริการผู้ติดเชื้อฯ  
- นักบัญชียังขาดทักษะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย  
- การจัดเก็บรายได้จากการให้บริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความซับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการโดนปฏิเสธค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีเวชระเบียนที่ต้องตรวจสอบเป็นจำนวนมาก 

ทำให้ไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเบิก ส่งผลให้มีข้อมูลติด C หรือ Deny  
- ขาดโปรแกรม/Software ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้กับงานการเงิน/บัญชี 
- ระบบเบิกจ่ายมีหลายกองทุน และใช้หลายโปรแกรม ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 4.1) สำหรับพื้นที่ 
  4.1.1) การเงินการคลัง 

- กำกับ ติดตาม การบริหารหนี้บริหารจัดการหนี้สิน ตามมติคณะทำงานบริหารจัดการหนี้
กระทรวงสาธารณสุข 

- ควรมีการเร่งรัดเรียกเก็บลูกหนี้ทุกสิทธิ 
- CFO จังหวัด กำกับ ติดตาม การบริหารหนี้ระหว่างหน่วยบริการ (ค่ารักษา OP UC นอก CUP 

ในจังหวัด) 
- การจัดทำแผนทางการเงิน Planfin 

     (1) ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เช่น กรรมการบริหารโรงพยาบาล และกลุ่ม/งานต่างๆ  
     (2) ต้องมีความซื่อสัตย์ในการจัดทำ Plnfin 
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    (3) มีการควบคุมกำกับ Planfin อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีแนวโน้มจะเกิด
    วิกฤติทางการเงิน 

- นักบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด (CFO) ทบทวนความแม่นยำของแผนทางการเงิน 
(Planfin) รายได้ รายจ่าย (± ไม่เกินร้อยละ 5) และข้อมูลที่นำมาคำนวณต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก/
ผู้ป่วยใน  

- ควรติดตามการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการให้เป็นไปตามแผน Planfin ควรมี
การนิเทศติดตามทุกเดือน 

- สร้างความมั่นคง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และพัสดุ (สัดส่วนจำนวน ข้าราชการ ,พนักงานราชการ, ลูกจ้าง)   

 4.1.2) ระบบจัดเก็บรายได้  
- พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ในทุกหน่วยบริการ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาใชเป็นเครื่องมือ   

ในการบริหารจัดการ 
- ควรมีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับบริหารข้อมูล ในการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล    

การเรียกเก็บ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดหรือปัญหา
ของการเรียกเก็บ อย่างเป็นระบบ 

- เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้และ
งานบัญชี เพื ่อใช ้ในการตรวจสอบข้อมูลการเร ียกเก็บรายได้ค่าร ักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาล 

- พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ ในระดับปฐมภูมิให้เข้มแข็ง  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง และคณะทำงานศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วย

บริการ ให้เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน รวมถึง software ที่เก่ียวข้อง 
- จัดให้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งรูปแบบนวัตกรรมที่ใช้ 

ปัญหาและวิธีการแก้ไข เพ่ือให้ได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน  
- นำเสนอในที่ประชุมเขตสุขภาพทุกเดือน จัดให้มีการให้รางวัล และชื่นชมจังหวัดที่มี

ระยะเวลาเรียกเก็บเฉลี่ยต่ำที่สุด และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการรายงาน
ระยะเวลาการเรียกเก็บผ่านที่ประชุมกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน  

 4.2) สำหรับส่วนกลาง 
  4.2.1) การเงินการคลัง 

- เกณฑ์การตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน ควรกำหนดรูปแบบการตรวจสอบระบบบัญชี 
(Accounting Management) ให้ชัดเจน 

- การควบคุม กำกับ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน ( 7 Plus efficiency) ควรให้มี    
การปรับปรุงค่ากลาง (Mean) ให้เป็นปัจจุบัน 

- ควรมีการประกันรายรับหน่วยบริการเงินกองทุน UC ไม่น้อยกว่าประมาณรายรับเบื้องต้น
ของปีที่ผ่านมา  

- คณะกรรมการ CFO ทุกจังหวัด มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทางการเงินการคลัง    
อย่างต่อเนื่อง และมีการนำเสนอสถานการณ์การเงินในการประชุม กวป.ทุกเดือน 
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- มีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมในการกำกับติดตาม ข้อมูลการเงินการคลัง การจัดเก็บรายได้  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการกำกับติดตาม 

- มีการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพทีม CFO และเครือข่ายบุคลากรด้านการเง ินการคลัง        
อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง ในระดับจังหวัดและระดับเขต 

- เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการบัญชีมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร  

  4.2.2) ระบบจัดเก็บรายได้ 
- ควรกำหนดกรอบโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ และกำหนดกรอบบุคลากร รวมทั้งบทบาท

หน้าที่ให้ชัดเจน 
- ถอดบทเรียนเกณฑ์การประเมินและจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
- ควรมีหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์จัดเก็บรายได้ พัฒนาระบบ Software   

ช่วยในการจัดเก็บรายได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  
- ควรมีหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์จัดเก็บรายได้  พัฒนาระบบ Software  

ช่วยในการจัดเก็บรายได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  
- ควรสนับสนุนทีมงานด้านการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีการหมุนเวียนผู้รับผิดชอบใหม่ 
จากที่คนเดิมลาออกหรือสอบบรรจุได้ในหน่วยงานอื่น ทำให้ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
รายได้ ยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วน  

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1) มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการคลัง 
   5.1.1) การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
   5.1.2) พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
   5.1.3) พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแกเครือข่ายและบุคลากร (Network & 
Capacity Building) 
   5.1.4) สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
   5.1.5) ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management) 
5.2) ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 
   5.2.1) ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (4S4C) 
    1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure) 
    2. ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน  (System) 
    3. มีระบบบุคลากรในศูนย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill)  มีจำนวน และ ทักษะความสามารถ
ของบุคลากรเหมาะสมตามระดับของ รพช. รพท. รพศ. 
    4. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 
    5. มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถูกต้อง (Code) 
    6. ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน 
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   5.2.2) การสุ่มประเมินหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (On Site Survey) 
    1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure) 
    2. ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน  (System) 
    3. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care) 
    ๔. มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถูกต้อง (Code) 
    ๕. ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน 
6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
 6.1) ขับเคลื่อนระบบการเงินการคลัง อย่างต่อเนื่องประเด็น 

- การจัดทำแผนเงินบำรุงร่วมกับแผนทางการเงิน Planfin แบบบูรณาการ 
- การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) ของหน่วยบริการ 
- การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (TPS: Total Performance 

Score) 
 6.2) ขับเคลื่อนหน่วยบริการให้มีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 

- พัฒนาการตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่งข้อมูลก่อนการส่ง Claim 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทุกกองทุนให้เพ่ิมข้ึน โดย  

     (1) กองทุนประกันสังคม : ส่งข้อมูลเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 
     (2) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : พัฒนาการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย 
     (3) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
     จัดส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บทุกครั้ง 

- พัฒนาและส่งเสริมการโปรแกรม /Software ช่วยในการจัดเก็บรายได้   
- พัฒนาการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ เป็น Advanced 4S4C  
- พัฒนาระบบการเรียกเก็บกองทุนย่อย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : ระบบธรรมาภิบาล 

2. หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ 1 :  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ  
      ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2 ระดบั 6 ไม่เกินร้อยละ 4 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ 2 :  ร้อยละของหน่วยบริการมีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ   
             ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

สถานการณ์การเงินการคลัง  
ปี 2565ไตรมาสที่ 3 หน่วย
บร ิการค ่อนข ้ างม ีความ
มั ่นคงทางการเงินการคลัง 
สะท ้อนจากร ้อยละของ
หน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตการเงินระดับ 6 และ 
7  ลดลงต ่อ เน ื ่ อ ง โดยปี  
2564  ไ ต รม าสท ี ่ 3  มี
หน่วยงานที ่ประสบภาวะ
ว ิ กฤตการ เ ง ิ น ระด ั บ  6 
จำนวน 12 แห่ง ค ิดเป็น
ร้อยละ 1.34 ไตรมาส 3 มี
หน่วยงานที ่ประสบภาวะ
วิกฤตการเงินระดับ 7 มี 5 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 0.56 
สำหรับปี 2565 ทั้งไตรมาส 
1 , 2 และ 3 ไม ่ม ีหน ่วย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤต 
เน ื ่องจากหน่วยบร ิการมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ โค
วิด และเงินช่วยเหลือโควิด 
ประกอบกับมีการบริหาร
สภาพคล่องที่ดี ระยะต่อไป
หากรายได้โควิดลดลงเฝ้า

1. มาตรการในการขับเคลื่อนด้านการเงินการ
คลัง (5 มาตรการ) 
  1.1 พัฒนาระบบบัญช ี(Accounting 
Management) 
  1.2 การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Budgeting) 
  1.3 พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการ
คลังแก่เครือข่าย และบุคลากร (Competency) 
  1.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Division 
of regional health) 
  1.5 ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Efficiency) 
2. ระบบจัดเก็บรายได้คณุภาพ (4S4C) 

2.1 การประเมินระบบจดัเก็บรายได้
คุณภาพ    (4 S4C) 

1. มีโครงสรา้งระบบจดัเก็บรายได้
(Structure) 

2. มีระบบงานจัดเก็บในการเรียก
เก็บทุกกองทุน (System)  

3. มีระบบบุคลากรในศูนยจ์ัดเก็บ
รายได้ มีจำนวน และทักษ
ความสามารถของบุคลากรเหมาะสม
ตามระดับของ รพช. รพท. รพศ. (Staff 
& skill)  

4. มีการบันทึกข้อมลูกิจกรรมการ
รักษา ครบถ้วน (Care)  

1. ในปี 2565 ไตรมาส ท่ี 1, 
2 และ 3 ไม่มหีน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตการเงิน
ระดับ 6 และ 7 
(ค่าเป้าหมาย ระดับ 7 ไม่เกิน
ร้อยละ 2 ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4) 
2. หนว่ยบรกิาร 
มีระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 
ระดบัดีและดีมาก ร้อยละ 
95.44  
จำนวน 859 แหง่ 
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ขึ้น

ไป) 
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ปัญหา/สาเหต ุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการ
ดำเนินงาน 

ระวัง ระยะการเร ียกเก็บ
ชำระหนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อสภาพ
คล่องและเพิ่มความสามารถ
ในการทำกำไร ลดต้นทุน
และนำสินทรัพย์ที ่มีอยู ่มา
สร้างรายได้ให้คุ้มค่า  

5. มีการบันทึกรหัส การ
รักษาพยาบาลครบถ้วน และถูกต้อง 
(Code) 

6. มีระบบเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน 
(Claim & Account) 

2.2 การสุ่มประเมินหน่วยบริการที่มีศูนย์
จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง (On Site Survey) 

1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ 
(Structure) 

2. ระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บ
ทุกกองทุน (System) 

3. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการ
รักษา ครบถ้วน (Care) 

4. มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล 
ครบถ้วน และถูกต้อง (Code) 

5 . มี ร ะ บ บ เ บ ิ ก จ ่ า ย  ( Claim & 
Account) 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี  
 5.1  วิกฤตทางการเงิน 

- การพัฒนาและใช้โปรแกรมการบริหารงบประมาณตามแผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล   
- การจัดสรรเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ NWC ติดลบ 
- การจัดสรรตามสัดส่วนโรงพยาบาล ระดับ M1 M2 F1 
- การจัดสรรตามสัดส่วนประมาณการรายได้ OP PP IP ปี 65 
- การจัดสรรตามสัดส่วนประมาณการรายได้ OP PP IP ที่ลดลง 
- การกันเงิน Virtual account 
- มีผู้บริหารที่มีศักยภาพ และให้ความสำคัญ รวมถึงมีโรงพยาบาลที่เป็น ครู ก. ทางด้าน    

การเรียกเก็บรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง ระดับจังหวัดและระดับเขต 
- มีการใช้โปรแกรม E-HOS Accounting มาช่วยในการจัดเก็บรายได้ รวมถึงนักบัญชี

สามารถดึงข้อมูลมาลงรายการลูกหนี้รายวันได้  
 5.2  ระบบจัดเก็บรายได้ 

- ใช้โปรแกรม/Software ไปใช้ในการบริหารการเรียกเก็บในทุกโรงพยาบาล และขยายผล
ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีเครือข่ายการใช้โปรแกรมและ   
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเรียกเก็บรายได้ (ครูก.) และเผยแพร่ความรู ้ไปยัง    
หน่วยบริการอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียกเก็บรายได้ 
ในระดับจังหวัดและระดับเขต 
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- มีการพัฒนาระบบการเรียกเก็บ เช่น คนน่านทุกสิทธิรักษาทุกที่, R๘ Anywhere พัฒนา
ระบบการเรียกเก็บร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ R๘ Sandbox นำร่องเพ่ือ
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีคุณภาพ  และพัฒนาโปรแกรม R9 Referral Hub 
เชื่อมโยงการดำเนินงาน 30 บาทรักษาทุกท่ี 

- มีการพัฒนา Software Application ระบบการจัดเก็บรายได้ 
- มีการพัฒนาโปรแกรมเรียกเก็บและโปรแกรมติดตามลูกหนี ้เพิ ่มเติม เพื ่อเพิ ่ม

ประส ิทธ ิภาพการ เร ียกเก ็บ เช ่น E-HOS, RCM, AAA, PK claim, CIPN, KTNClaim, 
MoneyDr.BAT, CCMS, SSB, Self_Isolation, CheckIPDScan, BMSHOSxPCHIExport, KTN, 
VPM, CSCD, CIPN, Panacea, SSIP,CSMBS,CSOP,SRC, PPK, GLAR, Medee soft, Dfin, 
Data Audit, JJM, HSoftXE7,Hsooter Claim Export, Fantacy, K-mecc, sn tool, 
himproEclaim Sip09, EHA, Krasaesin Report, PMK, PTL finance, 
CSOP,CIPN,SSIP, Yala smart, RVP, SSCHI , Debtor 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
6.1   สำหรับพื้นที่ 

6.1.1 วิกฤตทางการเงิน 
- หน่วยบริการควรติดตามกำกับแผนรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะในรพ.ที่มีความเสี่ยงและมีรายจ่ายสูงกว่าแผนที่
ได้วางไว้ รวมทั้งเร่งรัดการชำระหนี้แต่ละประเภทในไตรมาส ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และรพ.ที่มี cash ratio สูง ควรได้ทำแผนพัฒนาตามนโยบายกระทรวง  

- การจัดทำแผนการชำระหนี ้ค ่ายาและเวชภัณฑ์มิใช ่ยา อย่างมีประสิทธิภาพและ               
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

- ควรมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี ้ค่ารักษาพยาบาลของทุกกองทุนอย่างต่อเนื ่อง และ          
มีการรายงานสร ุปล ูกหนี ้คงเหล ือ ระยะเวลาการค้างชำระ ของแต่ละส ิทธ ิให้
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน 

- การจัดทำแผนธุรกิจรายสิทธิ รายกองทุน เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนเงินบำรุง แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
และแผนการเงิน (Planfin) 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ (Total Performance Score 
:TPS ) อย่างต่อเนื่องและให้ผ่าน ≥ 10.5 

- เร่งกระจาย ปรับเกลี่ยงบเงินกันเพื่อประกันความเสี่ยงด้านการเงินจากสถานการณ์
ระบาดของโรคโคโรนา 2019  

- ควรมีการประกันรายรับหน่วยบริการเงินกองทุน UC ไม่น้อยกว่าประมาณรายรับ
เบื้องต้นของปีที่ผ่านมา 

6.1.2 ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ  
- ควรจัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงาน และมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ

ควบคุมการเบิกจ่าย ในแต่ละกองทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

- ทีม CFO ของจังหวัด/เขต ควรกระตุ ้นให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามการเรียกเก็บ 
(Claim) ให้มีความครบถ้วน และ ออกตรวจสอบโรงพยาบาลที่มีปัญหาในการดำเนินการ 
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และ นำโปรแกรมเรียกเก็บมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างศูนย์จ ัดเก็บรายได้ก ับงานการเง ิน /บัญชีและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

- ควรมโีปรแกรมสำหรับบริหารข้อมูล ในการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลการเรียกเก็บ 
และสามารถเชื ่อมโยงข้อมูลของผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อลดความผิดพลาดหรือปัญหาของ       
การเรียกเก็บ อย่างเป็นระบบ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง และคณะทำงานศูนย์จัดเก็บรายได้ของ
หน่วยบริการ ให้เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน รวมถึง software          
ที่เก่ียวข้อง 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ในทุกหน่วยบริการ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปมาใชเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ 

- ระบบการเรียกเก็บมีหลายกองทุน ทำให้มีโปรแกรมการเรียกเก็บจำนวนมาก ซึ่งแต่ละ
กองทุนเรียกเก็บไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นภาระงานแก่บุคลากรในหน่วยบริการที่ขาดแคลน 
จึงควรมีระบบหรือโปรแกรมเรียกเก็บเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการเรียกเก็บและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการส่งข้อมูล 

     6.2  สำหรับส่วนกลาง 
 6.2.1 วิกฤตทางการเงิน 

- เกณฑ์การตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน ควรกำหนดรูปแบบการตรวจสอบระบบบัญชี 
(Accounting Management) ให้ชัดเจน 

- การควบคุม กำกับ โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus efficiency) ควรให้มี
การปรับปรุงค่ากลาง (Mean) ให้เป็นปัจจุบัน 

- เสนอให้มีการพัฒนาด้านการเงินการคลัง ในประเด็นระบบจัดเก็บรายได้ Planfin และ
เงินบำรุง และมีกลไกสนับสนุน ติดตามกำกับ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ 

- นโยบายบัญชีการตัดหนี้สูญควรชัดเจน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดทำข้อมูลลูกหนี้  
ของหน่วยบริการไดถู้กต้อง 

6.2.2 ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ 
- ระบบเบิกจ่ายมีหลายสิทธิ และหลายกองทุน ทำให้การเรียกเก็บมีหลายโปรแกรม  

เป็นอุปสรรคต่อการส่งข้อมูล จึงเสนอให้ส่วนกลางมีระบบ/ใช้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อให้
สะดวกต่อการเรียกเก็บ 

- ควรจัดทำแนวทางพัฒนาโปรแกรม/Software จัดเรียกเก็บรายได้  
- ควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการเรียกเก็บรายได้ ของศูนย์จัดเก็บรายได้  

เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ 
- ถอดบทเรียนเกณฑ์การประเมินและจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
- ควรมีหลักสูตรการอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรศูนย์จัดเก็บรายได้ พัฒนาระบบ Software

ช่วยในการจัดเก็บรายได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
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- ควรสนับสนุนทีมงานด้านการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีการหมุนเวียน
ผู ้ร ับผิดชอบใหม่ จากที ่คนเดิมลาออกหรือสอบบรรจุได้ในหน่วยงานอื ่น ทำให้
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ ยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วน  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นที่ 6 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ประเด็นตรวจราชการ : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

หัวข้อ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 69 : ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 

 

1) เป้าหมาย และผลงาน 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลสุขภาพ              
แก่ผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
คำนิยาม การใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน หมายถึง โรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูล              
ตามชุดข้อมูลที ่กำหนด ระหว่างกันได้สำเร็จผ่าน HIS Gateway และจังหวัดมีมาตรการในการกำกับดูแล                   
ด ้ านธรรมาภ ิบาล ม ีการแต ่ งต ั ้ งคณะทำงานธรรมาภ ิบาลด ้ านข ้อม ูลและเทคโนโลย ีส ุ ขภาพ                          
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม  
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 1. สสจ. ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ มาที่อีเมล  
ictmoph@moph.go.th โดยส่งจากอีเมลภาครัฐของ สสจ. ระบุช ื ่อเร ื ่อง ( subject) ว่า “สสจ.xxxxxx         
ส่ง สำเนาคำสั่งคณะฯ ธรรมาภิบาลข้อมูลฯ” พร้อมแนบไฟล์และ หลักฐานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งแรก 
  2. โรงพยาบาลที่มีการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway จะถูกบันทึกข้อมูลความสำเร็จในเครื ่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
 
วิธีการประเมินผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. ตรวจสอบและรายงาน 
สูตรคำนวณตัวชี ้ว ัด ร้อยละ = (จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั ่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม                   
ภายในจังหวัด ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway x 100) / จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 
และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายในจังหวัด 
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เกณฑ์การประเมิน 

หมายเหตุ  
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. เชิญอบรมติดตั้ง HIS Gateway  
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. จัดทำรายงานรายจังหวัด แสดง สถานะการจัดส่งสำเนาคำสั่ง 
และสถานะการรับส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway ไว้ในเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ที ่URL : https://hisgateway.moph.go.th/monitor 
 
2) สรุปสถานการณ์ 
  ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จ ัดทำศูนย์ข ้อมูลกลาง                    
ด้านสุขภาพของประชาชน เพื ่อให้บริหารจัดการจากศูนย์กลางให้มีความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์                      
และมีความพร้อมใช้ ให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลในรูปแบบของ PHR (Personal Health Record) และความรู้
สุขภาพ เฉพาะบุคคล (Personal Health Literacy) พร้อมให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง               
เพื ่อประโยชน์ในการดูแลรักษาชีวิตและสุขภาพของเจ้าของข้อมูล เพื ่อประโยชน์แก่วงการสุขภาพและ
สาธารณสุขของประเทศไทย โดยกำหนดให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งทำการติดตั้งระบบการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านส ุขภาพของประชาชน เพื ่อเช ื ่อมโยงข้อมูล ตามชุดข ้อมูลที ่กำหนดระหว่างกันได ้สำเร ็จผ่าน                     
HIS Gateway  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน  
สรุปผลตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 
1.สรุปจำนวน สสจ. ที่ส่งคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ 
 

                                                                                        (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2565) 
ที่มา : https://his-gateway-kpi.moph.go.th/ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
ทุกจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภบิาล

ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ 
ร้อยละ 20 - ร้อยละ 60 

เขตสุขภาพ จำนวนจังหวัด
ทั้งหมด 

จำนวนที่
ได้รับ 

คิดเป็นร้อยละ ยังไม่ได้รับจากจังหวัด 

1 8 8 100 - 
2 5   55 100 -- 
3 5 5 100 -- 
4 8 8 100 - 
5 8 8 100 -- 
6 8 8 100 - 
7 4 4 100 - 
8 7 7 100 - 
9 4 4 100 -- 

10 5 5 100 - 
11 7 7 100 - 
12 7 7 100 -- 

https://hisgateway.moph.go.th/monitor


198 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

2. สรุปผลตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 
 

เขต
สุขภาพ 

จำนวน
จังหวัด
ทั้งหมด 

จำนวนจังหวัดที่มี
จำนวน รพ. 

ที่มีผลการรับ-ส่ง
ข้อมูล ผ่าน HIS 

Gateway ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

จำนวน
โรงพยาบาล

ทั้งหมด 

จำนวนโรงพยาบาลที่มี
ผลการรับ-ส่งข้อมลู  
ผ่าน HIS Gateway 

(ร้อยละของจำนวน รพ. 
ทั้งหมดในเขตสุขภาพ) 

รายชื่อจังหวัดที่มีจำนวน
โรงพยาบาล 

ที่มีผลการรับ-ส่งข้อมูล  
ผ่าน HIS Gateway 
ยังไม่ถึงร้อยละ 60 

1 8 8 (100%) 103 91  88.35%  - 

2 5 4 (100%) 47 41 87.23 %  - 

3 5 5 (100%) 54 51  94.44%  - 

4 8 5 (62.50%) 72 51 70.83%  นนทบุรี,37.50% ,               
ลพบุรี, 45.45% ,            

พระนครศรีอยุธยา 50% 

5 8 6(75%) 67 57 85.07%  สมุทรสาคร 50.00% , 
สมุทรสงคราม 33.33% 

6 8 7(87.50%) 73 62 84.93%  ปราจีนบุรี 47.14% 

7 4 4 (100%) 77 77  100%  - 

8 7 7 (100%) 88 71  84.09%  - 

9 4 4(100%) 89 79 88.76%  - 

10 5 5(100%) 71 71  100%  - 

11 7 5(71.43%) 82 54 65.85%  ภูเก็ต 0% ,                     
สุราษฎ์ธานี 33.33% 

12 7 7(100%) 78 68  87.18%  - 

รวม 76 68 
(89.47%) 

901 773 86.39% 
 

                                                                                      (ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2565)                               
ที่มา: https://hisgateway.moph.go.th/monitor 
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3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 
โรงพยาบาลส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางไม่สำเร็จ 

 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 4.1 ผู้บริหารโรงพยาบาล มอบนโยบายเรื่องการเชื่อมข้อมูลผ่าน HIS Gateway เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

4.2 การกำกับติดตาม และการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล     
ในเขตสุขภาพ ควรครอบคลุมโรงพยาบาลทุกสังกัด 
   4.3 การพัฒนาระบบงาน แอปพลิเคชัน ของเขตสุขภาพ ควรพิจารณาความยั ่งยืนในการดูแล
บำรุงรักษาและการขยายผลเพื่อบริการประชาชนข้ามเขตสุขภาพได้ด้วย หรืออาจพิจารณาขอใช้ระบบหรือ
แอปพลิเคชันที่มีใช้อยู่แล้วในเขตอ่ืนๆ ก่อนคิดพัฒนาใหม่  
 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 
5.1 ผู ้ตรวจราชการและผู ้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำคัญ และสนับสนุนเจ้าหน้าที ่ไอที             

ของโรงพยาบาลในการเชื่อมข้อมูลผ่าน API HIS Gateway  
5.2 สสจ. และ คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ มีบทบาทในการกำกับ

ติดตามผลสำเร็จของการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  
5.3 โรงพยาบาลที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เพราะมีระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) และ              

มีเจ้าหน้าที่ไอที ที่มีศักยภาพ  
 

6) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
 6.1 คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ ระดับจังหวัด ได้มีการประชุม       
อย่างต่อเนื่องหรือไม ่

6.2 โรงพยาบาลสังกัดอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านสุขภาพของประชาชน ได้เมื ่อไหร่ ด้วยวิธ ีการใด โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์           
กรมสุขภาพจิต  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. หัวข้อ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT)เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 
ตัวช้ีวัดที่ 69 : ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนย์วิชาการ)  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : ไม่มี 
 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

 ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อให้บริหารจัดการจากศูนย์กลางให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีความพร้อมใช้ 
ให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลในรูปแบบของ PHR (Personal Health Record) และความรู้สุขภาพ เฉพาะบุคคล 
(Personal Health Literacy)พร้อมให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดูแล
รักษาชีวิตและสุขภาพของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่วงการสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย           
โดยกำหนดให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งทำการติดตั ้งระบบการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ
ประชาชน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล ตามชุดข้อมูลที่กำหนดระหว่างกันได้สำเร็จผ่าน HIS Gateway  

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

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

ทุกจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล
ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ 

ร้อยละ 20 - ร้อยละ 60 



201 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการดำเนนิงาน 
1. โรงพยาบาลส่งข้อมูล             

เข้าสูฐ่านข้อมูลกลางไม่สำเร็จ  
 

1) ศทส.สป.สธ. เพ่ิมศักยภาพของ            
เครื่องแม่ข่าย(sever) 

2) ศทส.สป.สธ. ปรับปรุง API ให้
รองรับการติดตั้งใน HIS ทุกยี่ห้อ  
 

1) ขยายศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลาง 
HIS Gateway  

2) ปรับแต่งโปรแกรมการรับข้อมูล 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางให้มีความเร็ว    
มากขึ้น 

3) พัฒนาปรับปรุง API และ 
ปรับกระบวนการ/ขอบเขตข้อมูล 
ที่ส่งออกจาก รพ. 

 
5. นวัตกรรม/ตัวอย่างที่ดี (ถ้ามี)   

ไม่มี 
 

6. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 6.1 ผู้บริหารโรงพยาบาล มอบนโยบายเรื่องการเชื่อมข้อมูลผ่าน HIS Gateway เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

6.2 การกำกับติดตาม และการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล     
ในเขตสุขภาพ ควรครอบคลุมโรงพยาบาลทุกสังกัด 
   6.3 การพัฒนาระบบงาน แอปพลิเคชัน ของเขตสุขภาพ ควรพิจารณาความยั ่งยืนในการดูแล
บำรุงรักษาและการขยายผลเพื่อบริการประชาชนข้ามเขตสุขภาพได้ด้วย หรืออาจพิจารณาขอใช้ระบบหรือ
แอปพลิเคชันที่มีใช้อยู่แล้วในเขตอ่ืนๆ ก่อนคิดพัฒนาใหม่  
7. ปัจจัยความสำเร็จ 

7.1 ผู ้ตรวจราชการและผู ้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำคัญ และสนับสนุนเจ้าหน้าที ่ไอที             
ของโรงพยาบาลในการเชื่อมข้อมูลผ่าน API HIS Gateway  

7.2 สสจ. และ คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ มีบทบาทในการกำกับ
ติดตามผลสำเร็จของการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

7.3 โรงพยาบาลที่ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เพราะมีระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) และ        
มีเจ้าหน้าที่ไอที ที่มีศักยภาพ  
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8) ประเด็นที่ควรกำกับติดตามการตรวจราชการ  
 8.1 คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ ระดับจังหวัด ได้มีการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม ่

8.2 โรงพยาบาลสังกัดอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง             
ด้านสุขภาพของประชาชน ได้เมื่อไหร่ ด้วยวิธีการใด โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นตรวจราชการ : องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ   

หัวข้อ/ ตัวชี้วัด  
  มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
  - ระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง 
  - ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 

1) เป้าหมาย และผลงาน 

เป้าหมาย 
มาตรการที่

ดำเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบท่ี 2 
  มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
  - ระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง 
  - ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑) สำนักงานเขตสุขภาพ 
๒) สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3) โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/ 
โรงพยาบาลชุมชน 
4) สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 
5) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

พัฒนาองค์กร 
แห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
ทั่วทั้งกระทรวง 
 

1. ติดตามการขับเคลื่อน
การดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุข 
2. หน่วยงานมีการ
คัดเลือกองค์กร 
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
- ระดับเขตสุขภาพ  
อย่างน้อย 1 แห่ง 
- ระดับจังหวัด  
อย่างน้อย 1 แห่ง 
3. รับฟัง ปัญหา/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
- ระดับเขตสุขภาพ 
จำนวน 11 เขต 
- ระดับจังหวัด จำนวน 
72 จังหวัด   
(ณ วันที่ 31 ส.ค. 65) 
 

2) สรุปสถานการณ์ 

 จากประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที ่จะให้กำลังคน 
ด้านสุขภาพ เป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในการขอใช้ เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public 
Organization Index: HPI) โดยกำหนดให ้ม ีการประเม ินความส ุขบ ุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
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(Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ในทุก 2 ปี 
โดยได้มีการประเมินมาแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อนำผลการประเมินมาทำการวิเคราะห์ 
วางแผน และดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ควบคู่กับ
การมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมท่ีปลอดภัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผ่านเว็บไซต์ Happy 
MOPH https://happy.moph.go.th) โดยกลุ ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวง 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งส่วนกลาง
และส ่วนภ ูม ิภาค) กำหนดกล ุ ่มเป ้าหมายให ้ม ีการประเม ินความส ุขบ ุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ร้อยละ 70 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 369,592 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 318,174 คน คิดอัตราการตอบกลับเป็นร้อยละ 86.09 (ข้อมูล
จากระบบการประเมิน ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีค่าคะแนนเฉลี ่ยความสุขในภาพรวม  
ร้อยละ 63.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ มิติจิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) ร้อยละ 71.18 รองลงมาคือ มิติน้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 70.77 และค่าคะแนน   
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 52.96  

และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่  
1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH https://happy.moph.go.th) 
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เป็นผู้ตอบแบบประเมิน มีหน่วยงานเข้าร่วมตอบแบบประเมินฯ 
จำนวน 5,226 หน่วยงาน 22,378 คน ซึ ่งผลการประเมินพบว่า สุขภาวะองค์กรกระทรวงสาธารณสุข  
มีค่าคะแนนเฉลี ่ยภาพรวมอยู ่ที ่ร ้อยละ 64.31 และเมื ่อพิจารณารายหมวดพบว่า หมวดที่มีค่าคะแนน      
เฉลี่ยสูงสุดคือ หมวดที่ 1 ความสำเร็จ (Success) ที่ร้อยละ 81.86 รองลงมาคือ หมวดที่ 4 บรรยากาศ 
(Atmosphere)  หมวดที่ 3 สุขภาพกาย-ใจ (Body & Mind) หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) และ
หมวดที่ 5 การลงทุน (Investment) ที่ร้อยละ 62.74 60.04 59.32 และ 57.57 ตามลำดับ 

3) ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

 3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3.2 การลงทะเบียนเข้าระบบประเมิน ยังพบการใส่รหัสหน่วยงานผิด ทำให้ต้องมีการย้ายหน่วยงาน  
และต้องทำแบบประเมินใหม่อีกครั้ง 
 3.3 ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน เนื ่องแบบประเมินมีข้อคำถามจำนวนมาก และการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการขอความร่วมมือในการเข้าทำแบบประเมินยังน้อย ทำให้บุคลากรเข้าระบบ              
ทำแบบประเมินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 

https://happy.moph.go.th/
https://happy.moph.go.th/
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4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

 4.1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายแบบมุ่งเป้า “ความสุขมิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money)”  
4.2 พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้การขับเคลื่อนองค์กร  

แห่งความสุข เพื่อสามารถนำองค์ความรู้จากการสร้างสุขของหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม  
ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH (https://happy.moph.go.th) 
 4.3 ขยายผลการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ตามระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
ระดับกรม/ สป. (ส่วนกลาง) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด 

5) ปัจจัยความสำเร็จ 

 5.1 ผู้บริหาร/ ผู้นำให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในหน่วยงาน รวมทั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 
 5.2 ผู้บริหาร/ ผู้นำเป็นแกนนำ และมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 
 5.3 บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสุขท่ีจัดทำขึ้น 
 5.4 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจ  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

 
 

1. ประเด็นตรวจราชการ : องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ   

2. หัวข้อ/ ตัวชี้วัด  
  มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
  - ระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง 
  - ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 

เป้าหมาย และผลงาน 

เป้าหมาย 
มาตรการที่

ดำเนินงานใน
พื้นที่ 

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบท่ี 2 
  มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
  - ระดับเขตสุขภาพ อย่างน้อย 1 แห่ง 
  - ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แห่ง 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑) สำนักงานเขตสุขภาพ 
๒) สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
3) โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/ 
โรงพยาบาลชุมชน 
4) สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ 
5) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

พัฒนาองค์กร 
แห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
ทั่วทั้งกระทรวง 
 

1. ติดตามการขับเคลื่อน
การดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุข 
2. หน่วยงานมีการ
คัดเลือกองค์กร 
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
- ระดับเขตสุขภาพ  
อย่างน้อย 1 แห่ง 
- ระดับจังหวัด  
อย่างน้อย 1 แห่ง 
3. รับฟัง ปัญหา/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
- ระดับเขตสุขภาพ 
จำนวน 12 เขต 
- ระดับจังหวัด จำนวน 
75 จังหวัด   
(ณ วันที่ 16 ก.ย. 65) 
 

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ 

 จากประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที ่จะให้กำลังคน 
ด้านสุขภาพ เป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ในการขอใช้ เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public 
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Organization Index: HPI) โดยกำหนดให ้ม ีการประเม ินความส ุขบ ุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ในทุก 2 ปี 
โดยได้มีการประเมินมาแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 2 
(ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อนำผลการประเมินมาทำการวิเคราะห์ 
วางแผน และดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ควบคู่กับ
การมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมท่ีปลอดภัย 

4.1 การประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดให้มีการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผ่านเว็บไซต์ Happy 
MOPH https://happy.moph.go.th) โดยกลุ ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวง 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ทั้งส่วนกลาง
และส ่วนภ ูม ิภาค) กำหนดกล ุ ่มเป ้าหมายให ้ม ีการประเม ินความส ุขบ ุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) ร้อยละ 70 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 369,592 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 318,174 คน คิดอัตราการตอบกลับเป็นร้อยละ 86.09 (ข้อมูล
จากระบบการประเมิน ณ วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีค่าคะแนนเฉลี ่ยความสุขในภาพรวม  
ร้อยละ 63.92 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ มิติจิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) ร้อยละ 71.18 รองลงมาคือ มิติน้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 70.77 และค่าคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 52.96 (ตามภาพที่ 1 ภาพที่ 2 และภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข (แยกรายมิติ) 

 

 

https://happy.moph.go.th/
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ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของบุคลากรในหนว่ยงานมีการประเมินความสุขคนทำงาน (Happinometer) รายเขตสุขภาพ 

 

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข (แยกตามเขตสุขภาพ) 

4.2 การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) 

การประเม ินส ุขภาวะองค ์กร (Happy Public Organization Index: HPI)  คร ั ้ งท ี ่  3 (ระหว ่างว ันที่   
1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH https://happy.moph.go.th) 
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เป็นผู้ตอบแบบประเมิน มีหน่วยงานเข้าร่วมตอบแบบประเมินฯ 

https://happy.moph.go.th/
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จำนวน 5,226 หน่วยงาน 22,378 คน ซึ ่งผลการประเมินพบว่า สุขภาวะองค์กรกระทรวงสาธารณสุข  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.31 และเมื่อพิจารณารายหมวดพบว่า หมวดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ หมวดที ่ 1 ความสำเร็จ (Success) ที ่ร ้อยละ 81.86 รองลงมาคือ หมวดที ่ 4 บรรยากาศ 
(Atmosphere)  หมวดที่ 3 สุขภาพกาย-ใจ (Body & Mind) หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) และ
หมวดที่ 5 การลงทุน (Investment) ที่ร้อยละ 62.74 60.04 59.32 และ 57.57 ตามลำดับ (ตามภาพที่  

4 และภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข (แยกรายด้าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข (แยกตามเขตสุขภาพ) 
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5. นวัตกรรม/ ตัวอย่างท่ีดี 

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที ่มี
คุณภาพ ทั้งในระดับเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขตสุขภาพ เป้าหมายเขตสุขภาพละ 1 แห่ง (ตามตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด 

ระดับเขต ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 1   
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 
โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง 
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัง จังหวัดน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขตสุขภาพที่ 2   
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 
โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย 
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เขตสุขภาพที่ 3   
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมตาบง 
และแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
  

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมตาบงและแม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
กำแพงเพชร (ไม่มีข้อมูล) 
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง จังหวัดพิจิตร 

เขตสุขภาพที่ 4   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 

โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13  
จังหวัดปทุมธานี 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
 โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
เขตสุขภาพที่ 5   
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
(อันดับ 1) 
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(อันดับ 3) 

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (ภาพรวม) 
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โรงพยาบาลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลบ้านลาด (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง (อันดับ 3) 

  โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เขตสุขภาพที่ 6   
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ) 
 โรงพยาบาลชลบุรี (รพศ) 
 โรงพยาบาลบางละมุง (รพท) 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์  
(สสอ) 

โรงพยาบลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (รพศ) 
โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (รพท) 
โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (รพช) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ) 
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี (รพศ) 
โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี (รพท) 
โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (รพช) 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
(สสอ)   

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (อันดับ 
1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (อันดับ 
2)  
โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (อันดับ 
2)  
โรงพาบาลตราด จังหวัดตราด (รพท) 
โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด (รพช) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (สสอ)  
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (รพช) 
สำนักงานสาธารณสุขท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สสอ)  
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (รพท) 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สสจ) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รพท.) 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว (รพช) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว (สสอ) 

เขตสุขภาพที่ 7   
โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขตสุขภาพที่ 8   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
  

โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (รพช.) 
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ (รพช.) 
โรงพยาบาลสระใคร (รพช.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง (รพ.สต.) 
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

เขตสุขภาพที่ 9   
โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (อันดับ 1) 

โรงพยาบาลเทพรัตน์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา (อันดับ 
2) 
โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลนางรอง (อันดับ 2)  
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลจอมพระ (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี (อันดับ 3) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน (อันดับ 4) 

  โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว (อันดับ 2) 

เขตสุขภาพที่ 10   
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 10 (ภาพรวม) 
  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (อันดับ 3) 
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อันดับ 4) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือ (อันดับ 
4) 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (สสจ) 
โรงพยาบาลยโสธร (รพท.)  
โรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร (รพช 1)  
โรงพยาบาลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (รพช 2)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา (สสอ 1)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ (สสอ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลมุกดาหาร (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลหนองสูง (อันดับ 4) 
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อันดับ 5) 

เขตสุขภาพที่ 11   
โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (อันดับ 2)  
สำนักสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (อันดับ 
3) 
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา (อันดับ 2)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
โรงพยาบาลละอุ่น จังหวัดระนอง 

  โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

เขตสุขภาพที่ 12   
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (อันดับ 2)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (อันดับ 
3)  
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โรงพยาบาลสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

  โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

6. ปัญหา/จุดร่วมที่สะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่สำเร็จของงาน 

 6.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6.2 การลงทะเบียนเข้าระบบประเมิน ยังพบการใส่รหัสหน่วยงานผิด ทำให้ต้องมีการย้ายหน่วยงาน  
และต้องทำแบบประเมินใหม่อีกครั้ง 
 6.3 ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน เนื ่องแบบประเมินมีข้อคำถามจำนวนมาก และการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการขอความร่วมมือในการเข้าทำแบบประเมินยังน้อย ทำให้บุคลากรเข้าระบบ              
ทำแบบประเมินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

7. ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

 7.1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายแบบมุ่งเป้า “ความสุขมิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money)”  
7.2 พัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และจัดการความรู ้การขับเคลื ่อนองค์กร  
แห่งความสุข เพื่อสามารถนำองค์ความรู้จากการสร้างสุขของหน่วยงานต่าง ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม  
ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH (https://happy.moph.go.th) 
 7.3 ขยายผลการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ตามระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
ระดับกรม/ สป. (ส่วนกลาง) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด 

8. ปัจจัยความสำเร็จ 

 8.1 ผู้บริหาร/ ผู้นำให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในหน่วยงาน รวมทั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความผูกพันในองค์กรของบุคลากร 
 8.2 ผู้บริหาร/ ผู้นำเป็นแกนนำ และมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 
 8.3 บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสุขท่ีจัดทำขึ้น 
 8.4 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 



 

กรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

- โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

- โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
- โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
- โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
- โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

 
 

 1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื ่อความยั ่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) : มีการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ BCG Model โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแบบ Value Chain (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) และ
พยายาม ปิด GAP ในส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจชุมชนที่ลดลงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ให้ได้รับอนุญาต 
และขึ้นทะเบียน/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข มีผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ส่งเสริมแนะนำ
การขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา กัญชง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด, การขออนุญาตผลิต (สกัด) กัญชา กัญชง 
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด, การขออนุญาตสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพระราชบัญญัติอาหาร เครื่องสำอาง 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร, การขออนุญาตขึ้นทะเบียน/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพระราชบัญญัติอาหาร เครื่องสำอาง 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำให้มีศักยภาพและเพิ ่มมูลค่าสินค้าในการจำหน่าย หรือส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์            
บางประเภทได้ ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในการดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อน BCG Model 
ด้านการเกษตรของจังหวัดตามบริบทของพื้นที่ และมีการส่งต่อข้อมูลระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อประสานความร่วมมือ  
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการให้คำปรึกษาและบริการต่อไป รวมถึง        
การผลักดันให้แต่ละกระทรวงเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นกลุ่มเดียวกัน 

 2. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ : มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชน โดยใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื ่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ นำพาประเทศกลับสู ่ภาวะปกติ           
ซึ่งประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้น และการพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม 
และภูมิปัญญาไทย (สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้) ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานนอกได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
เพิ่มมากขึ้น และประชาชนมีทางเลือกและเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม ตามภูมิปัญญา
เพ่ือการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย และสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก  

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน : รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมายการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง และใช้กลไกของ พชอ. ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 1) คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) 2) คณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง   
รายครัวเรือน 3) คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความเข้าใจกำหนดแนวทาง          
การบูรณาการ และสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยใช้หลักการ ONE 
DATA, ONE ORGANIZATION, ONE PLAN การแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอ/พ้ืนที่ใช้กลไก พชอ. ในการขับเคลื่อน 
คือ มีการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหาแบบองค์รวม (5 มิติ) ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ลดความซ้ำซ้อน เกิดความเสมอภาค 
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เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม มีคณะกรรมการ พชอ. ครอบคลุมร้อยละ 100 และมีการกำหนดประเด็นในการ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปราะบาง พร้อมที่จะบูรณาการในการช่วยเหลือร่วมกัน 
 4. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ : มีการขยายผล ยกระดับ หรือปรับปรุงมาตรการ    
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ที่มีผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อสุขภาพ 
มักประสบปัญหาในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพ     
ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 การขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน    
กลุ่มเสี่ยง (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ และหลอดเลือด) เพ่ิมความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น 
ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ตรวจสอบ ติดตามข้อมูล
คุณภาพอากาศ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ 

5. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน : การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนภายหลังผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันโควิด พบว่าสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันในช่วง
เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมามีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจาก     
การ     ดื่มสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ มอเตอร์ไซค์ 
เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนทางหลวง ถนนในหมู่บ้าน ได้มีการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมด่าน
ชุมชนและจุดตรวจบูรณาการ เตือนเฝ้าระวังควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในพื ้นที ่สถานประกอบการ          
โดยกำหนดมาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  4 มาตรการ ได้แก่ 
บริหารจัดการ ข้อมูล ป้องกัน รักษา โดยบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
สาธารณสุข ตำรวจ บริษัทกลาง ขนส่ง ทางหลวง กู้ภัย ฯลฯ  
 6. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร : แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาเมืองสมุนไพร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขา โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ 
ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านบริหารโครงการ 2) คณะทำงานด้านส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัย               
3) คณะทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4) คณะทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยได้รับ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน และงบประมาณจากโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมสมุนไพร สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ     
การแปรรูปสมุนไพรในการจัดตั้งกองทุนยาสมุนไพร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การบูรณาการ
ร่วมกับจังหวัดอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน 
 7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์   
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี : มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการปลูก
จิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกัน      
โรคพิษสุน ัขบ้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการส ัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษส ุน ัขบ้า                  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565  รอบที่ ๒ 
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี 

 
 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เน้นการบูรณาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค เร่งด่วนของประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนด้วยความ  โปร่งใส  
เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ประกอบด้วย 

๑. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ( Issue) ได้แก่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน 
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ     
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  

๒. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก  

๓. การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่ ได้แก่ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน  
การเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง การพัฒนาเมืองสมุนไพร การแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ และการลดอุบัติเหตุทางถนน  

๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดันการดำเนิน  
โครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ 

โครงการที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)  
2. โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
4. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
5. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
6. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน 
8. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์   

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โครงการกรณีพิเศษ/เร่งด่วน) 

1. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพ่ือความ ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสว่นภูมภิาคและท้องถิ่น 
                                    และกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 1. สรุปผลการตรวจราชการ 
  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการขับเคลื ่อนโครงการจัดการสิ ่งแวดล้อมสีเขียวเพื ่อความยั ่งยืนตาม        
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เพื ่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก โดยการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ   
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ที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องกับ BCG Model ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนแบบ 
Value Chain (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิต 
สามารถขึ้นทะเบียน/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคีเครือข่ายทั้งในและ       
นอกกระทรวงสาธารณสุขร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมผู้ผลิตในการให้คำปรึกษาการขอ
อนุญาตผลิต (ปลูก/สกัด) กัญชา-กัญชง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด, การขออนุญาตสถานที่ผลิต การขอ
อนุญาตขึ้นทะเบียน/จดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพระราชบัญญัติอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ส่งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าในการจำหน่าย หรือส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทได้ รวมถึงการเพ่ิม
โอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
  ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในการดำเนินการเพื ่อขับเคลื ่อน  
BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัด การคัดเลือก/ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ตามบริบทของพื้นที่ และมีการ 
ส่งต่อข้อมูลระดับอำเภอ จังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการให้คำปรึกษาและบริการต่อไป รวมถึงเสนอให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันต่อไป 
  2. ผลการตรวจติดตาม 
  2.1 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่มาขอรับมาตรฐานตามกฎหมาย เช่น ขอขึ้นทะเบียนยา ขอเลขที่   
จดแจ้งจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับกับจำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในทำเนียบของหน่วยงานราชการอื่น  เช่น 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) OTOP เป็นต้น 
      2.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายในแต่ละปีมีปริมาณลดลง    
ทั้งยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
  2.3 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหน่วยงานราชการยังบูรณาการไม่ครบวงจร การพัฒนา
ผู้ประกอบการไมต่่อเนื่อง และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน  
   2.4 วิสาหกิจชุมชนที่ขอรับอนุญาตสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีเงินทุนจำกัด และยังขาด
องค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยี การตลาด ทำให้การส่งเสริมให้กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน        
ตามกฎหมายขับเคลื่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป  
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 3. ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ 
ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ 

๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขอรับรอง
มาตรฐานตามกฎหมายของผล ิตภ ัณฑ์
สุขภาพมีเงินทุนจำกัด และขาดองค์ความรู้
ด้านการตลาด และเทคโนโลยี ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมายมีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไปตามเงินทุนที่มี 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (คบส.) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ 
ประสานความร่วมมือส่งต่อข้อมูลและความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย  
- กลุ่มงาน คบส. พัฒนาระบบบริการการให้คำปรึกษาการขอรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามกฎหมาย ผ่าน Smart 
Counter Service และเพิ ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
- แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายที่สอดคล้อง และมุ่ง
พัฒนากลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีให้เป็นกลุ่มเดียวกัน และชี้แจงใน
ระดับพื ้นที ่ เพ ื ่อร ับทราบแนวทางพัฒนากลุ ่มช ุมชนที ่ เป็น
เป้าหมายเดียวกัน  

 

 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่/ 

ระดับนโยบาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นนโยบายที่มี
กลไกการติดตามจากทุกกระทรวง และควรกำหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนนโยบายความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกัน  
2. ผู้ปฏิบัติยังไม่ทราบเป้าหมายที่ส่วนกลางคาดหวังอย่าง
ชัดเจน ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม อาจทำให้การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่คาดเคลื่อนจากความคาดหวังของส่วนกลาง 
3. ผู ้ประกอบการที ่เป็นกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการและการตลาด
และการผลิต จึงยังจำหน่ายสินค้าได้ในวงแคบตาม
นโยบายความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
- ทุกกระทรวงที่เกี ่ยวข้องด้าน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควร
กำหนดแนวทางที ่ช ัดเจนเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายทั้งสองด้านร่วม 
กันก่อนการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติแก่พ้ืนที่ดำเนินการ 
 

กระทรวงหรือ
หน่วยงานที่ดูแล
ด้านเศรษฐกิจ
และด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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2. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในสว่นภูมภิาคและท้องถิ่น 
                                   และกองแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 1. สรุปผลการตรวจราชการ 
  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟู
เศรษฐกิจ นำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้น และ  
การพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย (สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้) ซึ่งมี
การ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานนอก
ได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น และประชาชนมีทางเลือกและเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม ตามภูมิปัญญาเพื่อการดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 
และสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก  
  กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจ
ฐานราก สนันสนุนกลุ่มผู้ปลูก/ผลิตพืชผัก สมุนไพร กัญชากัญชง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้ปีงบประมาณ 
2565 มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยส่งพืชผักข้าวเข้าโรงพยาบาลและจำหน่ายในชุมชน และมีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
กัญชากัญชงทีไ่ดม้าตรฐานและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชากัญชงที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
 2. ผลการตรวจติดตาม 
  2.๑ การสร้างการรับรู้ถึงแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการยกระดับ
เกษตรกร วัตถุดิบและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์                
ในปี 2564-2565 มีการประสานแผนงานแผนการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
ของหน่วยงานภาคี  มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บูรณาการกับภาคีเครือข่าย ทั้งนี้เน้น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ปลอดภัย โดยเป็นการประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน 
  2.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือการเกษตรแปรรูป 
   1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก บางจังหวัดมีการสร้างเครือข่าย 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ชมรมกัญชากัญชง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย โดยพัฒนาเครือข่ายผู ้ปลูก ผู ้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชง           
เพ่ือส่งเสริมกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจและใช้ในทางการแพทย์เพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป 
   2) มีการสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสถานที่ การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพ 
ในผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยให้ความรู้เกษตรกร/ผู้ผลิตอาหารแปรรูป เน้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา 
กัญชง และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ปลอดภัย ตั้งแต่แปลงปลูก จนถึงการแปรรูปจำหน่าย การแปรรูปเนื้อสัตว์ ได้แก่ 
ปลาร้า ปลาส้ม 
  2.๓ การส่งเสริม/สนับสนุน ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรแปรรูป 
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   1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยผสมสารสกัดกัญชา 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เสลภูมิพอเพียงตามศาสตร์พระราชา มีการพัฒนาสูตรตำรับร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
   2) ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ผู้ประกอบการผ่านโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ สร้างแบรนด์สินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
สนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
   3) มีการสนับสนุนเกษตรแปรรูป ได้แก่ โรงคัดบรรจุผักและผลไม้  ให้มีความรู้ด้านการพัฒนา
มาตรฐานสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เกษตรกรยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2.๔ การเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรเพ่ือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมสู่การเกษตรแปรรูป 
   ในปีงบประมาณ 2565 มีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสถานที่ผลิต การใช้สารเคมี
ต่างๆ การสนับสนุนค่าวิเคราะห์ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อทำให้กระบวนการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์
อาหารมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ด้วยการสนับสนุนด้านค่าตรวจวิเคราะห์ต่างๆ โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 1-12 และสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          
มีการประสานงานภาคีเครือข่ายแหล่งทุนต่างๆ เช่น หน่วยงาน SME ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ให้สนับสนุนเกษตรเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาได้ง่าย 
  2.๕ การตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป 
   1) การส่งเสริมเครือข่ายผู ้ประกอบการ ให้มีความรู ้ด้านการผลิต อาหาร เครื ่องสำอาง 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 12 รายการ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ำปลาร้าผสมใบกัญชา จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 
8  รายการ เช ่น น ้ำม ันบำร ุงผ ิว คร ีมบำร ุง แว ๊กซ ์กำจ ัดขน ท ี ่ม ีสารสก ัดก ัญชาจาก  THC , CBD                    
เป็นส่วน ประกอบและที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นเครื่องสำอางอีก 3 รายการ โดยสถานที่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มีความปลอดภัย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
   2) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ (คัดและบรรจุผัก) สถานที่ผลิตตามมาตรฐาน
สถานที่วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง 
กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา   ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดง
ฉลากเพ่ือให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และสอบย้อนกลับได้ 
  2.๖ การนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป  
   1) การสนับสนุนส่งเสริมกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนคณิศรฟาร์ม  และการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่มสี่วนประกอบของกัญชง และสารสกัดจากมันแกว 
   2)  มีแผนการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพ คำขอรับการคุ้มครอง     
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้า “กล้วยหอมทองหนองบัวแดง” และสินค้า “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น” 
   3) มีโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก 
ยกระดับการผลิตโคเนื ้อ คุณภาพและโควากิวนครชัยบุร ินทร์ เพื ่อสนับสนุนการส่งออกที ่มีมาตรฐาน           
โดยจำนวนฟาร์มเกษตรกรผ่านการรับรองฟาร์มมาตรฐานโคเนื้อ GFM ต้นแบบ 510 ราย ผลการดำเนินการ
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ฝึกอบรมยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน
ให้กับเกษตรกร จำนวน 510 ราย เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณครบ 100% อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุงฟาร์มโคเนื้อเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GFM 
   4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวคิดที่จะนำผลการศึกษาวิจัย
ของสถาบันการศึกษา มาการจัดการและเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้หรือผลพลอยได้จากการกระบวนผลิต ข้าวหอมมะลิ 
ดินภูเขาไฟ เช่น 1) การส่งเสริมการไถกลบฟางข้าวหลังฤดูกาลทำนาโดยเพ่ิมการปรับโครงสร้าง เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
และลดการเผาในการเกษตร 2) สบู่รำข้าว* 3) บรรจุภัณฑ์ (จาน ชาม) จากฟางข้าว* 
   5) สำนักงานสาธารณสุขจ ังหวัด ร ่วมกับภาคีเคร ือข ่ายทั ้งภาคร ัฐ ภาคเอกชน  และ
สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ในการสนับสนุนด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอด
และยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตและคุณภาพวัตถุดิบ/วัสดุเหลือใช้ที ่มีมากในท้องถิ ่น นำแปรรูปและ      
เพิ ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนและลดการใช้พลังงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม เครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมร่วมพลังงานไฟฟ้า และเครื่องตัดก้อนมะขามแบบกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือช่วย
ในกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มะขาม การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปขั้นต้นให้เป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนเสริมพรีไบโอติก ไม่ใส่น้ำตาล ผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัด
จากเปลือกลางสาด ผลิตภัณฑ์กัมมี่มะม่วง และผลิตภัณฑ์กล้วยอบสอดไส้ และการนำแกนต้นกัญชงที่เหลือทิ้ง
จากผลิตเส้นใยกัญชงมาเป็นวัตถุดิบในพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้อัดบล็อกจากแกนกัญชา เป็นต้น 
  2.๗ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน เกษตรแปรรูป ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตร ดังนี้ 
   1) บูรณาการภาคีเครือข่ายกับเกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชน เครือข่ายสาธารณสุข ผู้ประกอบการเพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องผัก ผลไม้ปลอดภัย พัฒนาโรงคัดบรรจุผักผลไม้ (มูลนิธิปิดทองหลังพระ) สื่อสารแนวพระราชดำริ    
เพื่อพัฒนาสถานที่ร่วมกับเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและ
ภาคเอกชน รวมทั้งประสานข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงการประเมิน GAP ทำให้ต้นน้ำมีความปลอดภัย 
   2) การพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผสมกัญชา กัญชง มีการบูรณาการกับเกษตรอำเภอ 
พัฒนาชุมชน แหล่งทุนต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธกส. หน่วยงาน SME เป็นต้น ทั้งด้านการสนับสนุนแหล่งทุน 
การสนับสนุนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปด้านสมุนไพร  การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารให้ได้
มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP420 การควบคุมคุณภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ตลอดจนการติดตามการจำหน่ายให้ผลิตภัณฑ์แสดงฉลากอย่างถูกต้อง มีการสอบทานย้อนกลับได้ 
  2.๘ การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ BCG Model โดยใช้มาตรการเดียวกับที่ อย.
กำหนด ทั้งโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดสาร เพ่ือส่งผักเข้าโรงครัวโรงพยาบาล ภายใต้โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของแต่ละโรงพยาบาลควบคุมกำกับการผลติ/
ปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีการปลูกผลิตพืชผักที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยโร งพยาบาลได้มี
การสุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของพืชผักด้วยชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงเบื้องต้นเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของพืชผักจากเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Mobile Unit) เป็นหน่วยงานจากภายนอกเพื ่อสุ ่มตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิต          
เพื่อสะท้อนกระบวนการปลูกผลิตของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน GAP การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
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การสอบทานย้อนกลับไปจนถึงแปลงปลูกให้มีความปลอดภัยและมั่นใจตลอดห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐาน      
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งด้านสถานที่ปลูกและการแปรรูป 
  2.๙ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที ่สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์         
ที่ประสบผลสำเร็จ จากการดำเนินการตามข้อ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๘ 
   1. ผลิตภัณฑ์ More เครื่องดื่มมะระข้ีนก โดยบริษัทหมอยาไทย 101 จำกัด 
   2. Tram Drink น้ำมะขามผสมใบกัญชา  
   3. ปลาร้าผสมใบกัญชา ยี่ห้ออินทรีย์อีสาน  
   4. ชาแก่นตะวัน  
   5. น้ำปลาร้าสูตรผสมใบกัญชายี่ห้อตำมั่ว 
   6. น้ำปลาร้าสูตรผสมใบกัญชายี่ห้ออิหล่าคำแพง 
   7. สครับขัดผิวสมุนไพร 
   8. สบู่ขมิ้นชัน 
   9. แขมพูสระผมอัญชันผสมขมิ้นชัน 
   10. เซรั่มมันแกว 
   11. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค น้ำปลาร้าปรุงรสจำนวน 4 รายการ   

   1. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค น้ำปลาร้าปรุงรสจำนวน 4 รายการ  

 
                     2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 8 รายการ ได้แก่  

เลขที่จดแจ้ง รายการผลิตภัณฑ์ ประเภทสินค้า
การเกษตรที่ใช้

แปรรูป 

วันที่ได้รับ
อนุญาต 

40-1-6500025243 Medii hemp seed oil daily hydrating gel 
cleanser 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 18 กค.2565 

40-1-6500025240 HEMP SEED OIL REFRESH & EXFOLIATING 

TONER 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 18 กค.2565 

40-1-6500023219 HEMP SEED OIL MASSAGE AND BODY OIL น้ำมันเมล็ดกัญชง 30 มยิ.2565 

40-1-6500020264 HEMP SEED OIL + CICA DEEP MOISTURE 

& BRIGHTENING SERUM 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 10 มยิ.2565 

40-1-6500009312 HEMP SEED OIL + CICA DEEP MOISTURE & 
BRIGHTENING SERUM 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 15 มคี.2565 

40-1-6500008535 Maleecha hemp seed oil face and body 
lotion 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 9 มีค.2565 

40-1-6500007934 Rachaella hemp seed oil to form anti-
acne gentle cleanser 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 3 มีค.2565 

40-1-6500008536 Vasarin hemp seed oil hair removal 
herbal wax 

น้ำมันเมล็ดกัญชง 9 มีค.2565 
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3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- กลุ่มวิสาหกิจ ขาดเงินทุนในการ
พ ัฒนาสถานท ี ่ผล ิตผล ิตภ ัณฑ์
สุขภาพ 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  
- ขอให้แหล่งเงินทุน เช่น ธกส ปรับเงื่อนไขและประขา
สัมพันธ์แก่กลุ่มวิสาหกิจ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ธกส. / 
ธนาคารอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตกัญชา 
กัญชง ซึ ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ มีความชัดเจน มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย 

อย. 

1. ยังไม่มีหน่วยงานที่มาสนับสนุน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิต 
(ย ังดำเนินการด้วยแรงงานและ
เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน) 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  
1. สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต/แปรรูปและองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร 
 

กระทรวง 
หรือหน่วยงาน
ที่ดูแลด้าน
เศรษฐกิจและ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2. ขาดการบูรณาการในการจัดทำ
แผนระยะยาวระดับจังหวัด ในหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว
ในการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า
การเกษตร 

3. การแปรรูป มีป ัญหาเกี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ. 2562 ไม่สามารถนำสมุนไพร
แปรรูปหรือผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่าย
นอกชุมชนพ้ืนที่ได้ 
 

3. หน่วยงานในจังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาใน
พื ้นที ่ และภาคเอกชน ในการจัดทำแผนการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร เสนอของบประมาณเพ่ือสนับสนุนจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการแปรรูป
สมุนไพร เป็นรูปแบบต่างๆ เช่นแคปซูล อัดเม็ด อ่ืนๆ ที่มี
วัตถุประสงค์ทาง การรักษาเป็นยา ต้องมาขึ้นทะเบียน
เป็นยาสมุนไพรกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ความร ่วมมือจากหน่วยงานใน
จังหวัด และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือการวางแผนการนำนวัตกรรมหรือ
งานว ิจ ัยมาใช ้ในการพ ัฒนาตาม
แผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาความ
ต้องการของประชาชนในการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้นำผลการ
พัฒนานวัตกรรม/ผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  
4. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นทางเลือก หรือ
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

 

5. ผู ้ประกอบการขาดความรู ้ ความ
เข้าใจในกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับขอ
อนุญาตสถานที ่ผลิตและผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
- บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด
และอำเภอ และระหว่างหน่วยงานราชการ เพื่อ

มหาดไทย 
เกษตรและ
สหกรณ์ 
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สุขภาพ และขาดความรู้ด้านกระบวน 
การผลิต และการพัฒนาหรือดัดแปลง
สูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
6. ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดเรื่ององค์
ความรู ้ นวัตกรรม เงินทุนสำหรับ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. สสจ.ขาดทักษะและความเชี่ยว 
ชาญด้านการสร ้างแบรนด ์และ
การตลาด 
8. หน่วยงานรัฐไม่สามารถสนับสนุน
เง ินท ุนในการพัฒนาสถานที ่ผลิต 
เนื่องจากข้อจำกัดว่าด้วยระเบียบ   ทาง
ราชการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มชุมชนรักษามาตรฐาน
การผลิตตามท่ีกฎหมายกำหนด ทุกด้านและทุก
ช่องทางที่สามารถสนับสนุนได้ เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์
การผลิต การตลาด เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน เป็นต้น 

(เกษตร ปศุ
สัตว์ ประมง 
สหกรณ์)
พาณิชย์ และ 
สาธารณสุข 
(สสจ. และ 
รพ.ทุกแห่ง) 

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
- กำหนด นโยบาย ที่สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีต้นแบบในพ้ืนที่ และสนับสนุน
งบประมาณ 

 ๔. ข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน  
  ๔.1 จังหวัดควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่ตลาด Online โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากสื่อ Social 
Media ที ่คุ ้นเคย เช่น Facebook, Tik Tok, You tube, เป็นต้น และพัฒนาไปสู ่ Platform online เช่น 
Shopee, Lazada ต่อไป ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และพฤติกรรมของผู ้บริโภค       
ในปัจจุบันที่มีการซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
  4.2 หน่วยงานในจังหวัดควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงที ่เกี ่ยวข้อง 
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และภาคเอกชน ในการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเสนอของบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงานของจังหวัด 
 

 
 
 
 

 

น้ำมันหอมระเหยผสมสารสกดักัญชา 
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และกองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
         กรมอนามัย                                          
 1. สรุปผลการตรวจราชการ 
  รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมาย
การแก้ปัญหาแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้กลไกของ พชอ. ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่าง 1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) 2) คณะกรรมการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 3) คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจกำหนดแนวทางการบูรณาการ และสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง โดยใช้หลักการ ONE DATA, ONE ORGANIZATION, ONE PLAN  

การแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอ/พื ้นที ่ใช้กลไก พชอ. ในการขับเคลื ่อน คือ มีการบูรณาการ และ          
การมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม       
(5 มิติ)  ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ลดความซ้ำซ้อน เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง 
และเป็นธรรม มีคณะกรรมการ พชอ. ครอบคลุมร้อยละ 100 และมีการกำหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาใน   
กลุ่มเปราะบาง พร้อมที่จะบูรณาการในการช่วยเหลือร่วมกัน 
 2. ผลการตรวจติดตาม 
  ผลความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือนตามภารกิจความรับผิดชอบ 
  1) การขับเคลื ่อนการดำเนินงาน การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืน       
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่ ได้ดำเนินการดังนี้ 
   1.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการประชุมผ่าน Video conference ร่วมกับพื้นท่ีเป้าหมาย
(รพ./สสอ./รพ.สต.) ทะเบียนครัวเรือนตามระบบ TPMAP เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ มิติด้านสุขภาพ และ
จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาที่ปรากฏในระบบ TPMAP ด้านสุขภาพ 
   1.2) ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตามมิติของปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคน      
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานรับผิดชอบตามมิติของปัญหาการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อขับเคลื ่อน            
การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง ขั้นตอนการขับเคลื่อน และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน 
และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการแก้ไขปัญหาทุกเดือน 
   1.3) จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง โดยจัดบริการ            
ที่ครอบคลุม บริการด้านการดูแลระยะกลาง ระยะยาว และระยะสุดท้ายภายใต้ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 
ที่เป็นบริการทั้งในสถานพยาบาล เชื่อมต่อถึงการให้บริการที่บ้านของผู้สูงอายุและการให้บริการในชุมชน 
   1.4) พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยใช้หลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย ในการผลิตผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) รวมทั้งการอบรมอาสาบริบาลท้องถิ่นโดยกรมอนามัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีการจัด
อบรมร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   1.5) เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ โดยมีการจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกที่ครอบคลุม
การคัดกรอง, การรับส่งต่อจากระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน (community screening) และ
การประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพสำคัญของสูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ผานการคัดกรองและ  
พบวาเปน Geriatric Syndromes ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอาย ุ
   1.6) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ ่นเป็นฐานในการดูแล สนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถ        
ในการดูแลโดยครอบครัว (Home Health Care) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
   1.7) ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ซึ่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดว่าผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริม
และสนับสนุนในด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู ้สูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นโดยการใช้ Universal Design หรือการออกแบบสำหรับทุกคนในสังคม
มาเป็นมาตรฐานในการออกแบบสิ่งก่อสร้างและจัดสภาพแวดล้อมในสังคมโดยเฉพาะบริการสาธารณะ เพ่ือให้
ทุกคนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
   1.8) พัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุม และมีความละเอียด
เป็นการเฉพาะโดยมีการแยกแยะกลุ ่มผู ้สูงอายุ (Segmentation) ตามระดับอายุ หรือ ระดับการพึ ่งพา       
(ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนรองรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม  
  2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนดำเนินงาน 
   2.๑) เสริมสร้างศักยภาพและขยายระยะเวลาของการเป็น Active aging เพ่ือลดความเปราะบาง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
   2.2) การเตรียมพร้อมประชากรในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มที่สำคัญ  คือ
เป็นการยกระดับกิจกรรมดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ภายใต้การดูแล
ของ พมจ. ที่มีโครงสร้าง ระบบการจัดการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ  
   2.๓) ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางระดับท้องถิ่น ข้อค้นพบชี้ให้เห็นถึงการจัดทำ
ฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบางในระดับท้องถิ่น ที่จะช่วยกระตุ้นความตระหนักและการรับรู้ที ่เท่าทันต่อ
สถานการณ์ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การออกแบบและกำหนดนโยบาย ตลอดจนมีแนวทาง   
การดำเนินการเพ่ือดูแลครัวเรือนเปราะบาง (Care plan) ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   
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 ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง      
รายครัวเรือน/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่/ระดับนโยบาย 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ขาดการสื่อสารเชื่อมโยง ประสาน ส่งต่อข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(พัฒนาชุมชน กับ รพ.สต. ในพื้นที่) ในการประเมิน 
จปฐ. ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในครัวเรือนที่พบ
ปัญหา และขาดการคืนข้อมูลจากหน่วยงานที่
สำรวจปัญหาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP เมื่อบันทึก
แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ข ้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน/ผิดพลาดได้ 
3. กลุ่มเป้าหมายเสียชีวิตก่อนช่วงเวลาที ่ทาง
พ้ืนที่เข้าไปดำเนินงานแก้ไข  
4. ความรอบรู้และเศรษฐฐานะของประชาชน ยังไม่
เพียงพอ จึงยังพบปัญหาและส่งผลกับการแก้ไข
ปัญหา เช่น การใช้ยาบำบัดการเจ็บป่วยในประชาชน 
การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การออก
กำลังกายหรือไม่มีเวลาในการออกกำลังกายเนื่อง 
จากต้องทำมาหากิน เด็กน้ำหนักน้อยเนื ่องจาก
มารดาขาดโภชนาการที่เหมาะสมเหตุเพราะสภาพ
ความเป็นอยู่ของครอบครัว ฯลฯ 
5. กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่อยู่ในพื้นที่ ออกไป
ทำงานที่อ่ืน ทำให้ติดตามแก้ไขปัญหาได้ยาก 

ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ 
๑. การประชุมชี้แจง ในการสำรวจข้อมูล จปฐ. 
รวมถึงการบันทึกข้อมูล เห็นควรให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับฟังด้วย 
2. ควรม ีการค ืนข ้อม ูลการสำรวจให้
หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อยืนยัน
ข้อมูล ก่อนเผยแพร่ และบันทึกในระบบ 
TPMAP ของ พช. 
3. สร้างความรอบรู้ ในทุกมิติ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
4. การประสานความร่วมมือระหว่างภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น, ผู้นำในพ้ืนที่, อสม. 
ในการดำเนินการเพื่อให้มีการดำเนิน การ
แก้ไขปัญหาระยะยาว/ยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ที่หน่วย งาน
ในทุกกระทรวงได้ใช้ฐานข้อมูลเดียว กัน
เพื ่อเป ็นการยกระดับคุณภาพชีว ิตให้
ครอบคลุมในทุกมิต ิ 
2. พัฒนาระบบรายงาน ผลการดำเนินงาน
รายครัวเรือน ในทุกมิติ เพื่อกำกับติดตาม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย
ครัวเรือน  

12 กระทรวง 
และ  

1 หน่วยงาน 
(กทม.) 
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รูปภาพการติดตามการดำเนนิงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 
4. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
                                     กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 1. สรุปผลการตรวจราชการ 
  แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาเมืองสมุนไพร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขา โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงานด้านบริหาร
โครงการ 2) คณะทำงานด้านส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัย 3) คณะทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
4) คณะทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดในการขับเคลื่อนงาน และงบประมาณจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด 
กิจกรรมสมุนไพร สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสมุนไพร ดังนี้ 
  ๑.๑ จัดตั้งกองทุนยาสมุนไพร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบหมายให้โรงพยาบาล ผลิตยา
สมุนไพรที่ได้มาตรฐานแจกจ่ายให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดเพ่ือใช้ในการรักษาประชาชน 
  1.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมสมุนไพร    
กัญชง กัญชา ต้นน้ำ-ปลายน้ำ มุ่งสู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีมาตรฐานปลอดภัย และโครงการยกระดับ
มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหารและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ผู้ประกอบการในการผลิต/พัฒนา และจำหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  1.3 การบูรณาการร่วมกับจังหวัดอื่นที่อยู ่ในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน โดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ เป็นกรรมการ และมีภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงาน      
ของโครงการเมืองสมุนไพร ซึ่งภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในส่วนของอาหารและเครื่องสำอาง 
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 2. ผลการตรวจติดตาม 
  2.1 ข้อค้นพบ/ประเด็นปัญหา 
   1) แผนปฏิบัติราชการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการตลาด พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมศักยภาพการผลิต 
   2) กำหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 มีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพร มาตรฐาน GAP/Organics โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและ  
กรมวิชาเกษตร ได้มีกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้ 
    2.1) ส่งเสริมและจัดอบรมเกษตรรายใหม่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
    2.2) ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืช GAP/Organics 
    2.3) พัฒนาศักยภาพผู้ที่ปลูกสมุนไพรอยู่แล้วให้ได้มาตรฐาน GAP/Organics 
   3) ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด 
    3.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถ่ายทอดองค์ความรู ้การเตรียมหรือแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพรสดเป็นวัตถุดิบตามเกณฑ์คุณภาพท่ีตลาดสมุนไพรต้องการ 
    3.2) พาณิชย์จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยขยายและหาช่องทางการตลาด
ให้เกษตรกร 
   4) การรับรองมาตรฐานพืชสมุนไพร GAP/Organics โดยกรมวิชาการเกษตรจังหวัด ตรวจรับรอง
แปลงสมุนไพร 
   5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ ่น  โดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัด อบรมให้ความรู้และสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร       
ให้สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง 
   6) การกระจายวัตถุดิบสุมนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาด 
    6.1) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการและผู้ผลิตวัตถุดิบสุมนไพร เพื่อหา
ช่องทางการตลาดให้จากโรงงานผลิตยาทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล 
    6.2) ส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบสุมนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ 
และนำเสนอสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
  2.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานการขับเคลื ่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕64 - มิถุนายน ๒๕65 (9 เดือน) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. จังหวัดมีรายงานการกำหนด การใช้ยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 1 รายการ 
คือ ฟ้าทะลายโจร 

1. มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการ ให้ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบัน ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน มะขามแขก ยาน้ำ
แก้ไอมะขามป้อม พญายอครีม เพชรสังฆาต สรุปมูลค่าการใช้
ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ิมข้ึน 

2. มีข ้อม ูลเกษตรกรที ่ปล ูกสม ุนไพร
เป้าหมาย ที่ได้มาตรฐาน GAP ในจังหวัด
เมืองสมุนไพร 

2. ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัด ทีไ่ด้รับมาตรฐาน 
GAP มาตรฐาน Organics สมุนไพรเด่น ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล 
ว่านชักมดลูก ตะไคร้ ใบบัวบก มะขามป้อม 
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เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
3. กำหนดและมีแผนการรับซื้อสมุนไพร
เป้าหมายที่จะทำเกษตรพันธสัญญาเพ่ือ
เข้าสู่โรงงาน WHO-GMP ในจังหวัดเมือง
สมุนไพร 

3. มีแผนการรับซื้อสมุนไพรและทำพันธสัญญาซื้อสมุนไพรจาก
เกษตรกร  

4. ผลการส่งตรวจโลหะหนักในวัตถุดิบ
สมุนไพรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4. สมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ผงพญายอ ผง
กระเจี๊ยบแดง ผงหญ้าดอกขาว 
 

   
  2.3 เกณฑ์ตัวช้ีวัดเมืองสมุนไพร คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ปี 2565 

   1) กลุ่มเกษตรกรมีการขยายช่องทางการตลาดในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีสินค้าวัตถุดิบ
สมุนไพรที่มีความต้องการจำนวนมาก ได้แก่ ขม้ินชัน ไพล ว่านชักมดลูก ตะไคร้ ข่า ใบบัวบก ตลาดรองรับ คือ 
LAZADA และใบบัวบกแห้ง ที่มีบริษัทเครื่องสำอางและบริษัทยาภาคเอกชนต้องการวัตถุดิบจำนวนมาก 
   2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางแห่งต้องการ โรงล้างโรงตาก โรงเก็บที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ  
การผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ขาดเงินทุนสำหรับการก่อสร้าง 
   3) ผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนที ่เข ้าร่วมโครงการฯ ได้มาตรฐาน          
ตามคุณสมบัติของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในโรงงานผลิตยาสมุนไพร เนื่องจากมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
และการส่งเสริมการปลูกพืชสุมนไพรให้ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมกำกับติดตาม
ให้มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ 
  2.4 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 
   มีการติดตามการดำเน ินงานของทุกพื ้นที ่ผ ่านการลงพื ้นที ่จร ิงและการติดตามผ ่าน               
การประมวลผลระบบข้อมูล HDC ของจังหวัดทุก 3 เดือน สำหรับพื้นที่อำเภอที่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   
ได้มีการลงพื ้นที ่เฉพาะกิจเพื ่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา  มีการประชุมคณะกรรมการเมืองสมุนไพร          
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส  
  2.5 การประสานและบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงจังหวัดอื่นที่อยู่
ในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกันหรือที่อยู่ต่างกลุ่มคลัสเตอร์ 
   1) มีการบูรณาการขับเคลื ่อนเมืองสมุนไพรระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื ่อให้
โครงการและกิจกรรมการพัฒนางานสอดคล้องกันและมีเป้าหมายที่เหมือนกัน รวมทั้งการเสนอโครงการ     
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการเมืองสมุนไพรและ
โครงการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนางาน 
   2) มีการส่งต่อข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้สำนักงานสาธารณสุข    
เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการพัฒนางานเมืองสมุนไพร  
   3) มีการสื่อสารข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสุมนไพรให้ผู้รับผิดชอบงานเมืองสมุนไพรจังหวัด
อ่ืนๆ เพ่ือขยายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรตามความต้องการของตลาด 
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 3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
➢ ระดับพื้นที่ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับพื้นที่ 
ต้นน้ำ 
1. ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ปลูกชนิดพืช พื้นที่การปลูก และ
ข้อมูลผลผลิตสมุนไพร ยังไม่มีช่องทางการเข้าถึงข้อ 
มูลที่สะดวกและยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ 

 
1. จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรแยก 
ตามพื้นที่ และชนิดของสมุนไพร รวมทั้งการจำแนก
มาตรฐานของแปลกปลูกอย่างชัดเจน  

2. ผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของกลุ่มต้นน้ำยังไม่  
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภาคเอกชน 

2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ปลูกสมุนไพร
ชนิดที่มีความต้องการของตลาดสูง ได้แก่ ใบบัวบก 
ขม้ินชัน ไพล มะขามป้อม ตะไคร้ ข่า 

3. การแปรรูปสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสมุนไพรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนยังขาดแคลนสาธารณูปโภคที่มีความ 
สำคัญได้แก่ โรงล้าง โรงตาก และโรงเก็บสมุนไพร 

3. พัฒนาศักยภาพกลุ ่มวิสาหกิจให้สร้างโรงล้าง    
โรงตาก และโรงเก็บสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน สะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได้คุณภาพ 

กลางน้ำ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรยังไม่มี
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน   
ทำให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

 
-  ส ่ งเสร ิมและพ ัฒนากล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนให ้มี
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน  
 

ปลายน้ำ 
1. การจ่ายยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
มีมูลค่าลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19  

 
1. ส่งเสริมการจ่ายยาในแพทย์แผนปัจจุบันโดยใช้     
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ทุกระดับหน่วย
บริการ โดยเน้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

2. ขาดช่องทางการตลาดออนไลน์ 2. พัฒนารูปแบบการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรออนไลน์ 

 
➢ ระดับนโยบาย 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดในการดาเนินการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย 
1. ขาดความเชื่อมโยงของหน่วยงานระดับกระทรวง 
กรม ในการข ับ เคล ื ่ อนและสน ับสน ุ นการ
ดำเนินงานเมืองสมุนไพร 
2. หน่วยงานระดับกระทรวง กรมขาดความ
ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันของตัวชี้วัด
แต่ละหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  

1. ควรสนับสนุนงบประมาณการพัฒนางานเมือง
สมุนไพรในส่วนที่เป็นปัญหาด้านการผลิตของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เพื ่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพและ
กำลังการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที ่มีคุณภาพ และ
ปริมาณตามความต้องการของตลาด ที่สามารถสร้าง
รายได้หลักให้กลุ่มเกษตรกรได้จริง 
2. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรให้
การสนับสนุนและความร ่วมมือในวางแผนการ



234 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดในการดาเนินการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย 
3. ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ
ส่งผลให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานโครงการได้     

ดำเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพรร่วมกัน ทำให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 

 
5. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  1. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
                                       2. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
  3. กองแผนงานและยุทธศาสตร์ กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค 
  4. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 1. ผลการตรวจติดตาม/ข้อค้นพบ  
  1.1 สถานการณ์คุณภาพอากาศในภาพรวม 
   การขยายผล ยกระดับ หรือปรับปรุงมาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัด เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 
   1) มลพิษทางอากาศ ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหา
มลพิษทางอากาศ ที่เกินมาตรฐานและประสบปัญหาในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา หน่วยบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5    
   2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เช่น หยุดยั้งปัญหา ควบคุมพื้นที่ ติดตาม 
เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และสร้าง     
การรับรู้ให้ประชาชน การขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่
ให้ครอบคลุม โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และเครื่อง DUSTBOY จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมทั้ง   
จากหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้กับประชาชน 
   3) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที ่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด)  เช่น ยานพาหนะ การเผา        
ในที ่โล่ง/ภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมือง อุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน หน่วยงาน รพ. รพ.สต. 
ดำเนินการเป็นต้นแบบองค์กรปลอดฝุ่นในสำนักงาน จัดทำกิจกรรม Big Cleaning จัดทำเสวียนล้อมต้นไม้ 
กวาดใบไม้แห้งใส่ในเสวียน เพื่อทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้แทนการเผา ลดปัญหาฝุ่นควัน ป้องกันการเกิดมลพิษ    
ที่ต้นทาง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นท่ีร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ในการตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่ใช้ในส่วนราชการ เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ 
   4) การเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เช่น การพัฒนาเครือข่ายการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา 
หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ และหลอดเลือด) เพิ่มความ
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ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา     
ในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ เพื่อใช้        
ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน เข้าใจถึงสถานการณ์ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาก          
ฝุ่นละออง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 
  1.2 การควบคุมดูแลสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมากกว่าปี
ที่ผ่านมา 
   จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ประกอบด้วย แผนทำแนวกันไฟ จัดชุดลาดตระเวนไฟป่า แผนการลาดตระเวน แผนปลูกป่า/
ฝาย และแผนการจัดการป่าชุมชน รวมถึงกำหนดเป้าหมายลดจุด Hotspots ลง และพ้ืนที่เผาไหม้ลดลง 20% 
ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยออกคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 
ระดับตำบล ในช่วงระยะวิกฤติ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหมอกควัน เพื่อกำกับ ติดตามไฟป่า และสถานการณ์
หมอกควันในพื้นที่ รวมถึง ใช้แอปพลิเคชั่น FireD ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร/การใช้โดรน/
UAV/อากาศยาน/การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 
  1.3 ภาพรวมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   การเตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปี 2565 ตามหลักแนวคิด “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน   
3 เผชิญเหตุ” ดำเนินการตามมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก   
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 4 มาตรการ ได้แก่ 
   1) การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ 
    1.1) ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ ่นละออง PM2.5 ให้กับพื ้นที ่ และประชุมชี ้แจงแนวทางการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล         
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปีงบประมาณ 2565 
ผ่านโปรแกรม zoom meeting 
    1.2) สนับสนุนการดำเนินงาน ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่มีสาเหตุ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เพ่ือให้จังหวัดมีการจัดทำรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง
ผลกระทบสุขภาพ การรายงาน การแจ้งรายงาน และการสอบสวนโรค (กรณีพบผู้ป่วย/สงสัยป่วย/เข้าเกณฑ์
สอบสวน) และสนับสนุนให้จังหวัดเป้าหมายนำมาตรการเฝ้าระวังสุขภาพ การสื ่อสารความเสี ่ยงไปใช้          
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง PM2.5 
    1.3) เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ใน 13 กลุ ่มโรคและผู้ป่วย       
ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ จากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข และระบบ
ฐานข้อมูลหมอกควัน (กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข) 
    1.4) ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จากเวปไซต์ 
Air4Thai กรมควบคุมมลพิษ และตำแหน่งจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) จากระบบ
ฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม กรมป่าไม้ เป็นต้น 
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    1.5) จัดทำรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขภาวะหมอกควันด้านการแพทย์
และสาธารณสุขประจำสัปดาห์ และจัดทำ Infographic รายงานสถานการณ์ฯ ส่งให้เครือข่ายหมอกควัน   
ผ่าน Line Application 
   2) การเฝ้าระวังการเจ็บป่วยและสอบสวนโรค  
    2.1) ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนจากระบบรายงาน HDC และระบบฐานข้อมูล
หมอกควันของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
    2.2) สนับสนุนทางด้านว ิชาการสอบสวนโรคกรณีพบความผิดปกติการเจ ็บป่วย            
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษหมอกควัน 
    2.3) จัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย/หน้ากาก N95 ให้หน่วยงาน
เครือข่าย 
    2.4) เตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค เพื่อสนับสนุนการสอบสวนกรณีเหตุการณ์ผิดปกติ    
ที่สงสัยเกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 
    2.5) สอบสวนโรคกรณีพบความผิดปกติการเจ็บป่วยของประชาชนที่เกี่ ยวข้องกับมลพิษ
หมอกควันหรือจังหวัดร้องขอ 
    2.6 จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการรายงานผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5 ตามรหัส 
ICD-10 ผ ่านโปรแกรม zoom meeting โดยมีผ ู ้เช ี ่ยวชาญ/ผู ้บร ิหาร กองโรคจากการประกอบอาชีพ        
และสิ ่งแวดล้อม แพทย์จากคลินิกอาชีวเวชกรรม ผู ้ร ับผิดชอบงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อส ุขภาพ                 
จากฝุ่น PM2.5 เจ้าหน้าที่ไอทีและเวชสถิติ จาก รพศ./รพท. หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม/ผู้รับผิดชอบงาน
โรคจากการประกอบอาชีพฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
    2.7) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินระบบเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก    
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยประเมินระบบการแจ้งและรายงานข้อมูลผู้ป่วย หรือผู้สงสัยป่วยด้วยกลุ่มโรค
ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5  รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ ไปพัฒนา
ระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรค รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย
การปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคท่ีเกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 
   3) สื่อสารความเสี่ยง 
    3.1) สื่อสาร เตือนภัย สถานการณ์ PM2.5 และให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัต ิตน           
ทั ้งประชาชนทั ่วไป และกลุ ่มเสี ่ยงตามระดับความรุนแรง  โดยสื ่อสารความเสี ่ยงและประชาสัมพันธ์                         
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แอปพลิเคชั ่น เว๊บไซต์, คู่มือ, แผ่นพับ, โปสเตอร์ และการสื ่อสารความเสี่ยงเชิงรุก       
(ผ่านสถานีวิทยุ/โทรทัศน์) และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาไฟป่า หมอกควัน และประเด็นพิษภัยของหมอกควันที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  
    3.2) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบย่อย     
3 ระบบ ดังนี้   
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         1) “ผ่อดีดีตำบล” เป็นระบบเฝ้าระวังฝุ่นควันอัตโนมัติสำหรับระดับตำบลเพื่อแก้ไขปัญหา 
ตอบโต้สถานการณ์ และปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) แบ่งความรุนแรงเป็น 4 ระดับ กรณี
ระดับ 3-4 จะแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 

 2) “ผ่อดีดีโรงเรียน” เป็นระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันอัตโนมัติและแนวการปฏิบัติ
ตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้งเตือนวันละ 3 ครั้ง คือ
07.00 10.00 และ 15.00 เช่น การงดกิจกรรมนอกห้องเรียน การป้องกันส่วนบุคคลของนักเรียน เป็นต้น  

 3) “smokealert” สำหรับกลุ่มเสี่ยง ประชาชน โดยลงทะเบียนใช้งานระบบผ่าน
แอพพลิเคชั ่นไลน์ (Line) ระบบจะแจ้งสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่ใกล้เคียงวันละ 2 ครั้ง และข้อแนะนำ     
การปฏิบัติตัว การประเมินเบื้องต้น รวมทั้งข้อมูลห้องปลอดฝุ่นในรัศมี 10, 20 กิโลเมตร ที่เปิดให้บริการ 
    4) การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     4.1) สนับสนุนองค์ความรู ้การทำห้องปลอดฝุ ่น และสนับสนุนให้มีการจัดห้องปลอดฝุ่น         
ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งปี 2565 มีมากกว่า 1,797 แห่ง กระจายในจังหวัดต่างๆ 
     4.2) เปิดคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกระทรวง
สาธารณสุขในพื ้นที ่เสี ่ยงทั ่วประเทศ จำนวน 62 แห่ง คลินิกมลพิษ corner ศูนย์บริการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 68 แห่ง และคลินิกมลพิษออนไลน์ 77 แห่ง 
     4.3) พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการระดับตำบล ได้แก่ อปท. รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนา        
เด็กเล็ก ผู้นำชุมชน อสม. แกนนำในการตอบโต้สถานการณ์ แก้ไขปัญหา และปฏิบัติการด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข(PHEOC) ในพื้นที่ สร้างทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนในระดับสสจ. สสอ. รพช. และพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง     
ฝุ่นควัน 
     4.4) เจ้าหน้าที ่สาธารณสุข รพ.สต. อสม. อสส. และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื ้นที่       
เคาะประตู ออกเยี่ยมบ้าน ดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และประเมินอาการผู้ป่วย  
    5) มาตรการด้านกฎหมาย 
    5.1) สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562) และ
มาตรการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    5.2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562   
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   6) บูรณาการและสร้างเครือข่ายแก้ปัญหาฝุ่นควันกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
    6.1) การสร้างภาคีเครือข่าย โดยพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการข้อมูล   
แนวปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการสื่อสาร เช่น แนวปฏิบัติ
ตามมาตรการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การทำให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมีประสทธิภาพ 
    6.2) การบูรณาการเครือข่ายเครื่องวัดฝุ่น โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล API เครือข่ายเครื่องวัดฝุ่น 
(Data Lake & API management) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ DustBoy (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Yakkaw 
(ยักษ์ขาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย), Cusense และ Sensor for All (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟภ.) 
 
 2. การขยายผล ยกระดับ หรือปรับปรุงมาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัด เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 
  จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ได้พัฒนา
โปรแกรมบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ดำเนินการรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคที่เกี ่ยวเนื่องจากมลพิษอากาศ 13 กลุ่มโรค รายวันในโปรแกรม เพื่อสามารถ      
นำข้อมูลมาจัดทำสถานการณ์เสนอผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนแนวทางการรายงาน
ผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5  ตามรหัส ICD-10 และลงพื้นที่ติดตามและประเมินระบบเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้อง
กับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยประเมินระบบการแจ้งและรายงานข้อมูลผู้ป่วยหรือผู้สงสัย
ป่วยด้วยกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5  รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ   
ไปพัฒนาระบบการแจ้ง การรายงาน การสอบสวนโรค รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย
การปฏิบัติงานมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญเพื่อดำเนินการในปี    
พ.ศ. 2566 ตลอดจน เร่งสื่อสาร สร้างความรอบรู้ ให้คำแนะนำ และจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
เพ่ือคุ้มครอง ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ทันท่วงทีต่อไป 
 3. การบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ 
  จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (ไฟป่าหมอกควัน 
และฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข EOC เพื ่อติดตาม
สถานการณ์การเกิดภาวะหมอกควันพื้นที่ 
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 4. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการ

ดำเนินการ 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 

ระดับพื้นที่ ระดับนโยบาย 
1. ข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่
รายงานเข้าโปรแกรมเฝ้าระวังฯ เป็น
ข้อมูลผู ้ป่วยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ 
ขาดข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.
เอกชน และ รพ.สต. 

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยบริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกระดับให้เห็นความ 
สำคัญของการลงข้อมูลการเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เกี ่ยวเนื ่องมาจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

- เชื่อมโยงข้อมูลสถาน 
การณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็กและผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

2. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
ม ีหลายหน่วยงานและหลายภาคส ่วน 
(ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษใช้ค่าเฉลี่ย 
24 ชั ่วโมง หน่วยงานอื ่นใช้ค่าเฉลี ่ยราย
ชั่วโมงหรือนาที) ทำให้ประชาชนมีความ
สับสนในการสื่อสาร แจ้งเตือนภัย 

- การสื ่อสาร แจ้งเตือนภัย สำหรับ
ประชาชน ในประเด็นค่าฝุ ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ควรมีหน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบหลัก 
เพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปใน
ทิศทางเดียวกันและทันต่อสถานการณ์    

- ควรเพ ิ ่มจ ุดต ิดตั้ง
สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่ 
 

 
ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของจังหวัด 

 

  
 
6. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 1. สรุปผลการตรวจราชการ  
  การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนภายหลังผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด มีการเดินทาง
เพิ่มขึ้น พบว่าสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลสำคัญ
เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัย     
ดื่มสุรา และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่  มอเตอร์ไซค์ เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ได้แก ่ถนนทางหลวง ถนนในหมู่บ้าน ไดม้ีการประชาสัมพันธ์ลงพ้ืนที่เยี่ยมด่านชุมชนและจุดตรวจบูรณาการ 
ดำเนินงานตรวจเตือนเฝ้าระวังควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่สถานประกอบการสถานบริการ 
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2. ข้อค้นพบ/ประเด็นปัญหา 
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวมช่วงสภาวะปกติ ตลอดปี พ.ศ. 256๔  
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  (๗ วันอันตราย) 
  

ช่วงเวลา อุบัติเหตุ (คร้ัง) บาดเจ็บ (ราย) ทุพพลภาพ (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
➢ ช่วงสภาวะปกติ ตลอดปี พ.ศ. 2564  
    (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) - 929,206 

8,334 
(4.6% ของ admit) 16,957 

➢ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (๗ วันอันตราย) 
    (๒๙ ธันวาคม 2564 - ๔ มกราคม ๒๕๖๕)** 2,707 2,675 

๑๒๓ 
(4.6% ของ admit) 333 

** แหล่งข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 
  2.1 ผลการดำเนินการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 
  ⚫ ด้านการบริหารจัดการ 
   ดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในระดับพ้ืนที่ 
   1) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.)  ดำเนินการตามแนวทางการ
ดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการเข้มข้นในทุกอำเภอ อย่างเคร่งครัด วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ ถอดบทเรียน
และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว กำหนดมาตรการ 
วิธีการ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วิดที่กำหนด ดังนี้ 
     - ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕/   
ช่วงวันหยุดยาว 
     - โรงพยาบาลให้ความร่วมมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  
     - ด่านชุมชน จุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง/จุดบริการ ด่านชุมชน จุดเสี่ยง มีการแต่งตั้ง  คกก. 
ดำเนินการทุกอำเภอ 
   ๒) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อ.) ด่านชุมชน จุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง/
จุดบริการ ด่านชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน ศปถ.อปท. 
   3) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)  
  ⚫ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
   1) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ รับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายวัน และ
จุดเสี่ยงจาก ศปถ. จังหวัด และดำเนินการปรับแก้ 
   2) ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงที่มีผู้เสียชีวิต และอุบัติเหตุซ้ำซ้อน  
   3) วางนโยบายคืนผิวถนนช่วงเทศกาล โดยหยุดการซ่อมสร้างถนนทุกเส้นในช่วงเทศกาล      
เก็บอุปกรณ์ในการซ่อมสร้าง และทำสัญญาณไฟในพ้ืนที่ที่มีการพักการซ่อมสร้าง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจราจร 
   4) ประสานกับแขวงรถไฟในช่วงเทศกาล ติดตามจุดตัดทางรถไฟ และทางลักข้ามของทางรถไฟ  
  ⚫ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
   1) สำนักงานขนส่งจังหวัด ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุม
การเดินรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งรถของผู้ประกอบการขนส่งอาหาร 
หรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฯ ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
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   2) มีนโยบายให้สำรวจการต่อ พรบ. ทุกครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ให้ต่อ พรบ. ทุกปี โดยมี  
การติดตามในเวทีการประชุม ศปถ.จังหวัด (สาธารณสุขรับผิดชอบให้ติดตามการต่อ พรบ. ในรถของ อสม.   
ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์) 
  ⚫ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
   มีการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในทุกระดับ มีการประชุมประจำ
ทุกเดือน  มีการออกสอบสวนเหตุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือเป็นอุบัติเหตุที่น่าสนใจ ร่วมกับทีมสหสาขา 
ซึ่งสาธารณสุขอำเภอมีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์การเสียชีวิตจากการบาดเจ็ บทางถนนโดยใช้ตาราง 
Haddon Matrix เพื ่อให้ได้ข้อมูลมาวางแผนแก้ไขและป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีว ิตจากอุบัต ิเหตุ       
พร้อมนำเสนอเพื่อให้เกิดระบบจัดการและการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการดำเนินการป้องกัน  และ
ลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพื ่อแก้จุดเสี ่ยง การออกมาตรการแก้ปัญหาที่ตรงจุด การกำหนด
เป้าหมายและพ้ืนที่เข้มข้น และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  ⚫ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
   มีหน่วยปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจาก อบจ. หมดสัญญาการเช่ารถกู้ชีพให้กับ 
อบต. ทำให้ต้องขยายพื้นที่รับผิดชอบในบางหน่วยปฏิบัติการ โดยมีการประสานงานและเตรียมความพร้อม
ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อบจ.มหาสารคาม ด้วยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ขนส่ง 
ตำรวจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
   1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีคำสั่งให้ทุกโรงพยาบาลเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แพทย์ 
พยาบาล ฯลฯ เพ่ือรองรับผู้บาดเจ็บทางถนน 
   2) มีคำสั่งให้ทุกโรงพยาบาล เตรียมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับในพื้นที่ เพื่อรองรับ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  2.2 ระบบเฝ้าระวัง injury surveillance  
    - มีการเริ่มใช้ระบบ IS Online ในการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตั้งแต่ มกราคม 2564 
โดยพบว่า การวิเคราะห์และการคำนวณค่า PS มีความถูกต้องมากขึ้น แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ เช่น 
ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บได้อย่างครบถ้วนทุกราย จะเก็บเฉพาะในรายที่เสียชีวิตหรือรายที่เป็นผู้บาดเจ็บ 
ในหลายระบบ และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบ IS Online โดยเฉพาะเรื่อง รหัส ICD-10 ซึ่งใน
อนาคตจะมีปรับใช้ระบบ IS Online  ในโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากร 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพการตอบสนองหลังเกิดเหตุ และช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ  
   1) มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลการออกปฏิบัติการของ     
ชุดปฏิบัติการในระดับต่างๆ ทุกครั้งที่ส่งเอกสารขอรับค่าชดเชย 
   2) ติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด และทำสถิติ ข้อมูลการออกปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 
   3)  ในอนาคตจะมีการลงสุ่มตรวจคุณภาพด้านการบริการ รถปฏิบัติการและบุคลากรตามจุดประจำการ 
  2.4 ผลการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน 
   1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
บนทาง พ.ศ. 2555 โดยเน้นหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
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   2) ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิต ตำรวจภูธรฯ และกลุ่มงานควบคุมโรคในการติดตามมาตรการ
ห้ามเปิดร้านขายสุราให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และนำเสนอที่ประชุม ศปถ.จังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว  
 3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับพื้นที่ 

1. การขยายระบบเฝ้าระวัง IS online ในโรงพยาบาล
ชุมชน เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุสูงบนถนน
ทางหลวงชนบท ทำให้เพิ่มภาระงานห้องฉุกเฉินที่จะต้อง
รับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แทนที่จะต้องดูแล
ผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ นอกเวลา 
2. การเสียชีว ิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
เยาวชนอายุระหว่าง 10-19 ปี ใช้พาหนะรถจักรยานยนต์ 
และปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องกันในกลุ่มเยาวชนที่เป็น
ระบบ 

1. การดำเนินงานต้องขับเคลื่อนผ่าน ศปถ.
จังหวัด อำเภอและมีการแลกเปลี ่ยนคืน
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรขับเคลื่อนกลไก ศปถ.ทุกระดับในการ
กำหนดมาตรการ/แผนงานโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชนร่วมกับสถานศึกษา
หรือเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประเมิน
ผลลัพธ์ร่วมกัน 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการระดับนโยบาย 

1. ข้อมูลผลการส่งตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีระบบการ
สะท้อนคืนข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องด้วยข้อจำกัดทาง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

1. ควรมีการสื่อสารนโยบายป้องกันเมาแล้วขับที่
ต ่อเน ื ่อง และสะท้อนข ้อม ูลความเส ี ่ยง และ
มาตรการ เข ้มงวดและม ีคณะทำงาน กำกับ 
สนับสนุน ติดตามประเมินผลร่วมกับเครือข่ายสห
สาขา 

 4. ข้อคิดเห็นของท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 4 ด้าน  
  1. ให้ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่น เพ่ิมการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านสื่อโซเซียลมิเดียทุกชนิด 
  2. ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด ในการตั้งด่าน / จุดสกัดความเร็ว ตรวจสภาพ
ความพร้อมของรถ และใบขับขี่ 
  3. ให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ขอความร่วมมือบริษัท ห้างร้าน ในการเน้นมาตรการ   
ความปลอดภัยในพนักงานขับรถ โดยเน้นเรื่องการใช้สุราและการพักผ่อนที่เพียงพอ 
  4. ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด และบริษัทกลาง 
คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ รณรงค์ให้ประชาชนทำประกันภัยภาคบังคับ และภาคสมัครใจเพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อ
โซเซียลมิเดีย ทุกชนิด 
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โครงการกรณีพิเศษ/เร่งด่วน 
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์   
    ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  
 1. ผลการตรวจติดตาม :  การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
  มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ            
ในโครงการความร ่วมมือการรณรงค์ป ้องกันโรคพิษส ุน ัขบ ้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต ้โครงการ                
ส ัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษส ุน ัขบ ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด ็จเจ ้าฟ ้าฯ                             
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ดังนี้ 
  1.1 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เรื ่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกัน     
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ การสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี และตระหนักถึงอันตราย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตนเอง เน้นให้ประชาชนรีบล้างแผลทันที และไปพบแพทย์หลังถูกสุนัขกัด    
โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายในหมู่บ้าน แผ่นพับให้ความรู้ ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
  1.2 ประสานหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ร่วมจัด/
สนับสนุนกิจกรรม กับทุกหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  1.3 มีการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการเพื ่อสื ่อสารความเสี ่ยงแก่กลุ ่มเป้าหมาย ผ่านสื ่อ Social 
Network ได้แก่ Facebook โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิโอมัลติมีเดีย คู่มือความรู้ ผ่านช่องทาง Line กลุ่มต่างๆ         
มีการประกาศเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนสื่อแผ่นพับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จากกรมควบคุมโรค  
  1.4 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประเมินความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
เรื ่องความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และร่วมจัด/สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน           
โรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  1.6 ดำเนินการสำรวจจำนวนอาสาสมัคร และบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบชุด เพื่อการจัดสรรวัคซีนป้องกัน    
โรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้า โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัมผัสโรคต้องไปรับวัคซีนต่อเนื่อง  
ให้ครบตามวันนัดที่ระบุในบัตรนัด และแนะนำการป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขหรือแมวกัด 
 ๒. ปัญหาอุปสรรค 
  2.1 ประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันที่โรงพยาบาลไม่ครบชุด เนื่องจาก     
บางพ้ืนที่มีความยากลำบากในการเดินทาง 
  2.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสในระบบ ร.36 online น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สัมผัสจริงในระบบ 
Hos-xp ของแต่ละ รพ. และล่าช้าไม่เป็นปัจจุบันในบางพ้ืนที่ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เต็มที่  
  2.3 มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานใหม่ และขาดความต่อเนื่องในการทำงาน 
  2.4 อัตราการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนของแต่ละ รพ.ยังคงสูงอยู่ เนื่องจากสัตว์ที่สัมผัส
บางส่วนไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติที่แน่นอน 



244 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

  2.5 ประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันที่โรงพยาบาลไม่ครบชุด (ขาดเข็มสุดท้าย) 
  2.6 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก และจากหลาย
หน่วยงาน การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในระดับพื้นที่ ทำให้    
เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 
  2.7 บางพ้ืนที่พบเชื้อในหัวสุนัขตามชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมักจะมีสุนัขจร
จัดข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ที่อาจนำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาแพร่เชื้อในหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
  2.8 จำนวนบ่อขยะชุมชนในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสุนัขจรจัด และ     
ไม่สามารถจับฉีดวัคซีน หรือทำหมันเพ่ือควบคุมการเพิ่มประชากรได้ ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงมากขึ้น 
 ๓. การประเมินผลการดำเนินโครงการ 
  3.๑ ระดับพื ้นที่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระยะที ่ 2 โดยมีเป้าหมาย                 
ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2568 มีการเร่งรัดการสร้างและประเมินพื ้นที่ปลอดโรค       
อย่างต่อเนื่อง ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที ่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอยู ่ระหว่างดำเนินการ           
ในระดับพ้ืนที ่
  3.๒ ระดับนโยบาย บางจังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า”  
 

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจติดตามในพื้นที่ 
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๔. ข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ ระดับพื้นที่ 
   1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์/สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญ
ของการไปรับการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสให้ครบชุดตามนัด และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันที ใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็วและไปรับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามนัดทุกครั้ง  
   2) ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน หากพบสัตว์ป่วย ตายผิดปกติ    
ไม่ควรตัดหัวสุนัขเอง ให้แจ้ง ปศส./ อส.ป.ในพ้ืนที่ 
   3) หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง ร ่วมกันประชาสัมพันธ ์/สร ้างความตระหนักให ้ประชาชน              
เห็นความสำคัญของการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบในคน 
   4) ขอความอนุเคราะห์สำนักวิชาการ ช่วยออกแบบสื่อโปสเตอร์เกี่ยวกับแนวทางเวชปฏิบัติฯ  
ที่ดูง่าย ติดในห้องฉุกเฉินทุกสถานบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ 
  ๔.๒ ระดับนโยบาย 
   1) ผู้บริหารทุกระดับ ควรมีการเน้นย้ำนโยบายการบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสในระบบ ร.36 online 
ให้ครบทุกราย เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงได้ชัดเจน 
   2) อปท. เพ่ิมความถี่การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อย่างน้อย 3-4 เดือน/ครั้ง  
   3) อปท.ในแต่ละพื้นที่ควรมีการบริหารจัดการบ่อขยะชุมชน ตาม พรบ./เทศบัญญัติท้องถิ่น
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณรองรับการทำหมันสุนัขจรจัดทุกปี 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เขตสุขภาพที่ 2 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
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เขตสุขภาพที่ 3 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
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เขตสุขภาพที่ 6 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ( นพ. ณรงค์ อภิกุลวณิช) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด 
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เขตสุขภาพที่ 7 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
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เขตสุขภาพที่ 8 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร 
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เขตสุขภาพที่ 9 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.พงศ์เกษม  ไช่มุกด์) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

 
เขตสุขภาพที่ ๑0 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ. ทวีศิลป ์วิษณุโยธิน) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

เขตสุขภาพที่ 12 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุเทพ  เพชรมาก) พร้อมด้วยคณะ 

ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกี่ยวข้อง 
จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
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๒๗๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
  

คณะที่ปรึกษา 

      

 

1. นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 
2. นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 
3. นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 
4. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
5. นายแพทย์ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
6. แพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 
7. นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ ์                 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 
8. นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์                         ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 
9. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์                        ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 

10. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 
11. นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน                       ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 
12. นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 
13. นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง                          สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 
14. นายแพทย์ชิโนรส  ลี้สวัสดิ ์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 
15. นายแพทย์สมเกียรติ  ขำนุรักษ ์                     สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 
16. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 
17. นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 
18. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 
19. นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม                             สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 
20. นายแพทย์จรัญ  จันทมัตตุการ                       สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 
21. แพทย์หญิงอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล                สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 
22. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา                               สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 
23. นายแพทย์มนู ศุกลสกุล                               สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 
24. นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว                           สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
25. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข          ประจำเขตสุขภาพที่ 1-12 



๒๗๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
    

คณะผู้จัดทำ 

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2. คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565  ประเด็นที่ 1-7 
3. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
4. นายแพทย์นเรศ มณีเทศ รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
5. นางสุนีย์  สว่างศรี รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

  กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล                 
6. นางโกสุม  สาลี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
7. นางอนิสสา เกตุกำเนิด                                                หวัหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2                                                                                  
8. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
9. นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 

10. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
11. นายวิวัฒน์ ชอบดี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
12. นางกัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
13. นางสาวสุภาพร  เฉยทิม หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
14. นายเจษฎาพร โชติรัตน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
15. นางสาวพรอินทร์  วังยายฉิม   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
16. นางวาสนา  โชติชะวารานนท์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
17. นางสาวศิญาภัสร์  จำรัสอธิวฒัน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
18. นางญาณี แสงสง่า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
19. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
20. นายภาณุวัฒน์ คงหนู ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
21. นางสาววัชราวัลย์ ธีรวัฒน ์ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิเศษ 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
22. นางมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิเศษ 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
23. นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญสีทอง ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ                                                                                                 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
24. นางสาวพรศิริ  โง้นแดง ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ                                                                                                 

  กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
 



๒๘๐ 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

บรรณาธิการ 
 

1. นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ   ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

2. นายแพทย์นเรศ มณีเทศ   รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 

3. นางสุนีย์ สว่างศร ี    รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการ 
กลุ่มภารกิจด้านบริหารยุทธศาสตร์และประเมินผล 

4. นางสาวฐปณภร เจริญวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 
การตรวจราชการ ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

5. นายเจษฎาพร โชติรัตน์   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 กองตรวจราชการ 
      เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 

การตรวจราชการ ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ 

6. นายอติชาต หงษ์ทอง          หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 กองตรวจราชการ  
      เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 

การตรวจราชการ ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

7. นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 
การตรวจราชการ ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 

8. นายวิวัฒน ์ชอบดี    หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 กองตรวจราชการ 
                  เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 

การตรวจราชการ ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

9. นางอนิสสา เกตุกำเนิด หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 กองตรวจราชการ
เลขานุการคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผล 
การตรวจราชการ ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 

10. นางญาณี แสงสง่า    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ 

11. นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต์                         หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

12. นายภาณุวัฒน์ คงหน ู   ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

13. นางสาววชัราวัลย์ ธีรวัฒน์   ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

14. นางมนต์ทิพย์ ตั้งตรงจิตต์   ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 



๒๘๑ 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2   
 

15. นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญสีทอง  ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ                                                                                                 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 

16. นางสาวพรศิริ โง้นแดง   ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ                                                                                                
      กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
 
 
 
ออกแบบปกโดย : นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเจริญสีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                                          

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ 
 
 
 
 



ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข กองตรวจรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อาคาร 6 ชั้น 8 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
http://bie.moph.go.th
Facebook Page : กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


