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การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ                  
     

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้บรรจุ
ประเด็นการพัฒนาบริการปฐมภูมิไว้ในมาตรา 258 ช. “(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” พร้อมทั้งได้มีการตรา พระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  และมีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 / 
2562  เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศกำหนดลักษณะของหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนการแบ่งเขตพ้ืนที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๑๐วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  

จังหวัดนครราชสีมา มีแผนการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2572) จำนวน 232 ทีม ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติและประกาศฉบับดังกล่าว  จากการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปี 2559–
256๔ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
จำนวน 12๕ ทีม  คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘8 (12๕/๒32*๑๐๐) สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมีสถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปี ๒๕๖๒-
๒๕๗๒  ดังนี้  

ปีงบประมาณ 
แผน 10 ปี (232 ทีม)  

PCU 
ทีม 

NPCU  
ทีม 

รวม 
ทีม 

ผ่านเกณฑ์สะสม 
(ทีม)  

ร้อยละ  
(สะสม)  

๒๕๖๒-๒๕๖๓ ๖๘ ๔๔ ๑๑๒ ๑๑๒ ๔๘.๒๘ 
256๔ ๒ ๑1 ๑๓ 12๕ ๕๓.๘8 
256๕ - - - 12๕ ๕๓.๘8 

 ความครอบคลุมประชากร แผนปี ๒๕๖๒-๒๕๗๒ ประชากรทั้งหมด 2,47๙,3๒๖ คน  ขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2562-2564  จำนวน 1,๓๕๒,๙๓๑ 
คน คิดเป็น ร้อยละ 5๔.5๗   

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

-  พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ให้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับจำนวนผู้รับบริการและพ้ืนที่  และได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

- การกำหนดให้แพทย์อ่ืนทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว “แพทย์อ่ืน” 
หมายความว่า แพทย์สาขาอ่ืนที่มิใช่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แต่ได้ผ่านการอบรม ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว ตามหลักสูตรโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ ราชวิ ทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในปี 256๕ จังหวัดนครราชสีมา มีแผนเปิดดำเนินการหน่วย
บริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ได้ทำการสำรวจรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมตาม
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หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic course  ระยะเวลา 4 วัน  ที่อบรมครบ 
๒ ปี เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูและปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป  และ 
มีนโยบายในการจัดทำหลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ  โครงการหลักสูตร 
Advance course of family medicine for primary care doctor : Korat model  ระยะเวลา 11 วัน  
สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี ๑ และ ปี ๒    

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

  - อบรมระยะสั้นโครงการหลักสูตร Advance course of family medicine for primary care 
doctor : Korat model  ระยะเวลา 11 วัน  สำหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปี ๑ ปี ๒๕๖๕     

  - อบรมฟ้ืนฟูแพทย์ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ 
Basic course  ที่อบรมครบ ๒ ปี  จำนวน ๓๘ คน เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิต่อไป  
  - ส่งแพทย์เข้าร่วมอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) รุ่นที่ ๑๘  จำนวน ๕ คน          

 - การผลิตและพัฒนาสหวิชาชีพในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
สามารถจัดบริการในคลินิกหมอครอบครัว ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ือปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิ  และมีความ
เชื่อมโยงกับ ๓ หมอ (คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน)           

 -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับทีมท่ีปฏิบัติงานใน
คลินิกหมอครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐมภูมิ เน้นการจัดบริการสาธารณสุขตามวิถี
ชีวิตแนวใหม่ (New Normal)   

 

๒.  มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  
2.1 Service Delivery (ระบบบริการ) 
- ความเชื่อมโยงคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง กับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือลดความแออัด            

เพ่ิมคุณภาพแบบไร้รอยต่อ   เน้นหน่วยบริการทุกแห่งในเขตเมืองจัดตั้งทีมคลินิกหมอครอบครัว จัดตั้ง รพ.
สต. Node และ Super PCC เพ่ือให้เป็น Gate Keeper ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 
(Accessibility)  มีความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  และเกิดความม่ันใจในการได้รับบริการ (Health 
Security) 
 - พัฒนาระบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.และ PCC เช่น กรอบยาและเวชภัณฑ์   Lab  
ทันตกรรม  คลินิกพิเศษ NCD และ Heath station  
 - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนารูปแบบและการจัดบริการ
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว   

-  การมีส่วนร่วมในการออกแบบ การจัดบริการระบบสุขภาพของคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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2.2 Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ) 
-  ผลิตและพัฒนาทีมสหวิชาชีพให้คลอบคลุมและเพียงพอกับการจัดบริการของคลินิกหมอ

ครอบครัวตามเกณฑ์ข้ึนทะเบียน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข  แพทย์แผนไทย เป็นต้น  

-   Mapping แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ือวางแผนผลิตแพทย์/ประชาสัมพันธ์ส่งแพทย์อบรม 
Short course ตามหลักสูตรราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยจัดทำแผนการ
จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2562-2572   

-   อบรมแพทย์ระยะสั้น โดยใช้หลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic 
Course of Family Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพท่ี 9 ระยะเวลา 4 วัน   

-   อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่าง 
หมอประจำตัว 3 คน    

2.3 IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร) 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง CUP / รพ.สต.เครือข่าย เช่น ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง การเยี่ยมบ้าน  เป็นต้น 

๒.๔ Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์) 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบบริการในคลินิกหมอครอบครัว เช่น เพ่ิมบัญชีรายการยา  

(Drug list) , การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  

2.5 Financing (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) 
 - การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

(Network Primary Care Unit) และ ระบบกำกับติดตามประเมินผล  
-  มีกลไกในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้พัฒนา

ตามความต้องการและขวัญกำลังใจให้กับทีมคลินิกหมอครอบครัว 
 - มีการจ่ายค่าบริการทางการสาธารณสุขเพ่ิมเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ ที่มีแพทย์ประจำ
รอบครัว และผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ปี 2562-2564  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.6 Governance (ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล) 
-  ถ่ายทอดทิศทางสู่การขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดแออัด ไร้รอยต่อ” เพ่ือจัดบริการสาธารณสุข

บูรณาการร่วมกับกลไกด้านสุขภาพในระดับจังหวัด  ได้แก่ คณะกรรมการกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กขป.) คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับ
จังหวัด  สมัชชาสุขภาพ ระดับอำเภอ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ
ระดับตำบล พชต. เป็นต้น     

-  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงแนวคิดและการจัดบริการในคลินิกหมอ
ครอบครัวให้เป็น Gate Keeper บริการใกล้บ้านใกล้ใจ  

-  สร้างแรงจูงใจให้กับแพทย์ FM และทีมหมอครอบครัว ในการปฏิบัติที่หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว 
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๓.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงาน  
3.๑ การติดตามประเมินผล  
-  นิเทศงานผสมผสานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 256๕ 
-  ประเมิน PCU ที่เปิดดำเนินการตามเกณฑ์  Staff  System Structure 
-  ทบทวนแผนเปิด PCU/NPU และการขึ้นทะเบียนจัดตั้ง PCU/NPCU  ปี 256๕ (มกราคม –

กันยายน  256๕ ) และมีการประเมินตนเอง และระดับจังหวัดประเมิน  

3.๒ ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดรายอำเภอ  

  มีการจัดทำแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เป้าหมาย 
จำนวน  ๒๐  ทีม  เพ่ือขึ้นทะเบียนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  และ
มีผลงานขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ ผลงานสะสม 1๒๕ ทีม    

  ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,๓๕๒,๙3๑ คน  
คิดเป็นร้อยละ 5๔.08  (1,๓65,635/2,47๙,3๒๖*๑๐๐)    

 

PCU NPCU PCU NPCU

1 เมือง 442,346 378,839 85.64 38 29 4 0 0 33 5 86.84 1
2 ครบุรี 89,775 32,369 36.06 9 1 2 0 0 3 6 33.33 2
3 เสิงสาง 75,128 46,870 62.39 6 0 4 0 0 4 2 66.67 1
4 คง 81,675 29,461 36.07 8 2 1 0 0 3 5 37.5 1
5 บ้านเหล่ือม 21,133 8,826 41.76 2 0 1 0 0 1 1 50 1
6 จักราช 76,419 53,084 69.46 8 6 0 0 0 6 2 75 1
7 โชคชัย 55,665 17,723 31.84 7 1 1 0 0 2 5 28.57 2
8 ด่านขุนทด 130,330 52,463 40.25 11 3 2 0 0 5 6 27.27 1
9 โนนไทย 76,310 28,969 37.96 8 1 2 0 0 3 5 37.5 1
10 โนนสูง 120,912 49,420 40.87 12 4 1 0 0 5 7 41.67 1
11 ขามสะแกแสง 39,715 22,393 56.38 4 1 1 0 0 2 2 50 1
12 บัวใหญ่ 73,378 50,521 68.85 6 1 3 0 0 4 2 66.67 1
13 ประทาย 77,704 40,758 52.45 7 0 4 0 0 4 3 57.14 1
14 ปักธงชัย 89,774 53,462 59.55 8 1 3 0 0 4 4 50 1
15 พิมาย 81,030 56,821 70.12 9 0 4 0 0 4 5 44.44 1
16 ห้วยแถลง 67,875 26,466 38.99 8 2 1 0 0 3 5 37.5 1
17 ชุมพวง 78,678 37,691 47.91 7 0 4 0 0 4 3 57.14 1
18 สูงเนิน 83,347 44,533 53.43 8 2 2 0 0 4 4 50 1
19 ขามทะเลสอ 30,120 7,991 26.53 3 0 1 0 0 1 2 33.33 1
20 สีค้ิว 108,880 38,234 35.12 9 3 1 0 0 4 5 44.44 1
21 ปากช่อง 189,913 113,952 60 17 9 2 0 0 11 6 64.71 1
22 หนองบุญมาก 60,497 30,688 50.73 6 0 2 0 0 2 4 33.33 1
23 แก้งสนามนาง 37,243 9,732 26.13 4 1 0 0 0 1 3 25 1
24 โนนแดง 25,516 8,630 33.82 3 1 0 0 0 1 2 33.33 1
25 วังน้้าเขียว 47,608 20,239 42.51 5 0 2 0 0 2 4 40 1
26 เทพารักษ์ 24,893 6,206 24.93 3 1 0 0 0 1 2 33.33 1
27 เมืองยาง 29,151 8,574 29.41 3 0 1 0 0 1 2 33.33 1
28 พระทองค้า 45,650 45,650 100 3 0 3 0 0 3 0 100 -
29 ล้าทะเมนชัย 32,695 14,153 43.29 3 0 1 0 0 1 2 33.33 1
30 บัวลาย 25,708 11,189 43.52 2 0 1 0 0 1 1 50 1
31 สีดา 24,352 10,993 45.14 2 0 1 0 0 1 1 50 1
32 เฉลิมพระเกียรติ 35,906 8,735 24.33 3 1 0 0 0 1 2 33.33 1

รวม 2,479,326 1,365,635 55.08 232 70 55 0 0 125 107 53.88 33

เป้าหมาย
จัดต้ัง ปี ๖๕

(ทีม)

ข้ึนทะเบียน
ปี 65

รวม
 (ทีม)

คงเหลือ
 (ทีม)

ข้ึนทะเบียน
ปี 62-6๔

ร้อยละล าดับ อ าเภอ ปชก.
 ท้ังหมด

ปชก.
ข้ึนทะเบียน

ร้อยละ แผน 10ปี
(ทีม)
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4.  โอกาสพัฒนา  
4.1 พัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 ตาม

หลักสูตรจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการหลักสูตร Advance 
course of family medicine for primary care doctor : Korat model กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์
เพ่ิมพูนทักษะปี 1 และปี ๒ จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 11 วัน อยู่ระหว่างการอบรม เพ่ือให้จัดบริการตามเกณฑ์ 
และสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และสามารถดูและ
ประชาชนให้ครอบคลุม 

4.๒ มีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  หรือ  องค์ปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.)  ในการจัดบริการให้การดูแล การให้ความช่วยเหลือร่วมกับการดำเนินงานทีมหมอ
ประจำตัว 3 คน ที่จะดูแลกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเปราะบาง  กลุ่มด้อยโอกาส  กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  เช่น  กลุ่ม
ติดบ้าน ติดเตียง คนพิการ 
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ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปีย้อนหลัง  

รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนายกระดับ อสม. 
เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ด้วยเห็นคุณค่าความสำคัญของ อสม. ในฐานะเป็นแกนนำสำคัญในการดูแล
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถ
พ่ึงตนเอง ด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ช่วยผู้ป่วย
ลดภาวะแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายและการเดินทางมาโรงพยาบาล อีกทั้งช่วยลดความแออัดของ
โรงพยาบาล  

การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2563 รัฐบาลได้มี
นโยบายในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ให้เป็น อสม. หมอ
ประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
สาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล ( Telemedicine ) เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและ
ชุมชนตลอดจนพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ เพ่ือให้ประชาชนลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลมาพ่ึงตนเองมากขึ้น    
ลดความแออัดและค่าใช้จ่ายการเดินทางมาโรงพยาบาล ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ลดความแออัดของ
โรงพยาบาล 

จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน
จากทั้งหมด ๓๒ อำเภอ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในช่วงเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๓ - ปี 2564 โดยมีผล
การดำเนินงานดังนี้ 

 

ปี พ.ศ. 
 พัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน  

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2563 4,002 4,336 108.37 30,846 26,248 86.55 
2564 3,753 3,890 103.7 77,893 78,854 101.2 

  1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑.๒.๑  รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนายกระดับความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 

๑.๒.๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ มีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่  

๑.๒.๓  กลุ่มเป้าหมายในการดูแลชัดเจน ได้แก่ ผูปวยกลุมติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคติดต่อ
เรื้อรัง ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ( ร้อยละ ๗๕ ) 
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๑.3 แนวทางการปรับปรุง / โอกาสพัฒนา  
    - ติดตามการทำงานและประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน บูรณาการร่วมกับงานอื่นๆ 
    - ใช้โปรแกรม Smart อสม. ในการบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน อสม. 
    - การตรวจสุขภาพ อสม.ประจำปีตามชุดสิทธิประโยชน์ 
 

๒.  มาตรการ  
๒.๑ Service Delivery (ระบบบริการ) 

- ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 
- เพ่ิมศักยภาพการเป็นผู้นำทำหน้าที่เป็นจุดสกัด แก้ไขปัญหาสุขภาพของภาคประชาชนในพ้ีนที ่

คู่ขนานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
- ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ

ประจำบ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
    - ประชาชนลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลมาพ่ึงตนเองมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย                 

ลดความแออัดของโรงพยาบาล   

๒.๒ Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ) 
- อบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่ อสม.หมอประจำบ้านทุกเดือน 
- อสม.หมอประจำบ้าน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

ครอบครัว(อสค.) เพ่ือให้ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 

๒.๓ IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร) 
                - บันทึกข้อมูล ประวัติการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน/หมอประจำหมู่บ้าน ในโปรแกรม
Thaiphc.net  

    - บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในโปรแกรม Thaiphc.net, โปรแกรม Thai 
COC  

๒.๔ Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์) 
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับ อสม.ในการใช้ Smart phone เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร/
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ  
   - อสม.มีและใช้  Application Smart  อสม . /อสม.ออนไลน์  /Telemedicine  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ   

๒.๕ Financing (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) 
    - การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ( หลักสูตร ๖ รายวิชา  ๓ วัน ๑๘ 

ชั่วโมง ) ได้รับงบสนับสนุนดำเนินการ  ๕๐ บาท/คน วิทยากร/เอกสาร อำเภอละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๔๗,๘๐๐ 
บาท โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙ นครราชสีมา 

    - ประชาชนลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลมาพ่ึงตนเองมากขึ้น ลดความแออัดและค่าใช้จ่ายการ
เดินทางมาโรงพยาบาล 



๒๒๖ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

๒.๖ Governance (ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล)    
         -  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อสม.ในการทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวในการดูแลประชาชน

กลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
 - อสม.มีศักดิ์ศรี มีกำลังใจและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ และ 

เกิดการยอมรับจากสังคม ชุมชน เป็นจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสาธารณสุข  
 
๓.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงาน  

3.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล  
 - ออกเยี่ยมติดตามการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน รายอำเภอ 

- ตรวจสอบข้อมูลประวัติการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน ของ อสม. ใน thaiphc.net 
- ประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ออกสุ่มติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสม.

หมอประจำบ้าน  
- ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน  ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมายในโปรแกรม Thai COC  เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น 

3.๒  ผลการดำเนินงาน 

อสม.หมอประจำบ้าน จำนวน  3,75๖  คน  

แผนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา  

ลำดับ อำเภอ เป้าหมายอบรมอสม.หมอประบ้าน (คน) 

1 แก้งสนามนาง ๕๖ 
2 ขามทะเลสอ ๔๖ 
3 ขามสะแกแสง 72 
4 คง ๑๕๘ 
5 ครบุร ี 153 
6 จักราช 111 
7 เฉลิมพระเกียรต ิ 61 
8 ชุมพวง 133 
9 โชคชัย 129 

10 ด่านขุนทด 228 
11 เทพารักษ์ 59 
12 โนนแดง 65 
13 โนนไทย 132 
14 โนนสูง 195 
15 บัวลาย 45 
16 บัวใหญ่ 122 
17 บ้านเหลื่อม 39 
18 ประทาย 150 
19 ปักธงชัย 215 
20 ปากช่อง 218 
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ลำดับ อำเภอ เป้าหมายอบรมอสม.หมอประบ้าน (คน) 
21 พระทองคำ 75 
22 พิมาย 212 
23 เมืองนครราชสีมา 2๓๘ 
24 เมืองยาง 46 
25 ลำทะเมนชัย 59 
26 วังน้ำเขียว 83 
27 สีคิ้ว 170 
28 สีดา 50 
29 สูงเนิน 127 
30 เสิงสาง 85 
31 หนองบุญมาก 104 
32 ห้วยแถลง 120 

 รวม 3,75๖ 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ /โอกาสพัฒนา 
4.1 รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนายกระดับความรู้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นด่านหน้าในการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะชนทั่วประเทศ  ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์
ต่างๆให้เพียงพอและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ อสม.  

4.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ มีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

4.๓ กำหนดเป้าหมายในการดูแลชัดเจน ได้แก่ ผูปวยกลุมติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคติดต่อ
เรื้อรังไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการ
ดำเนินงานของ อสม. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระบบ  3 หมอ  
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2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ระดับอำเภอ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (พชอ.) 

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย๓ปีย้อนหลัง  

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)  เป็นมิติการทำงานใหม่ที่บูรณาการ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ และสาธารณสุข
อำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน รวมถึง
การกำหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอ 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิง  ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา  ได้สร้างแรง
บันดาลใจในการทำงานร่วมกัน(Inspiration) ผ่านกลไก พชอ.เพ่ือให้เข้าใจหลักการทำงานแบบบูรณาการ 
การมีส่วนร่วม มีภาวการณ์นำร่วมเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  มีประเด็นร่วมระดับจังหวัด”มหัศจรรย์  
1000 วัน เพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  และ
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน เพ่ือส่งมอบลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชาวโคราชภายใต้
แนวคิด “คนโคราชไม่ทิ้งกัน”   มีวางแผนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน โดยใช้กลไก พชอ. ในการแก้ไข
ตามประเด็นปัญหาของพ้ืนที่ ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  มีเจ้าภาพหลัก และมีความเชื่อมโยง
ภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้สามารถบูรณาการทรัพยากรและการ
ทำงานร่วมกันได้   

ปี 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน  ระหว่าง ๑๒ กระทรวง ๑ หน่วยงาน  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน
ของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ ได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดได้ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในภาพจังหวัด และกำกับ ติดตามการดำเนินงาน พชอ. ให้บรรลุเป้าหมาย 
เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยระดมบูรณาการทรัพยากรร่วมกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในอำเภอมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน บูรณาการระหว่างหน่วยงานใน การค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันโรค และลดความ
เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตลอดจนการเยียวยาเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ดำรงชีพได้ตามวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)  

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

-  พ้ืนที่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา และภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม
การกำหนดประเด็นในการพัฒนาร่วมกันอย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยการคืนข้อมูล สภาพปัญหาต่างๆของพ้ืนที่
ให้ชุมชนร่วมกันพิจารณาที่เป็นปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง และมีแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมี
หน่วยงานมีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยชุมชนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาตามบริบทพื้นที่  และมีการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE  
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- นายอำเภอ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีบทบาทสำคัญในการ
ผลักดันเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ
ทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในชุมชน  สร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแต่ละหน่วยงาน องค์กร เพ่ือให้สามารถบูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกันได้  

 - งบประมาณในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปัญหาของพ้ืนที่จาก
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปีงบประมาณ 256๕ ได้รับการสนับสนุนอำเภอละ ๑๐,000 
บาท และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ หรือการระดมทุนจากภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
ในพ้ืนที่  
 - การดำเนินงานธรรมนูญตำบล อำเภอละ 1 ตำบล และมีการขยายผลในพื้นที่เป็นเครื่องมือในการ
ทำงานเพ่ือเชื่อมโยงเกิดการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อให้เกิดมาตรการทางสังคม หรือข้อตกร่วมกัน เช่น สถานการณ์โรคโควิด-19  

๑.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

-  เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ได้มีส่วนร่วมและการตัดสินใจใน
การคัดเลือกประเด็นปัญหาและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาอย่างแท้จริง ควรมีการคืนข้อมูลสำคัญ
ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สถานะสุขภาพ เป็นต้น  

- เชื่อมโยงในการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับกลไกด้านสุขภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
พัฒนาการแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขตพ้ืนที่ ๙ นครชัย
บุรินทร์ (กขป.) ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา (คจ.
สจ.),คณะกรรมการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป.) และ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระดับตำบล ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) 
และธรรมนูญตำบล  
 
๒.  มาตรการ/แผนงาน/โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ Partner and build alliance  

 - เขตสุขภาพท่ี 9 มีนโยบายในการจัดทำเขตปฏิรูปสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ และชุมชน เน้นการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

-  มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อน พชอ.ในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และในระดับพื้นท่ี การทำงาน
ร่วมกัน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน Collaborative partnerships และ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการสังคมเพ่ือสุขภาวะ ออกร่วมพูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือ แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาประชาชนได้รับ
ผลกระทบ มีความเดือดร้อน ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันให้ความช่วยเหลือเยียวยา ภายใต้แนวคิด “คน
อำเภอเดียวกัน ไม่ทิ้งกัน” นำไปสู่ “คนโคราชไม่ทิ้งกัน” ดำเนินการ “ตู้ปันสุข”เป็นการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 



๒๓๑ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

           -  สนับสนุนการดำเนินงาน เพ่ือการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “การคุ้มครองการเข้าถึง
บริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” เพ่ือให้จัดวงปรึกษาหารือในระดับ
พ้ืนที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดมาตรการ 
สังคม ข้อตกลง หรือธรรมนูญ ในระดับตำบล  ตามปัญหาบริบทของพื้นที่    

  ๒.๒ Invest :  

- เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะอนุกรรมการฯ พชอ .ใน
การบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  ได้แก่  การบริหารจัดการตามวงจรของการวางแผน,
การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์ และการเยี่ยมเสริมพลังและการรายงานติดตามประเมินผล“การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” โปรแกรม CL UCCARE 
 - งบประมาณ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปัญหาของพ้ืนที่จาก
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี 256๕ อำเภอละ จำนวน ๑๐,000 บาท และกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ หรือการระดมทุนจากภาคเอกชน และภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
ตามบริบทของพ้ืนที่   

๒.๓ Regulate and Legislate  

- มีประเด็นในการพัฒนาตามบริบทพ้ืนที่ และประเด็นการพัฒนาแบบบูรณาการโควิด -19, New 
normal ,ธรรมนูญตำบล  มาตรการ ข้อตกลง,NCD Cluster, ผู้สูงอายุคุณภาพ ,มหัศจรรย์ 1000 วัน 
PLUS, ไข้เลือดออก เป็นต้น         

- เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง UCCARE  โดย
การประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต และเกิดเครือข่ายในการช่วยเหลือดูแลกันและกันของ
คนในชุมชน  

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม  สร้างขวัญกำลังใจ เพ่ือให้เกิดแนวคิดร่ วมกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเกิดนวตกรรมในพ้ืนที่ 

๒.๔ Advocate  

 -  กิจกรรมรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชน เช่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
ทางสังคม ประเพณีต่างๆ  

-  ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ ผ่านสื่อOne page อย่างต่อเนื่องผ่าน Line,Facebook, เพจ  

2.5 Build capacity  

- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.2561  ครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการ 
โดยมีที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ พชอ. ตามบริบทพ้ืนที่  

- ประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เกิดข้ึนจากการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมกการ 

  - มีวางแผนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่กำหนด 
และมีแผนแก้ไขปัญหาโดยมีเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการ    
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- มีผลลัพธ์ของการพัฒนาเชิงประจักษ์ ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง และนวตกรรมโดยใช้กลไกการ
พัฒนาผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
 
๓.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงานรายอำเภอ          

3.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล 

- คัดเลือกประเด็นปัญหาแก้ไขของพ้ืนที่ และประเมินตนเองตามประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตตาม
องค์ประกอบ UCCARE  

-  การติดตามในวาระการประชุม กวป. และการรายงานของทีมผู้เยี่ยมระดับจังหวัด  
- การเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง 

UCCARE โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)  
-  บูรณาการแบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

นครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1) 

 3.๒  ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดรายอำเภอ   

   - ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายอำเภอ  จังหวัดนครราชสีมา  

 

ล าดับ อ าเภอ ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น 

1 แก้งสนามนาง มหัศจรรย์1000 วัน ลดขยะต้นทาง
2 ขามทะเลสอ  covid -19 คนขามสอใส่ใจห่วงใยกัน อนามัยแม่และเด็ก อุบัติเหตุจราจร
3 ขามสะแกแสง ไข้เลือดออก มหัศจรรย์ 1000 วัน 
4 คง การดูแลผู้ทุกข์ยาก ไข้เลือดออก อุบัติเหตุทางท้องถนน ฝุ่นPM2.5
5 ครบุรี มหัศจรรย์1000 วัน อุบัติเหตุ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม โรคติดต่อ
6 จักราช ไข้เลือดออก สารเคมีในเกษตรกร อุบัติเหตุ มหัศจรรย์rพันวัน 
7 เฉลิมพระเกียรติ พืชผักปลอดสารพิษ ไข้เลือดออก กลุ่มเปาะบาง
8 ชุมพวง ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ปัญหาเด็กและเยาวชน  อาหารปลอดภัย
9 โชคชัย  ส่ิงแวดล้อม / ขยะ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ยาเสพติด /ปลอดเหล้า

10 ด่านขุนทด  NCD มหัศจรรย์ 1000 วัน  ส่ิงแวดล้อม / ขยะ กลุ่มเปราะบาง
11 เทพารักษ์ โรคโควิด - 19 มหัศจรรย์ 1000 วัน  การดูแลกลุ่มเปราะบาง
12  โนนแดง โคโรน่า2019 อุบัติเหตุจราจร   โรคไม่ติดต่อ ไข้เลือดออก
13 โนนไทย โรคโควิด19 การป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มเปราะบาง  มหัศจรรย์พันวัน
14 โนนสูง กลุ่มเส่ียงDM/HT ไวรัสโคโรนา2019 อุบัติเหตุทางถนน
15 บัวลาย มหัศจรรย์1000 วัน โรคโควิด19
16 บัวใหญ่ พยาธิใบไม้ตับ   STROCK / STEMI มหัศจรรย์ 1000 วัน HL 
17 บ้านเหล่ือม  ส่ิงแวดล้อม / ขยะ มหัศจรรย์ 1000 วัน ผู้ด้อยโอกาส เปราะบาง
18 ประทาย โรคโควิด19 สุขภาพดีวิถีไทย การดูแลผูสูงอายุ อุบัติเหตุทางถนน
19 ปักธงชัย มหัศจรรย์1000 วัน อุบัติเหตุ
20 ปากช่อง การควบคุมโรคติดต่อ อุบัติเหตุบนท้องถนน
21 พระทองค้า โคโรนา 2019 มหัศจรรย์ 1000 วัน ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
22 พิมาย อุบัติเหตุ ไข้เลือดออก  NCD  ส่ิงแวดล้อม / ขยะ 
23 เมือง อุบัติเหตุ มหัศจรรย์ 1000 วัน ผู้ด้อยโอกาส เปราะบาง
24 เมืองยาง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ปัญหาเด็กและเยาวชน อาหารปลอดภัย โรคติดต่อ
25 ล้าทะเมนชัย ไวรัสโคโรนา 2019 มหัศจรรย์ 1000 วัน ล้าทะเมนชัยไม่ท้ิงกัน
26 วังน้้าเขียว อุบัติเหตุ มหัศจรรย์ 1000 วัน 
27 สีค้ิว ผู้ด้อยโอกาส  ยาเสพติด /tobe 
28 สีดา การดูแลผู้ด้อยโอกาส การจัดการขยะ มหัศจรรย์ 1000 วัน โรคติดต่อ
29 สูงเนิน อุบัติเหตุ มหัศจรรย์ 1000 วัน  ยาเสพติด /tobe no1  NCD
30 เสิงสาง มหัศจรรย์1000 วัน คนเสิงสางไม่ทอดท้ิงกัน ไข้เลือดออก  โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
31 หนองบุญมาก อุบัติเหตุ มหัศจรรย์ 1000 วัน ผู้ด้อยโอกาส เปราะบาง
32 ห้วยแถลง อุบัติเหตุ ไข้เลือดออก  NCD เด็กจมน้้า
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 -  พื้นที่ประเมินตนเองตาม  UCCARE จังหวัดนครราชสีมา  

 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2
1 แก้งสนามนาง 4 4 3 3 3 4 3
2 ขามทะเลสอ 3 3 3 3 3 3 3
3 ขามสะแกแสง 4 4 4 4 4 4 4
4 คง 5 5 5 5 5 5 5
5 ครบุรี 4 4 4 4 3 4 3
6 จักราช 4 4 4 4 4 4 4
7 เฉลิมพระเกียรติ 4 4 4 4 4 4 3
8 ชุมพวง 4 4 3 3 4 4 3
9 โชคชัย 3 3 3 3 3 3 3
10 ด่านขุนทด 4 4 3 4 4 4 3
11 เทพารักษ์ 4 4 4 4 4 4 4
12 โนนแดง 4 4 4 4 5 5 4
13 โนนไทย 4 3 3 3 4 4 3
14 โนนสูง 3 3 3 4 3 3 3
15 บัวลาย 4 4 4 4 4 4 4
16 บัวใหญ่ 4 4 4 4 4 4 4
17 บ้านเหล่ือม 4 4 4 4 4 4 4
18 ประทาย 5 5 5 5 5 5 5
19 ปักธงชัย 5 4 4 4 5 4 4
20 ปากช่อง 5 5 5 5 5 5 5
21 พระทองค้า 4 5 4 5 4 4 4
22 พิมาย 3 3 3 3 3 3 3
23 เมือง 4 3 3 4 4 3 3
24 เมืองยาง 4 4 3 3 4 4 3
25 ล้าทะเมนชัย 4 5 4 4 4 5 4
26 วังน้้าเขียว 4 3 3 4 3 3 3
27 สีค้ิว 4 3 2 4 4 3 2
28 สีดา 3 3 3 3 3 3 3
29 สูงเนิน 3 3 3 3 3 3 3
30 เสิงสาง 5 4 3 3 3 3 4
31 หนองบุญมาก 4 3 3 4 4 4 3
32 ห้วยแถลง 4 3 3 4 3 3 3

สรุปผลการประเมิน
ล าดับ อ าเภอ

1. Unity Team 2. Customer 
Focus

3. Community 
participation

4. Appreciation 5. Resource sharing 
and human 
development

6. Essential care
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4. แผนงานโครงการ  
- สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข (สสป.) สนับสนุนงบประมาณ อำเภอ

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจัดประชุมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ระดับอำเภอละ ๑๐,000 บาท เพื่อขับ 

เคลื่อนและแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นท่ี (ขยายระยะเวลาดำเนินการ)  
- ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา                

(การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1) โดยบูรณาการร่วมกับการประเมินคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ(พชอ.)  

- การเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง 
UCCARE โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)  

 
5. โอกาสพัฒนา  

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(พ.สสอ.) ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ วางแผน เสนอนโยบาย 
กำกับติดตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

- มีการเยี่ยมเสริมพลังละประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง  UCCARE  
โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัด บูรณาการแบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนอง
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1) 

- ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) : UCCARE และแนวทางการเยี่ยม
เสริมพลัง พชอ. และการนำ UCCARE ไปใช้ในระดับพ้ืนที่  การใช้โปรแกรม CL UCCARE  

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) บูรณาการ  ระหว่างหน่วยงานในการ
ค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันโรค และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการ
เตรียมสถานที่ดำเนินการ ศูนย์กักตัว State Quarantine Community Isolation และ Home Isolation 
และ  โรงพยาบาลสนาม  เป็นต้น  

- เชื่อมโยงในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลร่วมกับกลไกระดับตำบล พชต.(คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตำบล) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ในระดับอำเภอ 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)  เพื่อ
บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในภาพจังหวัด และกำกับ ติดตามการดำเนินงาน พชอ. ให้บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
จากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทุติยภูม ิและตติยภูมิ 
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การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  
 

1.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

1.1 สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปีย้อนหลัง 

ตารางแสดง อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วย community- 
                acquired sepsis ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 256๒–256๔ 

 
จังหวัด 

ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ 
จำนวน 
ผู้ป่วย 

จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

ร้อยละ จำนวน 
ผู้ป่วย 

จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

ร้อยละ 
(เป้า <28) 

จำนวน
ผู้ป่วย 

จำนวน
ผู้เสียชีวิต 

ร้อยละ 
(เป้า<28) 

นครราชสมีา 3,647 1,042 28.57 3,255 1,040 31.95 ๒,๗๓๑ ๘๓๔ 3๐.๕๔ 
ชัยภูม ิ 2,612 823 31.51 2,150 623 28.98 2,1๙๘ ๗๖๕ ๓๔.๘๐ 
บุรีรัมย ์ 2,056 575 27.97 1,889 506 26.79 1,๖๑๖ ๓๗๗ 2๓.๓๓ 
สุรินทร ์ 1,949 635 32.58 2,349 710 30.23 2,๒๖๗ 7๘๗ 3๔.๗2 

รวม 10,264 3,898 29.96 9,643 2,879 29.85 ๘,๘๑๒ 2,๗๖๓ ๓๑.๓๕ 
 
จากข้อมูลในตาราง พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงในกลุ่ม

ผู้ป่วย community-acquired sepsis ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 256๒–256๔            
มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากคณะทำงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ทั้งระดับเขตฯ 
และระดับจังหวัด ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วย มีกระบวนการทำงานในภาพเขตฯที่ชัดเจนมากขึ้น            
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในแต่ละจังหวัด และพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้  โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากข้ึน  

1.2 ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการวางแนวทางการประเมินและการรักษาเบื้องต้นเพ่ือลดความรุนแรง 
ของโรคและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ไม่ให้ล่าช้าเกินไป และไม่เพ่ิมความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตเป็นสำคัญ มาตรการที่ได้ดำเนินการ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้ 
การใช้ qSOFA score และ SOS score ในการคัดกรอง ประเมินความรุนแรงและติดตามการรักษาการมี
แนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแผนภาพที่ 1 และ 2 แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการ
แพร่ระบาดของ COVID-19      

มีผลต่อการรักษาผู้ป่วยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ ต้องคัดกรองการติดเชื้อมีผลทำให้ได้รับการ
รักษาล่าช้า และการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร การประชุม
ติดตามผลที่เลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม 
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แผนผังการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแรกรับที่ห้องฉกุเฉิน 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 2 
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1.3 แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

1) ปรับรูปแบบการวินิจฉัยและการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีระบบการคัดกรอง
ผู้ป่วย sepsis แยกจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19 ได้รวดเร็วขึ้น 

2) ปรับหอผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคปอดติดเชื้อ เพ่ือแยกผู้ป่วย           
ที่รอยืนยันการวินิจฉัยแต่ยังสามารถได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมและทันท่วงที 

3) ติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านทางระบบ online เพ่ือให้กิจกรรม
สามารถดำเนินการได้ตามแผนการและได้ตามเป้าหมาย สร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีและถูกต้อง รวมทั้งมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  
 

ระดับหน่วย
บริการ 

A ,S M F P 

1.Service 
Delivery  
(ระบบบริการ) 

-ให้การวินิจฉัยโดยใช้ 
Quick SOFA score 
ในผู้ป่วยสงสยัภาวะ
ติดเชื้อ  
-ดำเนินการรักษาตาม 
6 Bundles of care 
-ประเมินผลการ 
รักษา ติดตามโดยใช้ 
SOS score 
-เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยวิกฤต 
-ให้คำปรึกษาและ
รับส่งต่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลลูกข่าย
ตามแนวทาง Sepsis 
Fast Tract 

-ให้การวินิจฉัยโดยใช้ 
Quick SOFA score 
ในผู้ป่วยสงสยัภาวะ
ติดเชื้อ  
-ดำเนินการรักษาตาม 
6 Bundles of care 
-ประเมินผลการ รักษา 
ติดตามโดยใช้ SOS 
score 
-เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยวิกฤต 
(ในรพ.ท่ีมีICU) 
-ส่งต่อการรักษาเมื่อ
เกินศักยภาพ 

-ให้การวินิจฉัยโดยใช้ 
Quick SOFA score 
ในผู้ป่วยสงสยัภาวะ
ติดเชื้อ 
-ดำเนินการรักษาตาม 
6 Bundles of care 
-ประเมินผลการรักษา 
ติดตามโดยใช้ SOS 
score 
-ส่งต่อการรักษาเมื่อ
เกินศักยภาพ 

-ให้การวินิจฉัยโดยใช้ 
Quick SOFA score 
หรือ SOS score ใน
ผู้ป่วยสงสัยภาวะติดเชื้อ 
-การให้สารนำ้ทาง
หลอดเลือดดำ 
-ส่งต่อการรักษาไป
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

2. Workforce 
(กำลังคนด้าน
สุขภาพ) 

-เพิ่มจำนวนแพทย์ใน
การให้คำปรึกษา 
-เพิ่มจำนวนพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วยวิกฤต 
 
 
 
 
-อบรมแพทย์ใช้ทุน, 
แพทย์ประจำบ้าน 
อายุรกรรม, แพทย ์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินใน
การดูแลผู้ป่วย 

-เพิ่มจำนวน 
อายุรแพทย ์
-อบรมพยาบาลเฉพาะ
ทางวิกฤต 
 
 
 
 
-อบรมแพทย์ใช้ทุน
และแพทย์ท่ัวไป 
 
 
 

-อบรมแพทย์ใช้ทุน
และแพทย์ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ส่งเสรมิความรู้
พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ชุมชนที่ปฏิบัติงานใน 
รพ.สต. ในการคัด
กรองผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดตั้งแต่
ระยะเริ่มแรก 
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ระดับหน่วย
บริการ 

A ,S M F P 

-อบรมเจ้าหน้าท่ีห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาล 
อายุรกรรมในการดแูล
ผู้ป่วย 
-ทีมพยาบาลดูแลและ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย 

-อบรมเจ้าหน้าท่ีห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาลอายุ
รกรรมและพยาบาล
ทั่วไปในการดูแลผู้ป่วย 
-ทีมพยาบาลดูแลและ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

-อบรมเจ้าหน้าท่ีห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิน พยาบาลทั่วไป
ในการดูแลผู้ป่วย 
-ทีมพยาบาลดูแลและ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

3. IT  (ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร) 

-ระบบการส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่าย 
-ระบบบันทึกและจัด  
เก็บข้อมูลเวชระเบียน 
ของแต่ละโรงพยาบาล 
-ระบบ Thai refer 
-.ศึกษาและใช้
ประโยชน์ของการ
ประมวลผลข้อมูลจาก
โปรแกรมHDC 
-พัฒนาระบบการ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อลด
การซ้ำซ้อนของผู้ป่วย
ที่ส่งต่อการรักษา 

-ระบบการส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่าย 
-ระบบบันทึกและ
จัดเก็บข้อมลู  
เวชระเบียนของแตล่ะ
โรงพยาบาล 
-ระบบ Thai refer 
-.ศึกษาและใช้ประโยชน์ 
ของการประมวลผล
ข้อมูลจากโปรแกรม
HDC 
 

-ระบบการส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่าย 
-ระบบบันทึกและ
จัดเก็บข้อมลู เวช
ระเบียนของแตล่ะ
โรงพยาบาล 
-ระบบ Thai refer 
-.ศึกษาและใช้
ประโยชน์ของการ
ประมวลผลข้อมูลจาก
โปรแกรมHDC 
 
 
 

-ระบบส่งต่อข้อมลู
ตามเครือข่ายบริการ 

4. Drug 
&Equipment  
(เทคโนโลยีทาง
การแพทย์) 

-เครื่องตรวจวัดระดับ 
lactate 
-หอผู้ป่วยเวชบำบัด
วิกฤตและอุปกรณ์
ติดตามสญัญาณชีพ 
-เครื่องช่วยหายใจ 
-ยาปฏิชีวนะประจำ
ห้องฉุกเฉิน 
-ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 

-เครื่องตรวจวัดระดับ 
lactate 
-หอผู้ป่วยเวชบำบัด
วิกฤตและอุปกรณ์
ติดตามสญัญาณชีพ 
-เครื่องช่วยหายใจ 
-ยาปฏิชีวนะประจำ
ห้องฉุกเฉิน 
-ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 

-เครื่องตรวจวัดระดับ 
lactate 
-ยาปฏิชีวนะประจำ
ห้องฉุกเฉิน 
-ขวดเพาะเชื้อจากเลือด 

-สารน้ำท่ีให้ทางหลอด
เลือดดำ 
-อุปกรณ์ตดิตาม
สัญญาณชีพ 

5. Financing  
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

- อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุงของโรงพยาบาล 
- งบประมาณสนับสนุนการจดัอบรม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

6.Governance 
(ภาวะผู้นำและ 
ธรรมาภิบาล) 

- คณะกรรมการ Service Plan อายุรกรรมระดับจังหวดัดำเนินการและตดิตามความก้าวหน้าของ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลอืดแบบรุนแรง ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
- ประสานงานตดิตามและนเิทศการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ในโรงพยาบาล
Node  โรงพยาบาลเครือข่าย และ รพ.สต.ในจังหวัด 

7.Participation  
(การมีส่วนร่วม
ของชุมชน) 

- ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนในการ
ประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้เกีย่วกับ อาการ และ ความรุนแรงของโรคภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง  
- อสม และ ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการให้ความรูเ้บื้องต้นและประชาสมพันธ์ในชุมชน 



๒๔๑ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

3.  ผลการดำเนินงานและ การติดตามประเมินผล   
3.1 ผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

256๒ 256๓ 256๔ 

ตัวช้ีวัด Out put     

< 30% เป้าหมาย <26% <30% <28% 

ผลงาน 1,042/3,647 1,040/3,255 554/1,744 

ร้อยละ
(ภาพรวม) 

30.98 28.57 31.95 

ตัวช้ีวัดProcess     

1.อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชม. (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) 
 

เป้าหมาย ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 

ผลงาน 5,182/6,108 3,810/4,092 6,040/6,545 

ร้อยละ 84.84 93.41 92.30 

2.อัตราการเจาะ H/C  
ก่อนให้ Antibiotic 
 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 90 

ผลงาน 4,598/6,108 3,788/4,092 5,967/6,545 

ร้อยละ 75.28 93.8 91.17 

3.อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg  
(1.5 ลิตร สำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก   
(ในกรณีไม่มีข้อห้าม) 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 90 

ผลงาน 4,101/6,108 2,816/4,092 5,031/6,545 

ร้อยละ 67.14 68.82 76.87 

4.อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤต(ระดับการดูแล2-3) ภายใน 3 ชม.
หลังได้รับการวินิจฉัย 

เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30 ≥ ร้อยละ 30 ≥ ร้อยละ 30 

ผลงาน 3,532/6,108 3,189/4,092 4,053/6,545 

ร้อยละ 57.83 77.93 61.93 

   หมายเหตุ  ข้อมูลจจาก HDC และจากโปรแกรมรายงานSepsisจังหวัดนครราชสีมา 
 
3.2 แนวทางการติดตามประเมินผล  

รายงาน process การดูแลผู้ป่วยผ่าน Google sheet 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
 4.1 ความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพท้ังระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ที่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดตั้งแต่เริ่มแรกพบผู้ป่วย 
 4.2 ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ทั้งด้านจำนวนและความรู้ 
 4.3 อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาปฏิชีวนะ  เครื่องช่วยหายใจ และหอผู้ป่วยวิกฤต 
 4.4 ระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ที่มีผลงานต่ำ 
 6.1 การปรับระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยโรงพยาบาลชุมชนที่มีอายุรแพทย์
สามารถปรึกษาระหว่างกันเพ่ือตัดสินใจให้การรักษาได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

 6.2 เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาล Nodeในการเปิดหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.3  สร้างแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพ อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤต หรืออาจเป็นการศึกษา
ดูงานระยะสั้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 6.4  เพิ่มจำนวนแพทย์ชำนาญการด้านเวชบำบัดวิกฤตในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 

 6.5  ติดตามผลงานดำเนินการโดยเน้นในพ้ืนที่ผลการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อค้นหาปัจจัยที่สามารถพัฒนาได้ 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 - วางแผนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกโรงพยาบาลที่สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งโรงพยาบาลระดับM และ โรงพยาบาลระดับF   

 - รายงานการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล ข้อมูล process การดูแลผู้ป่วย sepsis ผ่าน Google 
sheet  
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การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ในโครงการ Refracture Prevention 
 ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ 

 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

ภาวะกระดูกสะโพกหักเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ในแต่ละปี ๑ ใน ๓ ของผู้สูงอายุมัก
ประสบกับการลื่นล้มและครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า ๑ ครั้ง ร้อยละ ๑๐ ของการลื่นล้ม ทำให้กระดูกสะโพกหัก 
ร้อยละ ๒๕ ของการบาดเจ็บกระดูกสะโพกเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การลื่นล้มมักเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะในห้องน้ำและบันได พบว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ป่วยที่กระดูกหักในครั้งแรกไม่เคยตรวจหรือรักษา
โรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่เคยหกล้มในครั้งแรกแล้ว มีแนวโน้มที่จะหกล้มเพ่ิมขึ้น ๒–๓ 
เท่า นอกจากนี้ผู้ป่วยกระดูกหักจากการลื่นล้มที่บ้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีมวลกระดูกลดลง ทำให้กระดูก
จะหักง่าย และรุนแรงกว่า และมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง 
โรคหัวใจ บางรายมีไตวายเรื้อรัง ดังนั้นจึงทำให้การดูแลรักษาซับซ้อนมากขึ้น ถ้าได้รับการรักษาล่าช้า 
หรือไม่ถูกวิธี อาจนอนติดเตียงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน จากการนอนนิ่งๆ เป็นระยะเวลานานได้ เช่น เกิด
แผลกดทับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม หากปล่อยไว้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เริ่มดำเนินโครงการ “รู้ทัน....กันหักซ้ำ”  
Refracture Prevention เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. สร้างทีม Fracture Liaison Service ในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถ
ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุนเพ่ือลดอัตราการเกิดกระดูกหักซ้ำ 

2. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรักษาที่รวดเร็วขึ้น (Early surgery) เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน ส่งเสริมการ 
ฟ้ืนตัวหลังผ่าตัดที่ดียิ่งขึ้น 

3. ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างเป็นระบบ (Treatment of osteoporosis) 
4. ผู้ป่วยได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม (Fall assessment) 
5. ผู้ป่วยได้ฝึกการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับภาวะโรค (Exercise program) 
6.ผู้ป่วยและญาติได้รับสุขศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน  

(Education program) 

ข้อมูลทรัพยากรโรงพยาบาล ระดับ M๑ และ  M๒ ในจังหวัดนครราชสีมา 

โรงพยาบาล ศัลยแพทย์
กระดูกและข้อ 

อายุรแพทย ์ วิสัญญี
แพทย ์

วิสัญญี
พยาบาล 

Scrub 
Nurse 

ห้อง
ผ่าตัด 

ICU
(เตียง) 

ventilator 

โรงพยาบาลระดับ M๑ จำนวน ๓ แห่ง 
เทพรัตน์นครราชสีมา ๕ ๕ ๑ ๘ ๑๔ ๘ ๘ ๑๕ 
ปากช่องนานา ๕ ๗ ๓ ๑๒ ๑๗ ๘ ๑๑ ๑๖ 
พิมาย ๑ ๔ ๑ ๘ ๘ ๔ ๘ ๖ 
โรงพยาบาลระดับ M๒ จำนวน ๔  แห่ง 
โชคชัย ๒ ๑ ๑ ๓ ๔ ๒ ๐ ๑ 
ครบุร ี ๑ ๒ ๑ ๔ ๘ ๔ แผน๔ ๒ 
บัวใหญ่ ๒ ๔ ๑ ๕ ๘ ๔ ๘ ๖ 
ด่านขุนทด ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ ๒ ๐  - ๘ 
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โรงพยาบาลระดับ M๑ , M๒ มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตนเองและรับส่งต่อจากโรงพยาบาล    
ลูกข่ายได้ระดับหนึ่ง และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหากเกินขีด
ความสามารถ 

โรงพยาบาลทุกระดับ มียาที่ใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะกระดูกพรุน คือ calcium สำหรับ                
Vitamin D2 (20000 iu) มีในโรงพยาบาลระดับ M๑ , M๒ ทุกแห่ง, F๑ บางแห่ง และในโรงพยาบาลที่
รับผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๕ ปีย้อนหลัง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

➢ ตารางแสดง สถิติผู้ป่วยแยกตาม ICD Code ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รหัสโรค ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑. Femoral neck fracture  
S72.000-.019 

๑๕๘ ๑๕๖ ๑๔๗ ๑๖๐ ๑๘๙ ๑๕๒ 

๒. Intertrochanteric  fracture  
    S72.100-101,      
    S72.110-111 

๒๒๔ ๒๐๗ ๒๓๗ ๒๗๒ ๓๒๔ ๓๑๔ 

๓. Subtrochanteric  fracture   
    S72.20, 21 

๒๓ ๒๐ ๒๓ ๓ ๖ ๑๒ 

รวม ๔๐๕ ๓๘๓ ๔๐๗ ๔๓๕ ๕๑๙ ๔๗๘ 

 

จากตาราง แสดงให้ เห็นว่าผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักส่วนใหญ่  จะพบการหักในตำแหน่ ง 
Intertrochanteric fracture (ข้อ ๒) ซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวร่วมด้วย รองลงมาพบใน
ตำแหน่ง Femoral neck fracture (ข้อ ๑) เป็นภาวะที่พบได้มากในผู้สูงอายุ  การหักทั้งสองตำแหน่ง มี
ความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก 
แบบ Early surgery ภายใน ๗๒ ชั่วโมง มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการตายที่น้อยกว่าอย่าง
มีนัยสำคัญ  

ตารางแสดง ระยะเวลารอคอยผ่าตัด  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

Pre-operation time ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการผา่ตัดไม่
เกิน ๗๒ ชม. (คน) 

๕๖ ๓๑ ๒๗ ๗๑ ๕๑ ๒๘ 

๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการผา่ตัดเกิน 
๗๒ ชม.(คน) 

๓๔๙ ๓๕๒ ๓๘๐ ๓๓๐ ๔๕๘ ๓๘๒ 

 ๓. ร้อยละผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผา่ตดั ภายใน ๗๒ชม.> ๓๐%  
๓. ร้อยละผู้ป่วยทีไ่ด้รับการ
ผ่าตัด ภายใน ๗๒ ชม. 
> ๕๐%   (ปี งบ ๖๔) 

๑๓.๘ 
(๕๖/๔๐๕) 

๘.๑ 
(๓๑/๓๘๓) 

๖.๖ 
(๒๗/๔๐๗) 

๑๗.๗๐ 
(๗๑/๔๐๑) 

๑๐.๐๑ 
(๕๑/๕๐๙) 

๖.๘๓ 
(๒๘/๔๑๐) 
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จากตาราง   ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ 
๑. ห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ เนื่องจากมีคนไข้ elective จำนวนมาก 
๒. ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วมซับซ้อน ใช้เวลาในการปรึกษาหลายแผนก ต้องใช้เวลาในการ

เตรียมความพร้อมร่างกายผู้ป่วย ประเมินและจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้ง ขณะ     
และหลังผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายไม่ได้สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดใน ๗๒ ชม.ได้ 

๓. ญาติมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจผ่าตัด คือ ตัดสินใจครั้งแรกไม่ผ่าตัด แต่เปลี่ยนใจภายหลัง 
ทำให้การรอคอยนานขึ้น 

ตารางแสดง อัตรากระดูกหักซ้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
 

จำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนกระดูกหัก
ซ้ำ (คน) 

   ร้อยละผู้ป่วยRe-admit
ด้วยกระดูกหักซ้ำ 

๑. Fracture Neck of femur ๖๔๖ ๒๙ ๔.๕ 
๒. Intertrochanteric fracture ๙๕๒ ๓๒ ๓.๔ 
๓. Subtrochanteric  fracture ๙๓ ๔ ๔.๓ 

รวม ๑๖๙๑ ๖๕ ๓.๘๔ 

ตารางแสดง อัตรากระดูกหักซ้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

จำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนกระดูกหักซ้ำ 
(คน) 

ร้อยละผู้ป่วยRe-admitด้วย
กระดูกหักซ้ำ 

๑. Fracture Neck of femur ๑๖๐ ๐ ๐ 
๒. Intertrochanteric fracture ๒๗๒ ๓ ๑.๑ 
๓. Subtrochanteric  fracture ๓ ๐ ๐ 

รวม ๔๓๕ ๓ ๐.๖๙ 

ตารางแสดง อัตรากระดูกหักซ้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

จำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนกระดูก  หัก
ซ้ำ (คน) 

   ร้อยละผู้ป่วยRe-admit 
ด้วยกระดูกหักซ้ำ 

๑. Fracture Neck of femur ๑๘๙ ๐ ๐ 
๒. Intertrochanteric fracture ๓๒๔ ๒ ๐.๖๑ 
๓. Subtrochanteric  fracture ๖ ๐ ๐ 

รวม ๕๑๙ ๒ ๐.๓๘ 

ตารางแสดง อัตรากระดูกหักซำ้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
 

จำนวนผู้ป่วยท้ังหมด 
(คน) 

จำนวนกระดูกหกัซ้ำ 
(คน) 

   ร้อยละผู้ป่วย Re-admit 
ด้วยกระดูกหักซ้ำ 

๑. Fracture Neck of femur ๑๕๒ ๐ ๐ 
๒. Intertrochanteric fracture ๓๑๔ ๐ ๐ 
๓. Subtrochanteric  fracture ๑๒ ๐ ๐ 

รวม ๔๗๘ ๐ ๐ 
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ตารางแสดง อัตราตาย ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

Death rate ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
 

ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ 

อัตราตายของผู้ป่วยข้อสะโพกหัก ๑.๙๗ 
(๘/๔๐๕) 

๓.๑๓ 
(๑๒/๓๘๓) 

๒.๙๔ 
(๑๒/๔๐๗) 

๒.๗๕ (๑๒/
๔๓๕) 

๑.๓๕ 
(๗/๕๑๙) 

๓.๑๔ 
(๑๕/๔๗๘) 

ตารางแสดง ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Re- fracture Prevention ทุกระดับ(A , M๑-๒ , F ๑-๓)   

Death rate ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
ร้อยละของ
โรงพยาบาล 
ที่มีทีม  
Re- fracture 
Prevention 

NA ระดับ A ๑ ทีม ระดับ A     ๑ ทีม 
ระดับ M๑  ๓ ทีม 
ระดับ M๒  ๔ ทีม 

 

ระดับ A  ๑  ทีม 
ระดับ M๑ ๓  ทีม 
ระดับ M๒ ๔  ทีม 
ระดับ F๑  ๖  ทีม 
ระดับ F๒ ๑๕ ทีม 
ระดับ F๓ ๔  ทีม 

ครบ 
ทุกโรงพยาบาล 

/ทุกระดบั 

หมายเหตุ :  ข้อมูลโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
ระดับ A    (๑ แห่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
ระดับ S   (๑ แห่ง) โรงพยาบาลปากช่องนานา 
ระดับ M๑  (๒ แห่ง) โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา , พิมาย 
ระดับ M๒  (๔ แห่ง) โรงพยาบาลด่านขุนทด , บัวใหญ่ , ครบุรี , โชคชัย 
ระดับ F๑   (๖ แห่ง) โรงพยาบาลชุมพวง , ประทาย ,ปักธงชัย , สีคิ้ว , จักราช , สูงเนิน 
ระดับ F๒   (๑๕ แห่ง) โรงพยาบาลโนนไทย ,โนนสูง ,ขามสะแกแสง , คง , หนองบุญมาก , 

แก้งสนามนาง , โนนแดง , วังน้ำเขียว , ลำทะเมนชัย , เฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ,ห้วยแถลง , เสิงสาง ,                  
บ้านเหลื่อม , ขามทะเลสอ , พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ระดับ F๓   (๔ แห่ง) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ , สดีา , บัวลาย , เทพารักษ์ 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑. นโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งระดับกระทรวง  ระดับเขต และระดับโรงพยาบาล 
๒. การกําหนดโครงสร้างการทํางานภายในโรงพยาบาล  
๓. มีการทำงานแบบสหวิชาชีพ 
๔. มีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 
๕. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ดูแลและติดตามผู้ป่วยได้ 
๖. มีช่องทางการให้คำปรึกษา 

๑.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  
 

๑. เพ่ิมเวลาให้บริการผ่าตัด 
๒. เพ่ิมห้องผ่าตัด, เพ่ิม Scrub และวิสัญญีพยาบาล : ทำแผนงานเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล

ขออนุมัติใช้ห้องผ่าตัด อาคารอุบัติเหตุฯ เพ่ิม ๔ ห้อง/วัน (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)  
๓. พัฒนาระบบ consult ให้รวดเร็วขึ้น  
๔. เตรียมห้องICU เพ่ือรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เพ่ือลดอัตราตายหลังผ่าตัด 
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๕. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลที่มี แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้สามารถให้บริการผ่าตัด
หรือดูแลผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนได้ เพ่ือโรงพยาบาลมหาราชได้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องรักษาใน
โรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยได้ 

  

๒.  มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  
๒.๑ Service Delivery (ระบบริการ)  

      : การทำงาน Fast track ผ่าตัดเร็ว มีการออกเยี่ยมโรงพยาบาลระดับ M๑, M๒ หรือF ใน
เครือข่ายเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๒.๒ Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ)  
- ต้องการหมอเฉพาะทาง Hand อีก ๑ อัตรา 
- เป็นแหล่งอบรมและพัฒนาศักยภาพทีมโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม

กระดูกและข้อ 

๒.๓ IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร)  
- มีการติดต่อประสานงานโครงข่ายผ่าน Thai COC, FLS home visit และมีระบบ Line 

 ในการประสานงาน FFN 
- มีระบบจัดเก็บและประสานข้อมูล ที่สามารถนำไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้  

๒.๔ Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์)  
: มีการทำระบบ Drug Reconcile 

๒.๕ Financing (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ)  
      : ให้ผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยส่งยาไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
๒.๖ Governance (ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล)   

: การเป็นแม่ข่าย กระตุ้นการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลชุมชน 
, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในอนาคตอาจรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  

๒.๗ Participation(การมีส่วนร่วมของชุมชน)  
: มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลระดับ S, M๑ , M๒  หรือ F  มีการเยี่ยมบ้านเพ่ือ

กระตุ้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) มีความรู้ และนำองค์ความรู้ ไปเผยแพร่ในชุมชน มีการ
ประสานงานส่งกลับข้อมูลอัตราตาย คุณภาพชีวิตของคนไข้ผ่านทาง Thai COC และ FLS home visit 

 

๓.  การติดตามประเมินผล  / ผลการดำเนินงาน  

3.๑ แนวทางการติดตามประเมินผล  

โรงพยาบาลจัดทำข้อมูลรายงานตามแบบฟอร์ม ส่งผู้รับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุข จ.
นครราชสีมา  
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๓.๒ ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัด ของโรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลทั่วไป  และ 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ โรงพยาบาล ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑. จำนวนผู้ป่วย Capture the fracture (ราย)  

 มหาราชนครราชสมีา ๔๐๕ ๓๘๓ ๔๐๗ ๔๓๕ ๕๑๙ ๔๗๘ 
 รพท./รพช. NA NA ๕๑๕ ๔๘๑ ๓๙๗ ๓๗๕ 

๒. จำนวนผู้ป่วย Re fracture Prevention ได้รับการผ่าตัดใน ๗๒ ชั่วโมง Early surgery(ราย) >๓๐% ตชว.>๕๐% 

 มหาราชนครราชสมีา ๕๖/๔๐๕
(๑๓.๘%) 

  ๓๑/๓๘๓
(๘.๑%) 

๒๗/๔๐๗
(๖.๖%) 

๗๑/๔๐๑
(๑๗.๗๐๕%) 

๓๐/๓๐๘ 
(๙.๗๔%) 

๒๘/๔๑๐ 
(๖.๘๓%) 

 ปากช่องนานา NA NA ๓๖/๔๓ 
(๘๓.๗๒%) 

๓๐/๔
(๗๑.๔๒๘%) 

๒๔/๒๔  
(๑๐๐ %) 

๒๗/๒๗  
(๑๐๐%) 

 เทพรัตน์นครราชสีมา N A NA ๘/๓๙ 
(๒๐.๕๑%) 

๐/๔๕  
(๐%) 

๖/๒๕  
(๒๔%) 

๓/๒๗  
(๑๑.๑๑%) 

 พิมาย NA NA ๐/๗  
(๐%) 

๐/๑๑  
(๐%) 

๐ ๑/๓ 
(๓๓.๓๓%) 

 โชคชัย   ๐/๑๕  
(๐%) 

๐/๑๑ 
(๐%) 

๐ ๐/๓  
(๐%) 

 บัวใหญ่ NA NA ๐/๓ 
(๐%) 

๐ ๑/๑ 
(๑๐๐ %) 

๐ 

 ด่านขุนทด   ๐ ๐ ๐ ๐ 

 รพ.ครบุร ี   ๐ ๐ ๐ ๐/๖ 
(๐%) 

หมายเหตุ โรงพยาบาล พิมาย/โชคชัย/ด่านขุนทด/ครบรุี   ไม่มผีู้ป่วยผ่าตดักระดูกสะโพกหักในโรงพยาบาล 

๓. จำนวนที่ผู้ป่วยเกิดภาวะกระดูกหักซ้ำภายใน ๑ ปี ( Re fracture ) (ราย)  

 มหาราชนครราชสมีา ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
๖๕/๑๖๙๑  (๓.๘๔%) 

๓/๔๕๓ 
(๐.๖๙%) 

๕/๓๓๓ 
(๑.๕%) 

๐/๓๓๓ 
(๐%) 

 รพท./รพช. ไม่มรีายงานกระดูกหักซ้ำ 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
 ๑. การสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตบริการสุขภาพตามข้อจำกัด  

ที่พบในด้านอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (จำนวนและศักยภาพ) 
2. ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลNode โรงพยาบาลชุมชน และ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูล ทำให้มีการ
ดำเนินงานในลักษณะของเครือข่ายที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
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 ๓. มีการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันจัดทำแนวทางของโรงพยาบาลเครือข่าย (การเยี่ยม  การดูแล
รักษาการลดอัตราการเกิด re-fracture ) รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางของทุกภาคส่วน 

 
5. โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพื้นที่ที่มีผลงานต่ำ 
  - นิเทศงาน  และเยี่ยมเสริมพลัง Node ที่กำลังพัฒนา ๒ Node /ปี 
  - แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินงานตามแผนได้ แต่ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน 
 
6.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
   โครงการ FFN (Fragility Fracture Network) การใช้ program FLS home visit ในการเชื่อม
ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาราช ไปยังโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหา  
การดำเนินงานการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในปีงบประมาณปี 2564 ได้มีการบูรณาการ

ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเรื่องการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุโดยการคัดกรองตาใน
ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในระบบ Geriatric syndrome แล้วได้นำข้อมูลมาเชื่อมเข้าสู่ระบบโปรแกรม Vision 
2020 ในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลซึ่งได้มีแผนการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในปี 2561-2562 
อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ผลงาน ในโปรแกรมVision2020เริ่มดีขึ้นซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานการคัดกรอง
สายตาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ปี2564  ได้ร้อยละ 56.14 และผลงานการคัดกรองฯ ในไตรมาสที่1ปี 2565 
คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป  ได้ร้อยละ 15.53 

การดำเนินงานการผ่าตัดตาต้อกระจกพบปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์ซึ่งทำให้ศูนย์ผ่าตัดตาบาง
แห่งขาดจักษุแพทย์ประจำทำให้การผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยล่าช้าแต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จึงทำให้ผลงาน
ป ี 2564 การผ่าตัดตาต้อกระจกทุกชนิดจากสิทธิ UC เป้าหมายที่ได้รับจากสปสช.3,900 ดวงตา ผลงาน
การผ่าตัดจำนวน 4,722 ดวงตา คิดเป็นร้อยละ 121.01 ซึ่งได้แบ่งชนิดของการผ่าตัด ดังนี้ Blinding 
cataract ผ่าตัดจำนวน 1,908 ดวงตา คิดเป็นผลงานร้อยละ 44.61, SevereLV ผ่าตัด จำนวน 1,208
คิดเป็นผลงานร้อยละ 28.24 และ Low Vision จำนวน 1,157 ดวงตา คิดเป็นผลงานร้อยละ 27.05
และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผลงานร้อยละ 85 ของ Blinding cartaract ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30วัน ผลงานได้ร้อยละ 80.34 และ ผลงานการผ่าตัดตาต้อกระจก ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ยัง
ไม่ได้ได้รับการจัดสรรโควตาจาก สปสช.และมีผลงานการผ่าตัด 651 ดวงตา Blinding cataract ที่ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 90.44 
 
๒. ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย (3ปี ย้อนหลัง) 
 

ลำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 2562 2563 2564 

1 ร้อยละผู้ป่วย 
ตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 
30 วัน (> 85%) 

ผลงาน 
การออกวีซ่าผ่าตดั 

(ผลงานการผ่าตดั
รวม4,253 ดวงตา) 
-แยกเป็นBlinding 
Cataract 
1,732 ดวงตา 

(ผลงานการผ่าตดัรวม 
4,574 ดวงตา) 
-แยกเป็นBlinding 
Cataract1,789 
ดวงตา 

(ผลงานการผ่าตดัรวม 
4,277 ดวงตา) 
-แยกเป็นBlinding 
Cataract1,908 
ดวงตา 

   ผลงานการผา่ตัด 
Blinding Cataract 
ภายใน 30 วัน 

1,508 1,677 ดวงตา 1,533ดวงตา 

ร้อยละ 
 
 
 

87.06 93.74 80.34 
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ลำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 2562 2563 2564 

2. ร้อยละผูสู้งอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป ไดร้ับการ         
คัดกรองสายตา  
(≥ ร้อยละ 80) 
(ข้อมูลจาก
Vision2020    

เป้าหมาย 285,024 381,881 135,340 

ผลงาน 205,511 282,258 75,974 

ร้อยละ 72.10 73.91 56.14 

 
ตารางการจัดสรรโควตาผ่าตดัตาต้อกระจก จังหวัดนครราชสีมา  

ลำดับ 
ที ่
 

รายชื่อศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก 
ที่ได้การรับการขึ้นทะเบียน 
จาก สปสช.ปีงบ 2564 
(และ จนท.ประสานงาน 

ประจำศูนย์ผ่าตัด) 

จำนวน 
โควตา 

ที่จัดสรรผ่าตัด 
ตาต้อกระจก 

(รอการจัดสรร) 

หน่วยบริการสาธารณสุข 
ที่เป็นครือข่าย 

และต้องออกวีซ่าคัดกรอง 
เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยไปผ่าตัด 

ตาต้อกระจกตามศูนย์ที่กำหนด 

หน่วยงาน 
ที่ออกให้บริการ

ผ่าตัดตาต้อกระจก 

1 รพ.มหาราชนครราชสีมา 
-นางฐิติรัตน์ แสงรัศม ี
โทร 0897216775 

 CUP หัวทะเล        CUP มะค่า     
CUP ศรีษะละเลิง   CUP โนนสูง        
CUP ห้วยแถลง      CUP พิมาย  

จักษุแพทย์จาก 
รพ.มหาราช
นครราชสมีา 

2 รพ.ครบุร ี
-นางอรสา  ผู้เรืองเดช 
โทร 0812369725 

 CUP ครบุรี           CUP เสิงสาง 
CUP โชคชัย 
CUP หนองบุญมาก 

จักษุแพทย์จาก 
รพ.มหาราช
นครราชสมีา         
ออกให้บริการ 

3 รพ.ด่านขุนทด 
-นางจินดา  เผียงสูงเนิน 
โทร 0897209054 

 CUP ด่านขุนทด 
CUP เทพารักษ ์

จักษุแพทย์จาก 
รพ.มหาราช นม.       
ออกให้บริการ 

4 รพ.บัวใหญ ่
-นส.ภิรมย์ญา  จีนร้าย 
โทร 0956124608 

 CUP บัวใหญ่       CUP โนนแดง 
CUP คง             CUP บ้านเหลือ่ม 
CUP สีดา           CUP บัวลาย 
CUP แก้งสนามนาง 

จักษุแพทย์ 
จากรพ.ชัยภูม ิ

5 รพ.มทส. 
-นส.สุกัญญา พิกุล 
โทร 0910179162 

 CUP ชุมพวง       CUP ประทาย 
CUP เมืองยาง     CUP ลำทะเมนชัย 

จักษุแพทย์          
จากรพ.มทส. 
 

6 รพ.ปากช่อง 
-นางขนิษฐา   พูนศรี 
โทร 0852078450 

 CUP  ปากช่อง  และ 
คลินิกอบอุ่นปากช่อง 

จักษุแพทย์            
จากรพ.ปากช่อง     
(จักษุแพทย์ 1 คน) 

7 รพ.ค่ายสรุนาร ี
-พ.อ.หญิงอัจฉรา  บูรณรัช 
โทร 0898467656 

 CUP รพ.คา่ยสรุนาร ี จักษุแพทย์            
จากรพ.ค่ายสุรนาร ี
(จักษุแพทย์ 1คน) 

8 รพ.ราชสีมาฮอสพิทอล 
-น.ส.วาสนา มนตร ี
โทร 0885811577 

  -เขตรับผดิชอบราชสีมาฮอสพิทอล 
CUP ปักธงชัย 
CUP น้ำเขยีว 

จักษุแพทย์ จาก 
รพ.ราชสีมา
ฮอสพิทอล 
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ลำดับ 
ที ่
 

รายชื่อศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก 
ที่ได้การรับการขึ้นทะเบียน 
จาก สปสช.ปีงบ 2564 
(และ จนท.ประสานงาน 

ประจำศูนย์ผ่าตัด) 

จำนวน 
โควตา 

ที่จัดสรรผ่าตัด 
ตาต้อกระจก 

(รอการจัดสรร) 

หน่วยบริการสาธารณสุข 
ที่เป็นครือข่าย 

และต้องออกวีซ่าคัดกรอง 
เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยไปผ่าตัด 

ตาต้อกระจกตามศูนย์ที่กำหนด 

หน่วยงาน 
ที่ออกให้บริการ

ผ่าตัดตาต้อกระจก 

9 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 
-นางปราณีต    ใจใหญ ่
โทร 0897078482 

 CUP รพ.เทพรัตน์ นม. 
CUP ขามทะเลสอ    CUP สคีิ้ว 
CUP สูงเนิน           CUP โนนไทย 
CUP ขามสะแกแสง 

จักษุแพทย์จาก 
รพ.เทพรัตน์ นม. 
(จักษุแพทย์
ประจำ 2 คน / 
Part time 2 คน) 

10 รพ.พิมาย 
นางศรีสุพรรณ  นันทไพบูลย ์
โทร 0817091717 

 CUP พิมาย 
CUP ชุมพวง/ประทาย/สีดา/ 
เมืองยาง/โนนแดง/ลำทะเมนชัย 

จักษุแพทย์ 
รพ.พิมาย 

รวม จำนวน 10 ศูนย์    

 
๓. ปัจจัยที่ส่งผลในการดำเนินงาน  
           - การคัดกรองทางตาในผู้สูงอายุ 60 ปียังมีปัญหาเรื่องการUploadข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม 
Vision2020 จึงทำให้ข้อมูลในโปรแกรม Vision2020 ของหน่วยบริการบางอำเภอยังตกเกณฑ์อยู่ 

 - ปัญหาจักษุแพทย์ไม่เพียงพอในศูนย์ผ่าตัดตาทั้ง 10 แห่ง ซึ่งทำให้ต้องนำ Out source มาร่วม
ทำการผ่าตัด ทำให้เกิดปํญหาระยะเวลารอคอยของการผ่าตัดยาวนานมากกว่า 30 วัน  

          - จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 ส่งผลให้หน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกของจังหวัด
นครราชสีมาปิดทำการผ่าตัดและจะเริ่มเปิดให้บริการหลังจากการแพร่ระบาดขดงโรคCovid - 19 หยุดการ
แพร่ระบาด 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผูบ้ริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
     -ข้อมูลจากโปรแกรม Vision2020 มีความซับซ้อน และเคยเกิดข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล ส่วนกลาง
ควรจัดอบรมและทำความเข้าใจและอธิบายในการดึงรายงานจากโปรแกรม Vision2020 ให้ผู้รับผิดชอบ
รับทราบ  
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   การพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๓ ปี ย้อนหลัง  

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ 
 

ร้อยละ ๕๘ ของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate)  

ตัวหาร ๓,๐๗๔ ๘,๘๒๖ ๑,๓๔๙ 
 

ตัวตั้ง ๒,๔๐๘ ๗,๖๖๙ ๗๙๔ 
 

ร้อยละ ๗๘.๓๓ ๘๖.๘๙ ๕๘.๘๖ 
 

แหล่งที่มา: จากระบบรายงาน บสต. ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

ตัวชี้วัด ปัจจัยท่ีส่งผล 

ร้อยละ ๕๘ ของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษา ได้รบัการดูแลอยา่งมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการตดิตาม 
(Retention Rate) 

บุคคล   -  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุน้อย ครอบครัวไม่อบอุ่น คบเพื่อน
กลุ่มเดิมที่เคยใช้ยา ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง บางรายมีปัญหาทางจิต
เวชร่วมกับการใช้ยา ซึ่งส่งผลต่อการบำบัดรักษา  
ตัวยา   -  พื้นที่มีการระบาด ราคาถูก เข้าถึงง่าย ซื้อสะดวก 
สิ่งแวดล้อม   -  พื้นที่แพร่ระบาด สถานที่เคยใช้ยาเป็นตัวกระตุ้น 
ชุมชนไม่ยอมรับ 
ผู้ให้บริการ จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานมไีม่
เพียงพอ กรอบอัตรากำลังยังไม่ชัดเจน มีภาระงานหลายงาน 
โรคระบาดของประเทศ Covid – 19 เกดิข้อจำกัดของการเฝ้าระวัง 
บำบัดรักษา และปราบปราม 

 
๑.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา  

1. มาตรการส่งเสริมป้องกันไม่เสพยาเสพติด 
1.1 จัดระเบียบสังคมร่วมบูรณาการค้นหา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝ่ายปกครอง 

ตำรวจ และผู้นำชุมชน ให้มีการตั้งด่าน (ปีใหม่ สงกรานต์), ประชารัฐ เพื่อป้องกัน และค้นหาชักชวน เข้ารับ
การบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานพยาบาล หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด 

1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติดโลก  
1.3 โครงการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัด

นครราชสีมา  
๑.๔ สนับสนุนการใช้กลไก โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 

NUMBER ONE) ผ่านชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา  
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2. มาตรการบำบัดฟื้นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และกลับคืนสู่สังคม 
 2.1 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด HA ยาเสพติด จังหวัด
นครราชสีมา ปี ๒๕๖๕ (ร้อยละ ๘0) ประเมิน Accredit ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสีดา และโรงพยาบาล
บัวลาย และประเมิน Re-Accredit ๑๙ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปักธงชัย,โรงพยาบาลครบุรี,โรงพยาบาล
โนนแดง, โรงพยาบาลโนนสูง, โรงพยาบาลโชคชัย, โรงพยาบาลวังน้ำเขียว, โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม, 
โรงพยาบาลพิมาย,โรงพยาบาลสูงเนิน,โรงพยาบาลด่านขุนทด,โรงพยาบาลจักราช,โรงพยาบาลคง,
โรงพยาบาลขามทะเลสอ,โรงพยาบาลบัวใหญ่,โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา,
โรงพยาบาลชุมพวง,โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ,โรงพยาบาลปากช่องนานา และโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 

2.๒ จัดสรรงบประมาณการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ๒,๕๗๑ ราย อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ตามผลงานจริง 

3. มาตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
3.1 สนับสนุนใช้กลไก พชอ.พัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคประชาชน อสม.ร่วมกับท้องถิ่น

ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๒ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบบูรณา

การทุกอำเภอ 

4. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร 
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล บสต.จังหวัดนครราชสีมาระดับพ้ืนที่ 

ปี ๒๕๖๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลเครือข่ายทั้ง ๓ ระบบ (สมัครใจ, บังคับบำบัด, 
ต้องโทษ) จำนวน 1 ครั้ง 

5. มาตรการพัฒนากฎหมายและการควบคุม  

6. มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จำนวน 1 ครั้ง เน้น ให้ทุก รพ. เตรียมความพร้อมในการดำเนินการค้นหาเชิงรุกในสถานศึกษาร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือนำเข้าสู่การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจที่เพ่ิมมากข้ึน 

6.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานบำบัดยาเสพติดในระดับ
พ้ืนที่ จำนวน 5 โซนๆละ  1 วัน 

6.3 ประชุม Tele conference เพ่ือมอบนโยบาย กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้าน
ยาเสพติด จากกระทรวงสาธารณสุข 2 ครั้ง 

6.4 สนับสนุน ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (ยาบ้า,กัญชา) ให้แก่ รพ. ตามเป้าหมาย 
6.5 ประชุมประจำเดือน ศอ.ปส.จ.นม และโต๊ะข่าวยาเสพติด วาระประชุมประจำเดือน 

กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา 

1. มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบำบัดจังหวัดนครราชสีมา ระดับจังหวัด และเขต
สุขภาพที่ 9 ครอบคลุมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ที่มีบทบาทหน้าที่ครอบคลุม การบำบัดฟ้ืนฟูทุกระบบ และ
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและการ
พัฒนาบุคลากร 

2. มีแผนบูรณาการดำเนินงานบำบัดฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ครอบคลุมบทบาท
ภารกิจ และมีการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ  

3. ผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดและเขตสุขภาพ ได้เข้าถึงบริการ การป้องกัน บำบัดรักษาฟ้ืนฟู 
อย่างมีคุณภาพ ครบวงจร ไร้รอยต่อโดยเฉพาะในกลุ่มยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มติดรุนแรงเรื้อรัง กลุ่มใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีฉีด กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) โดยมีโรงพยาบาล  
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางในจั งหวัด และโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา รองรับผู้ป่วยที่จะใช้เมทาโดนทดแทน 

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบำบัดฯ ระดับจังหวัดที่ครอบคลุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมการบำบัดในชุมชน การบำบัดฟ้ืนฟูทุกระบบ รวมทั้งการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด 

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สาขาสุขภาพจิตและสารเสพติด) ระดับ
จังหวัด 

๖. การจัดทำแผนบูรณาการดำเนินงานด้านการบำบัดฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัด ที่ครอบคลุมแผนงานด้าน
การบำบัดรักษาทุกระบบ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การบำบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(CBTx) ที่บูรณาการกับทีม พชอ. มีแผนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และแผนการพัฒนา
บุคลากร 

๗. มีการกำหนดมาตรฐานและระบบบริการ และการรับส่งต่อผู้ป่วยอย่างครบวงจร ภายในจังหวัด
และเขตสุขภาพที่มุ่งเน้นการบริการครอบคลุม มี Clinical Practice Guideline (CPG)   

• การป้องกัน การคัดกรอง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตำบล และส่งต่อเพ่ือรับการบำบัดรักษา 

• การจัดการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) 
• การเปิดบริการผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติยาเสพติดและระยะบำบัดด้วยยา ใน

โรงพยาบาลระดับ A / S และ M1 
• จัดระบบบริการการฟ้ืนฟูระยะยาวแบบผู้ป่วยใน  สำหรับกลุ่มยุ่งยากซับซ้อน ร่วมกับ 

สถานฟื้นฟูนอกกระทรวงสาธารณสุข  
• ผลักดันการติดตามต่อเนื่อง และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 

 
๒.  มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  

๑) จัดทำแผนการดำเนินงานยาเสพติดแบบบูรณาการ  
๒) จัดประชุมโครงการพัฒนางานบำบัดรักษายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และชี้แจงนโยบายแนวทางการ
ดำเนินงานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย ยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการต่อไป 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

ระดับ 
หน่วยบริการ 

A 
(รพ.มหาราช นม.) 

M1 
(รพ.เทพรัตน์ฯ/ 

รพ.ปากช่องนานา/
รพ.พิมาย) 

M2, F1, F2, F3 
(รพ.ชุมชน) 

P 
(รพ.สต.) 

๑. Service 
Delivery (ระบบ
บริการ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. work force 
(กำลังคนด้าน
สุขภาพ) 
 
 
 
 
 

 

- ตึกจิตเวชที่รองรับ 
ผู้ป่วยยาเสพตดิ   
ได้ 10 เตียง 
- เน้นบำบัดรักษา 
ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน 
- เน้นรับRefer  
ท้ังผู้ป่วยนอก-ใน 
- มีระบบส่งต่อผู้ป่วย
จากรพ.มหาราชฯ  
รพ.จิตเวชฯ 
- ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่าน
การบำบัด 
- เป็นศูนย์ 
Methadone ของ
จังหวัด 
 
 
 
- มีแพทย์เฉพาะทาง
ยาเสพติดหรือ
จิตแพทย ์
- มีพยาบาล ป.โท 
สาขายาเสพตดิหรือ
จิตเวช หรือ 
- พยาบาลเฉพาะ
ทางยาเสพตดิ  
4 เดือน 
- อบรมหลักสูตร
ระยะส้ันอ่ืนๆ เช่น 
CBT, MI, Matrix 
Program, BI, BA, 
MET 
 
 
 
 

- ส่งเสริม ป้องกัน ลด 
ผู้เสพหน้าใหม ่
- เน้นการรักษาผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด แบบ 
ผู้ป่วยนอก โดยใช้รูปแบบ
การรักษา คือ CBT, MI, 
Matrix Program, BI, BA, 
MET. 
- รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
- ตดิตามผู้ป่วยท่ีผ่าน 
การบำบัด 
- คลินิกบำบัดยาเสพติด 
และสารเสพติดบริการ
ผู้ป่วยนอก 
- การบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง (CBTx)  
ที่บูรณาการกับ ทีม พชอ. 
- มีการรองรับการ admit 
ของผู้ป่วยในพ้ืนท่ี 
 
- มีแพทย์เฉพาะทาง 
 ยาเสพติดหรือจิตแพทย ์
- พยาบาล ป.โท ยาเสพติด  
หรือ ป.โท จิตเวช และ
หรือ 
- พยาบาลเฉพาะทาง 
ยาเสพตดิ  4 เดือน 
- อบรบหลักสูตรระยะส้ัน 
อืน่ๆเช่น CBT, MI, 
Matrix Program, BI, BA, 
MET 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริม ป้องกัน ลด  
ผู้เสพหน้าใหม ่
- เน้นการรักษาผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอก
โดยใช้รูปแบบการรักษาคือ 
CBT, MI, 
Matrix Program, BI, BA, MET. 
- รับ-ส่งต่อผู้ป่วย- ตดิตามผู้ป่วย
ท่ีผ่านการบำบดั 
- คลินิกบำบัดยาเสพติดและ
สารเสพติด บริการผู้ป่วยนอก 
- Unit โซนแยกผู้ป่วยยาเสพติด 
- การบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx) ที่บูรณาการ
กับทีม พชอ. 
 
 
 
 
 
- พยาบาล ป.โท ยาเสพติด/ 
ป.โทจิตเวช หรือ 
- พยาบาลเฉพาะทางยา 
เสพตดิ 4 เดือนหรือ 
- พยาบาลเฉพาะทางจิตเวช  
4 เดือน 
- อบรบหลักสูตรระยะส้ันอ่ืนๆ
เช่น CBT, MI, Matrix 
Program, BI, BA, MET 

- ส่งเสริมป้องกัน  
ลดผู้เสพหน้าใหม ่
- การรักษาผู้เสพยา
เสพติด  ผู้ป่วยนอก
เน้นการให้คำปรึกษา
แบบ BI, BA, MI. 
- ส่งต่อ-รับผู้ป่วยกลับ 
- ตดิตามผู้ป่วยทีผ่่าน 
การบำบัด 
- คลินิกบำบัดยาเสพ
ติดและสารเสพติด
บริการผู้ป่วยนอก 
- การบำบัดฟื้นฟูโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ที่บูรณาการ
กับทีม พชอ. 
 
 
 
 
- อบรมระยะส้ัน 
การให้คำปรึกษา 
ผู้มีปัญหายาเสพติด 
ระดับ รพ.สต.หรือ 
- อบรม Matrix 
Program 
- อบรบหลักสูตรระยะ
สั้นอ่ืนๆ เช่น BI, BA, 
MI, CBT เกี่ยวกับ          
ยาเสพติด 
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ระดับ 
หน่วยบริการ 

A 
(รพ.มหาราช นม.) 

M1 
(รพ.เทพรัตน์ฯ/ 

รพ.ปากช่องนานา/
รพ.พิมาย) 

M2, F1, F2, F3 
(รพ.ชุมชน) 

P 
(รพ.สต.) 

๓. IT (ระบบข้อมูล
ข่าวสาร) 

- โปรแกรม HDC 
ข้อมูล 43 แฟ้ม 
- บสต. 

- โปรแกรม HDC  
ข้อมูล 43 แฟ้ม 
- บสต. 

- โปรแกรม HDC  
ข้อมูล 43 แฟ้ม 
- บสต. 

- โปรแกรม HDC 
ข้อมูล 43 แฟ้ม 
- บสต. 

๔. Drug & 
Equipment 
(เทคโนโลยี ทาง
การแพทย์) 
 
 
 
 
 
 

- มีกระบวนการ 
ให้การปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะ
กับผู้ป่วยที่มีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อน 
- รับส่งต่อผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจากค่าย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
- มีเวชภัณฑ์ยาทีส่ั่ง
จ่ายไดโ้ดยแพทย/์
พยาบาลเช่ียวชาญ 
- มีบัญชียาร่วมคลินิก
บำบัดสิ่งเสพติดระดับ
จังหวัด 
- มาตรฐาน HA  
ยาเสพตดิ 
- มาตรฐาน SOP 
ยาเสพตดิ 
- แบบประเมิน V2. 
- ชุดตรวจปัสสาวะ 

- พัฒนารูปแบบโปรแกรม
การบำบัด   ฟื้นฟูฯ ระดับ 
รพ.ชุมชน 
- เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยลด
ภาวะถอนพิษบุหรี่ สรุา 
และสารเสพติด 
- ยาอมบ้วนปากอดบุหรี่
และเวชภณัฑ์ทางเลือกอื่นๆ 
- ชุดตรวจปัสสาวะ 
- มาตรฐาน HA              
ยาเสพตดิ 
- คู่มือการบำบัด CBTx 
- มาตรฐาน SOP ยาเสพตดิ 
- แบบประเมิน V2. 
- มีแผนไทยประยุกต์
ให้บริการในการบำบัดทั้ง
แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วย
ใน 
 

- พัฒนารูปแบบโปรแกรม 
การบำบัดฟื้นฟูฯ ระดับ  
รพ.ชุมชน 
- เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยลดภาวะ
ถอนพิษบุหรี่ สุราและสารเสพ
ติด 
- ยาอมบ้วนปากอดบุหรี่และ
เวชภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ 
- ชุดตรวจปัสสาวะ 
- มีแผนไทยประยุกต์ให้ 
บริการในการบำบัดทั้งแบบ
ผู้ป่วยนอกและ  ผู้ป่วยใน 
- มาตรฐาน HA ยาเสพติด 
- คู่มือการบำบัด CBTx 
- มาตรฐาน SOP ยาเสพตดิ 
- แบบประเมิน V2. 
 
 

- พัฒนารูปแบบ
โปรแกรมการ บำบดั
ฟื้นฟูฯ ระดับ รพ.สต 
- ยาอมบ้วนปากอด
บุหรี่และเวชภณัฑ์
ทางเลือกอื่นๆ 
- แถบตรวจปัสสาวะ 
- ผ่านมาตรฐาน
พบ.ยส. 
- แบบประเมิน V2. 
- คู่มือการบำบัด 
CBTx 
- มาตรฐาน SOP 
ยาเสพตดิ 
 
 
 

 
 
 

 
๕. Financing 
(ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ)  

- เงินงบประมาณ 
- เงินงบประมาณ
บำบัดรักษายาเสพติด 

- เงินงบประมาณ 
- เงินงบประมาณ
บำบัดรักษายาเสพติด 

- เงินงบประมาณ 
- เงินงบประมาณบำบัดรักษา
ยาเสพตดิ 

- เงินงบประมาณ 
- เงินงบประมาณ
บำบัดรักษายาเสพติด 
 

6. Governance 
(ภาวะผู้นำและ 
ธรรมาภิบาล) 
 

- การนิเทศเยี่ยม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ร่วมกับ คกก.  
Service Plan สาขา
สุขภาพจิตและสาร
เสพติด นเิทศทุก รพ. 

- การนิเทศเยี่ยม แลก- 
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คกก. 

Service Plan สาขา
สุขภาพจิตและ  สารเสพติด 
เยี่ยม นิเทศทุก รพ./รพ.สต. 
มีทีมพี่เลี้ยงแต่ละโซน 
ติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุกพ้ืนท่ี  
 
 
 

- การนิเทศเยี่ยม แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกับ คกก. Service 
Plan  
สาขายาเสพตดิ  เยี่ยม นิเทศ 
ทุกรพ./รพ.สต. มีทีมพีเ่ลี้ยงแต่
ละโซนติดตามและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทุกพ้ืนท่ี 
 

- ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
- รับการเยี่ยมนิเทศ  
ติดตาม 
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ระดับ 
หน่วยบริการ 

A 
(รพ.มหาราช นม.) 

M1 
(รพ.เทพรัตน์ฯ/ 

รพ.ปากช่องนานา/
รพ.พิมาย) 

M2, F1, F2, F3 
(รพ.ชุมชน) 

P 
(รพ.สต.) 

๗. Participation 
(การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน) 

- บูรณาการการบำบดั
ฟื้นฟูโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง(CBTx) 
ที่บูรณาการกับทีม 
พชอ. 
- ร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานยาเสพตดิ
ระดับจังหวดั อำเภอ 
อาทิ ศอ.ปส.จ/
ศป.ปส.จ/อปท./
อบจ./พมจ./อื่นๆ 
- นำเสนอผลงาน/
กิจกรรม/การดำเนิน 
งานของเครือข่าย  
รายเดือน 
 

- บูรณาการการบำบดัฟื้นฟู
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ที่บูรณาการกับ 
ทีม พชอ. 
- ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินงานยาเสพตดิ
ระดับจังหวดั อำเภอ อาทิ 
ศอ.ปส.จ/ศป.ปส.จ/อปท./
อบจ./พมจ./อื่นๆ 
- นำเสนอผลงาน/กิจกรรม/
การดำเนินงานของเครือข่าย 
รายเดือน 

- บูรณาการการบำบดัฟื้นฟู
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
(CBTx) ที่บูรณาการกับ 
ทีม พชอ. 
- ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง  
ในการดำเนินงานยาเสพตดิ
ระดับจังหวดั อำเภอ อาทิ 
ศอ.ปส.จ/ศป.ปส.จ/อปท./
อบจ./พมจ./อื่นๆ 
- นำเสนอผลงาน/กิจกรรม/
การดำเนินงานของเครือข่าย 
รายเดือน 

- บูรณาการการบำบดั
ฟื้นฟูโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx) 
ที่บูรณาการกับทีม 
พชอ. 
- ร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินงานยา
เสพติดระดับจังหวัด 
อำเภอ อาทิ ศอ.ปส.จ/
ศป.ปส.จ/อปท./
อบจ./พมจ./อื่นๆ 
- นำเสนอผลงาน/
กิจกรรม/การ
ดำเนินงานของ
เครือข่าย รายเดือน 

 

๓.  การติดตามประเมินผล   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะกำกับติดตามประเมินผลงานจากระบบรายงาน บสต. 

และรายงานข้อมูลเข้าที่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา                  
ทุกเดือน  

เป้าหมาย คือ จำนวนผู้บำบัดรักษา ตามสถานะที่มีการประเมินผลการบำบัดรักษาทั้งแบบครบ
โปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจำหน่ายผลเสียชีวิต ถูกจับ หรือผู้ป่วยที่ ได้รับ methadone 
maintenance treatment : MMT( เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย) 

ผลงาน คือ จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้เสพ หรือ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดและได้รับการติดตาม
อย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา และ จำนวนผู้บำบัดรักษา สถานะผู้ใช้ที่ผ่านการ
บำบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบำบัดรักษา 
โดยวันที่สรุปผลการบำบัดรักษาถึงวันปัจจุบัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (365 วัน) 
 
4.  ปัจจัยความสำเร็จ  
         4.1 ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความสำคัญกับงานยาเสพติด มีนโยบายชัดเจน สนับสนุน กำลังคน 
งบประมาณ วัสดุอย่างเพียงพอ 

 4.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจ เสียสละ อดทน ให้โอกาสผู้ป่วยคืนคนดีสู่ครอบครัวและชุมชน 
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4.3 ผู้ป่วยมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติดไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

4.4 งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนงบประมาณบำบัด, ติดตาม, การลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) และสนับสนุนชุดตรวจอย่างเพียงพอ รองรับการบริหารงาน       
ในพ้ืนที ่

 4.5 กำลังพล รพ./สสอ. จัดสรรกำลังคน ตามภาระงาน ใน รพ.และ รพ.สต.ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.  โอกาสพัฒนา / สิ่งที่จะทำต่อไปในพ้ืนที่ที่มีผลงานต่ำ 

5.1 การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ตามตัวชี้วัดที่ 4๕  เป็นการใช้ผลงานร่วมทั้ง
จังหวัด ในการประเมินภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภาคี เครือข่ายหลายหน่วยงานในการบันทึก 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่สามารถควบคุมหน่วยงานภายนอกได้ แต่ใช้เวทีการประชุมประจำเดือน  ใน
การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ บสต.  

5.๒ ผู้ดูแลระบบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีการควบคุม กำกับ และติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน เพ่ือสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับพ้ืนที่ที่มีผลงานต่ำ ในระบบการ
บันทึกข้อมูล บสต. ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

5.๓ ขาดการทำงานเชิงรุกในการค้นหาผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ 
 
6.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
โครงการการบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าถึงบริการได้สะดวก ใกล้บ้านใกล้ใจ ลดการตีตรา เพ่ิมการ
ยอมรับ และอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคม อย่างปกติสุข 

2. เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน และประชากรกลุ่มเป้ามายท่ีเข้มแข็ง  

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายแบบบูรณาการในการบำบัดฟ้ืนฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปแบบ
ของการเสริมสร้างพลังในตนเอง 

4. เพ่ือให้ผู้นำโดยธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ภาครัฐในชุมชน (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ) และประชาสังคมในชุมชน ใช้เป็นแนวทางนำสู่การบำบัดในชุมชน ฟ้ืนฟูผู้ใช้ยา
เสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้มีปัญหาการใช้และเสพสารเสพติด ในอำเภอครบุรี จำนวน 29 คน   

ระยะเวลา  ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 24-28 มิถุนายน 2564  

กิจกรรมการดำเนินงาน 

1. ประชุมขับเคลื่อนงานและค้นหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบำบัดเชิงรุกในชุมชน 
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๒. ประเมินความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสมรรถภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด 
    ให้ข้อมูลเรื่องสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประเมินสุขภาพและเกิดแรงจูงใจในการ 
    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

๓. ให้ความรู้เรื่อง โรคสมองติดยา การเลิกสูบบุหรี่ การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ  
๔. การฝึกอาชีพโดยแกนนำอาชีพในชุมชน ได้แก่ ไม้กวาดจากทางมะพร้าว แชมพูอเนกประสงค์  

    และตัดผมชาย  
๕. บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
๖. เสริมสร้างพลังใจโดยพระภิกษุ และผู้นำชุมชน กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
๗. กิจกรรมกลุ่มการฟ้ืนฟูสัมพันธภาพของครอบครัวและชุมชน แบ่งกลุ่มฉายภาพครอบครัว ชุมชน 

    แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมและการคืนคนดีสู่ชุมชน 
๘. สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมบำบัด ประเมินความพร้อมและให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ ขอรับ 

    การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ 
๙. ติดตามอย่างต่อเนื่อง 7 ครั้งภายใน 1 ปี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพ้ืนที ่

ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้ารับการบำบัด ทั้งหมด 29 คน  ชาย 27 คน หญิง 2 คน  
2. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ยาบ้า จำนวน 26 คน กัญชา 3 คน  
3. การติดตามหลังบำบัด หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.41   
4. ได้รับทุนสนับสนุนประกอบอาชีพ จากการประเมินของสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับทีมบำบัด 

    จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 ราย 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. พบผู้ป่วยที่มีอาการ withdrawal 1 ราย และนำส่งโรงพยาบาลครบุรี เข้ารับการบำบัดรักษา 
ระบบสมัครใจในโรงพยาบาล แทนการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดังนั้นการประเมินความพร้อมก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความสำคัญมากจะทำให้สามารถคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยได้ตั้งแต่เริ่ม    กิจกรรมตามโครงการ 

2. พบผู้เข้าร่วมโครงการการบำบัดฯมีปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่   จำนวน 22 คน   คิดเป็น 
ร้อยละ 75 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชน ควรมีการติดตามและดูแล สร้างเสริมแรงจูงใจในการ
ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และการดื่มสุราร่วมด้วย 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้   

ในการทำงานยาเสพติดในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ต้องมีการประสานงานที่ดี                   
มีเครือข่าย มีกัลยาณมิตรที่ดี และชุมชนต้องให้ความสำคัญ ไม่ตรีตรา ให้โอกาสผู้ป่วยที่เข้ารับการ
บำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนของเขาเองได้อย่างปกติสุข 
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการผ่าตัด 

1. ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  

๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบสาธารณสุข MOPH ๔.๐ ให้ประชาชนได้รับบริการด้วย

การยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ที่ทันสมัย ใกล้บ้าน และมีคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๙ จัดทำ Model นวัตกรรมการบริหารจัดการสุขภาพประเด็นลดความ
แออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมีนโยบายพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery 
(ODS) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. ลดความแออัดของผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล ลดวันนอนรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีจำนวน
เตียงที่สามารถรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 

๒. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดในโรคที่ไม่ซับซ้อน ให้ผลการรักษาโรคเท่าเดิม ด้วยวิธีการรักษาและ   
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓. ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย ใกล้บ้าน 
๔. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในการมารับบริการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเขตสุขภาพที่ ๙ เริ่มดำเนินการ  

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแบบทำลาย
เนื้อเยื่อน้อยได้หลายระบบ  มีผู้ รับบริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการให้บริการที่ ผ่ านมา พบ
ภาวะแทรกซ้อน น้อยกว่า ๕% และไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรือมีอันตรายถึงแก่ชีวิต 

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล One Day 
Surgery และสามารถดำเนินการได้ ทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,
โรงพยาบาลเทพรัตน์-นครราชสีมา ,โรงพยาบาลปากช่องนานา ,โรงพยาบาลพิมาย ,โรงพยาบาลครบุรี ,
โรงพยาบาลบัวใหญ่ ,โรงพยาบาลประทาย ,โรงพยาบาลด่านขุนทด ,โรงพยาบาลสีคิ้ว  และโรงพยาบาลโชค
ชัย ในปี ๒๕๖๕  มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ขามทะเลสอ และโรงพยาบาลห้วยแถลง 

กลุ่มโรคที่โรงพยาบาลทั้ง ๑๐ + ๒ แห่ง สามารถให้บริการผ่าตัดแบบ ODS ได้ดังนี้ 
โรคหัตถการ รพม. รพ. 

 เทพรัตน์ นม. 
รพ. 

ปากช่อง 
รพ. 

พิมาย 
รพ. 

ครบุรี 
รพ. 

บัวใหญ ่
รพ.

ประทาย 
รพ.ด่าน
ขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม          
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๑. โรคไส้เลื่อนขาหนีบ 
(Inguinal hernia) 

√ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 

๒. โรคถุงน้ำอัณฑะ
(Hydrocele) 

√ √ √ √ √ √ √  √    

๓. โรคริดสีดวงทวาร 
(Hemorrhoid) 

√ √ √ √ √ √ √  √ √  √ 

๔. ภาวะเลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอด  
(Vaginal bleeding) 
 

√  √   √   √   √ 
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โรคหัตถการ รพม. รพ. 
 เทพรัตน์ นม. 

รพ. 
ปากช่อง 

รพ. 
พิมาย 

รพ. 
ครบุรี 

รพ. 
บัวใหญ ่

รพ.
ประทาย 

รพ.ด่าน
ขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม          
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๕. หลอดเลือดดำของ
หลอดอาหาร กระเพาะ 
อาหารขอด  
(Esophageal  varices, 
Gastric varices) 

√ √ √ √  √ √      

๖. ภาวะหลอดอาหาร
ตีบ (Esophageal 
stricture) 

√          √  

๗. โรคมะเร็งหลอด
อาหารระยะลุกลามท่ี
อุดตัน (Obstructive 
esophageal 
cancer/tumor) 

√            

๘. ติ่งเนื้องอกลำไส้
ใหญ่ (Colorectal 
polyp) 

√ √ √  √  √      

๙. น่ิวในท่อน้ำด ี
(Bile duct stone) 

√  √   √       

๑๐. น่ิวในท่อตับอ่อน 
(Pancreatic duct 
stone) 

√            

๑๑. ภาวะท่อน้ำดีตีบ 
(Bile duct stricture) 

√            

๑๒. ภาวะท่อตับอ่อน
ตีบ (Pancreatic duct 
stricture) 

√            

๑๓. สิ่งแปลกปลอม
อุดกั้นทางเดินอาหาร
ส่วนต้น (Foreign 
body of upper GI. 
Tract) 

  √ √ √  √  √ √   

๑๔. ต้อเนื้อ 
(Pterygium Excision) 

√ √ √   √  √    √ 

๑๕.หมันแห้งหญิง 
(Female terilization) 

√  √   √ √ √ √   √ 

๑๖. การตรึงอวัยวะท่ี
กำหนด 
Percutaneous 
(fracture fixation) 

√     √  √     

๑๗.ฝีท่ีทวารหนัก  
(Fistula in ano) 

  √ √   √  √ √  √ 

๑๘. ฝีท่ีรอบทวารหนัก 
(Perirectal, Perianal 
abscess) 
 

√ √ √  √ √ √  √ √  √ 
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โรคหัตถการ รพม. รพ. 
 เทพรัตน์นม. 

รพ. 
ปากช่อง 

รพ. 
พิมาย 

รพ. 
ครบุรี 

รพ. 
บัวใหญ ่

รพ. 
ประทาย 

รพ. 
ด่านขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๑๙.ฝีเต้านม   
(Breast abscess) 

√ √ √ √  √ √     √ 

๒๐.น่ิวในกระเพาะ
ปัสสาวะ (Vesicle 
stone) 

√            

๒๑. น่ิวท่ีท่อไต  
(Ureteric stone) 

√            

๒๒.น่ิวท่ีท่อปัสสาวะ 
(Urethral stone) 

            

๒๓. ท่อปัสสาวะตีบ 
(Ureteral stricture) 

            

๒๔.รอยแยกขอบ
ทวารหนัก (Anal 
fissure) 

 √ √ √  √ √  √ √  √ 

๒๕. การผ่าตัดอัณฑะ
(Orchidectomy) 

            

๒๖.ส่องกล้องตรวจ
โพรงมดลูก 
(Hysteroscopy) 

            

๒๗. ตัดแต่งปลายนิ้ว 
(Amputation) 

√        √   √ 

๒๘. การตัดก้อนเต้า
นมออก แบบกว้าง  
(Wide Excision) 

√        √   √ 

๒๙. การผ่าตัดเอาเต้า
นมออกหมด แต่ไม่
ตัดกล้ามเน้ือ  

(Simple Mastectomy) 

            

๓๐.การผ่าตัดแบบ 
สงวนเต้า (Breast 
Conservative 
Surgery) 

            

๓๑.ผ่าตัดแก้ไขภาวะ
ลิ้นติด (Tongue tie 
Release) 

√ √       √ √  √ 

๓๒. การตัดน้ิวเท้าใน
แผลเบาหวานและเน้ือ
ตายท่ีเท้า (Diabetic 
foot With gangrene) 

√ √          √ 

๓๓. การปลูกถ่าย
ผิวหนังใน 
Granulation Wound 

√           √ 

๓๔.การทำผ่าตัดเส้น
เลือดขอด(Varicose 
vein) 
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โรคหัตถการ รพม. รพ. 
เทพรัตน์นม. 

รพ. 
ปากช่อง 

รพ. 
พิมาย 

รพ. 
ครบุรี 

รพ. 
บัวใหญ ่

รพ. 
ประทาย 

รพ. 
ด่านขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๓๕.การขลิบผิวหนังหุ้ม
ปลายอวัยวะเพศชาย 
(Phimosis, 
Paraphimosis) 

           √ 

 ๓๖.การผ่าตัดน่ิวและ
การอุดตันของทางเดิน
ปัสสาวะ(Obstructive 
uropathy) 
(Varicocele)  

            

 ๓๗. การผ่าตัดเส้น
เลือดขอดบริเวณถุง
อัณฑะ(Varicocele) 

            

๓๘. การผ่าตัดปะ
แก้วหู เพื่อรักษาหูชั้น
กลาง(Chronic otitis 
media, Perforated 
tympanic 

            

๓๙. การผ่าตัดเพื่อ
รักษาเนื้องอกที่กล่อง
เสียง(Laryngotracheal 
stenosis, tumor/cyst 
at arynxhypopharynx 
base of tongue) 

            

๔๐. การผ่าตัดเพื่อ
การรักษาโรคจมูก
อักเสบเรื้อรัง
(Hypertrophy of  
turbinate) 

            

๔๑. การผ่าตัดรักษา
โรคเกี่ยวกับต่อมบาร์โธ
ลิน(Cyst/ abscess 
of Bartholin’s gland) 

           √ 

๔๒. การตัดติ่งเน้ือที่
มดลูก (Submucous 
myomauteri, 
polyp of corpus 
uteri) 

√            

๔๓. การส่องกล้องใส่
สายให้อาหารทาง
หน้าท้อง 
(Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy: PEG) 
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โรคหัตถการ รพม. รพ. 
 เทพรัตน์นม. 

รพ. 
ปากช่อง 

รพ. 
พิมาย 

รพ. 
ครบุรี 

รพ. 
บัวใหญ ่

รพ. 
ประทาย 

รพ. 
ด่านขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๔๔. EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle 
biopsy) pancreas 

            

๔๕. EUS-FNB 
(endoscopic 
ultrasound-guided 
fine needle biopsy) 
liver 

            

๔๖.การฉีดสารฟิลเลอร์
ท่ีเส้นเสียงการฉีดสาร  
ฟิลเลอร์ท่ีเส้นเสียง 
(Injection 
laryngoplasty) 

            

๔๗ การผ่าตัดส่องกล้อง
เพื่อรักษาพยาธิสภาพท่ี
กล่องเสียง 
(Endoscopic 
laryngeal surgery) 

            

๔๘.การผ่าตัดปะเยื่อ
แก้วหู 
(Tympanoplasty) 

            

๔๙. การวางสาย 
Tenckhoff catheter 

            

๕๐.การส่องกล้องตรวจ
ลำไส้ใหญ่
(Colonoscopy)  
ในผู้ป่วย Fit test 
positive 

√  √  √      √  

๕๑.การตัดปากมดลูก
ด้วยห่วงไฟฟ้า (Loop 
Electrosurgical 
Excision 
procedure) 

            

๕๒.การผ่าตัดโรคจอ
ตาและวุ้นตา 
(Vitreoretinal 
surgery) 

            

๕๓.การผ่าตัดเพื่อ
เปิดทางระบายน้ำจาก
ช่องหน้าลูกตาไปใต้เยื่อ
บุตา 
(Trabeculectomy) 
 

            



๒๖๖ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

โรคหัตถการ รพม. รพ. 
 เทพรัตน์นม. 

รพ. 
ปากช่อง 

รพ. 
พิมาย 

รพ. 
ครบุรี 

รพ. 
บัวใหญ ่

รพ. 
ประทาย 

รพ. 
ด่านขุนทด 

รพ. 
สีคิ้ว 

รพ. 
โชคชัย 

รพ.ขาม
ทะเลสอ 

รพ.ห้วย
แถลง 

๕๔. การผ่าตัดเพื่อใส่
ท่อระบายน้ำจากช่อง
หน้าม่านตาไปใต้เยื่อ
บุตา (Tube shunt 
surgery) 

            

๕๕. การผ่าตัดเบ้าตา 
(Orbital surgery) 

            

๕๖. การผ่าตัดเปลือก
ตา (Eyelid surgery) 

√            

๕๗. การผ่าตัดระบบ
น้ำตา (Lacrimal 
surgery) 

            

๕๘. การผ่าตัดแก้ไข
หนังตาหย่อน 
(Rhytidectomy/ 
Blepharoplasty) 

            

๕๙.การผ่าตัดโดย
วิธีการฉายแสงเพื่อ
เสริมความแข็งแรงของ
กระจกตา (Corneal 
Collagen Cross 
Linking) 

            

๖๐.การยิงเลเซอร์ทำลาย 
ซิลิอารีบอดี 
(Cyclophotocoagulatio
n) 

            

๖๑.ผ่าตัดทำลายเยือ่บุ
ตาและผ่าตัดตัดแต่ง
เยื่อบุตา(Excision or 
destruction of 
lesion or tissue of 
conjunctiva) 

            

๖๒. การผ่าตัดนิว่ในถุง
น้ำดี ผ่านกลอ้ง 
(Laparoscopic 
cholecystectomy) 

√  √          

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ๔ ปีย้อนหลัง    

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผา่ตดัแบบ 
One Day Surgeryร้อยละ 60 
(ผู้ป่วยที่ไดร้ับการผ่าตดัแบบODS : 
ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ODS) 

เป้าหมาย 
(ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ODS) 

๑,๐๕๖ ๑,๔๕๖ ๙๑๓ ๖๐๙ 

ผลงาน 
(ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ ODS) 

๒๓๔ ๔๖๕ ๕๑๐ ๔๒๒ 

ร้อยละ ๒๒.๑๕ ๓๑.๙๓ ๕๕.๘๖ ๖๙.๒๙ 

 



๒๖๗ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑. นโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งระดับกระทรวง  ระดับเขต และระดับโรงพยาบาล 
๒. การกําหนดโครงสร้างการทํางานภายในโรงพยาบาล  
๓. มีการทำงานแบบสหวิชาชีพ 
๔. มีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 
๕. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ดูแลและติดตามผู้ป่วยได้ 
๖. มีช่องทางการให้คำปรึกษา 
๗. ปัจจัยด้านสังคม ที่มีความสําคัญในลําดับต้นๆ เช่นกัน คือวัฒนธรรมและความเชื่อใน

สังคมรวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม มีผลต่อการตัดสินใจรับบริการ 
๘. ปัจจัยด้านศักยภาพของโรงพยาบาล ความพร้อมในด้านเครื่องมือ  โครงสร้าง ระบบการ

ทำงานแบบสหวิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน   

1.๓ แนวทางการปรับปรุง / พัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๑.๓.๑  โรงพยาบาลปากช่องนานา   
                  ข้อมูลพื้นฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

- แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๔ / ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ๖ / สูติ-นรีเวช ๕ / จักษุ ๒ 
/วิสัญญีแพทย์ ๔ 

- พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๓ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๑๖ คน/วิสัญญี
พยาบาล ๑๒คน 

- ห้องผ่าตัด ๘ ห้อง/เตียงในห้อง recovery room พร้อมเครื่องMonitor ๑๐ เตียง 
   ๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
   ๒) ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ห้องผ่าตัด :  
                         - ประเมินผู้ป่วยโดยวิสัญญีแพทย์  
       - เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ (ก่อน – ขณะ – หลังผ่าตัด - จนถึง
จำหน่าย)  
                         - มีเตียงพักฟ้ืนสำหรับผู้ป่วย ODS ที่ห้องผ่าตัด 
   ๓) มีรูปแบบบริการ One stop service  มีเจ้าหน้าที่รับยามาให้ผู้ป่วยและ
จำหน่ายผู้ป่วย ณ ห้องพักฟ้ืน  
   ๔) มีแผนการเปิดบริการเพ่ิม  

๕) ไม่พบปัญหาระบบการดำเนินงานผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

   ๑.๓.๒ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
       ข้อมูลพื้นฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

- แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๓ / สูติ-นรีเวช ๑ /จักษุ ๒ / วิสัญญีแพทย์ ๑ 
- พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๓ คน / พยาบาลห้องผ่าตัด ๒ คน /วิสัญญี

พยาบาล ๒ 
- ห้องผ่าตัด ๒ ห้อง(ตึกOPD ชั้น ๔) / recovery room มี  ๔ เตียง /เครื่อง

Monitor ๑ เครื่อง 
   ๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
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   ๒) ประเมินผู้ป่วย /ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ โดยวิสัญญีแพทย์ (Pre-
anasthesia)  

๓) เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ (ก่อน – ขณะ – หลังผ่าตัด) /ในวันผ่าตัด
ต้องมีญาติมาด้วย 
             ๔) หลังผ่าตัดผู้ป่วยนอนสังเกตอาการที่ recovery room ๒ ชั่วโมง  

๕) แพทย์ประเมินอาการ 
    ๕.๑ หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้คำแนะนำก่อนจำหน่าย (ญาติรับยาที่ห้องยา 

ชั้น ๑) 
    ๕.๒ หากต้องสังเกตอาการต่อหรือผู้ป่วยกังวล ส่งพักฟ้ืนต่อท่ีตึกผู้ป่วยในแยก

ตามเพศ และแพทย์ประเมินอาการเพ่ือเตรียมจำหน่ายอีกครั้ง ก่อนครบ ๒๔ ชั่วโมง 
   ๖) ขณะเตรียมจำหน่ายผู้ป่วย ให้ญาติลงไปรับยาที่ห้องยา ชั้น ๑ 

       ๑.๓.๓ โรงพยาบาลพิมาย 
         ข้อมูลพื้นฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 
  - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๑  / จักษุ ๑ / วิสัญญีแพทย์ ๑ 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๓ คน / พยาบาลห้องผ่าตัด ๘ คน /วิสัญญี
พยาบาล ๗                        
  - ให้บริการ ODS ชั้น ๓ ของอาคาร ประกอบด้วย ห้องผ่าตัด ๔ ห้อง/ minor ๑ 
ห้อง /Pre-anasthesia /recovery room ๔ เตียง / เครื่องMonitor ๔ เครื่อง /หลังผ่าตัดสังเกตอาการที่ 
IPD ๒ เตียง /ห้องยาอยู่ชั้นเดียวกัน 
 

๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
พร้อมตรวจLAB/X-Ray 
 ๒) ประเมินผู้ป่วย /ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ โดยวิสัญญีแพทย์  (Pre-
anasthesia)  

๓) เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ (ก่อน – ขณะ – หลังผ่าตัด) /ในวันผ่าตัด
ต้องมีญาติมาด้วย 

          สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้ 

            ๓.๑) ทำ RT-PCR ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนวันผ่าตัด ๑ สัปดาห์ (ในวันที่มา
พบแพทย์ครั้งแรก) หรือ ๗๒ ชั่วโมง โดยนัดมาทำ หรือให้บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจที่โรงพยาบาลพิมาย (เริ่มตรวจ ๐๙.๐๐ น. ผลออก ๑๖.๐๐ น.) 

  ๓.๒) กรณีเป็นรายที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่ได้ จะตรวจด้วย ATK และจัดห้อง
ผ่าตัดพร้อมทีมที่มีการป้องกัน แบบ Full PPE 

  ๓.๓) นัดผู้ป่วยมา IPD เตรียมก่อนเข้าห้องผ่าตัด ๑ วัน และผ่าตัดตอนเช้า 
เนื่องจากแนวทางปฏิบัติเดิม มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานในเวลาปกติของ IPD 

  ๓.๔) หลังผ่าตัดผู้ป่วยนอนสังเกตอาการที่ IPD ในชั้นเดียวกัน จากนั้นประมาณ 
๒ ชั่วโมง แพทย์จะประเมินอาการและวางแผนจำหน่ายในช่วงบ่าย  
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           ๔) ขณะเตรียมจำหน่ายผู้ป่วย ให้ญาติรับยาที่ห้องยาชั้นเดียวกัน  
ปัญหาที่พบ 
๑. มีศัลยแพทย์ที่ทำผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้ ๑ คน /จักษุ ๑ คน 

   ๒. มีทีมห้องผ่าตัดไม่เพียงพอในการให้บริการทุกสาขา (scrub nurse ๖ คน)  
   ๓. อยู่ในช่วง มีการระบาดของโรคCOVID-๑๙ ทำให้มีผู้ป่วยน้อย 
   ๔. โรงพยาบาลอยู่ในช่วงพัฒนายกระดับ ต้องเปิดบริการเพ่ิมหลายด้าน ทำให้
อัตรากำลังไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไข  โดยการประชุมทีมผู้บริหาร มีมติ  
๑. รอพิจารณา ODS ในสาขา Ortho 
๒. อัตรากำลังพยาบาลในห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ 

- มี Assistant Nurse ๓ คน /กำลังอบรม ๓ คน (รองรับสาขา Ortho) 
- มี Scrub nurse ๖ คน /กำลังอบรม ๒ คน 

     ๓. เตรียมวางแผน การเปิดบริการเพ่ิม ตามรายโรคหัตถการของสปสช.  

     ๑.๓.๔  โรงพยาบาลครบุรี 
   ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 
   - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๑ (ผอ.)  / วิสัญญีแพทย์ ๑  
   - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๔ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๘ คน/วิสัญญีพยาบาล ๔ 
   - เป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องผ่าตัด ๔ ห้อง/ Pre-anasthesia /recovery room ๔ เตียง /  
 เครื่องMonitor ๒ เครื่อง  

๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
๒) ประเมินผู้ป่วย /ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติโดยวิสัญญีแพทย์                          

(Pre-anasthesia)  
๓) เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ (ก่อน – ขณะ – หลังผ่าตัด) /ในวันผ่าตัด

ต้องมีญาติมาด้วย          
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

จัดทำแนวทาง การดูแลผู้ป่วย โดยทำ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันผ่าตัด เมื่อผลเป็นลบจึงทำการ
ผ่าตัด 
   ๔) หลังผ่าตัดสังเกตอาการที่  recovery room แพทย์ประเมินอาการเพ่ือ
จำหน่าย ไม่เกิน ๑๖.๐๐ น. / ญาติรับยาที่ตึก OPD ด้านหน้า  

 ๑.๓.๕  โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

  - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๑  / จักษุ ๑ / วิสัญญีแพทย์ ๑ 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ODS ๒ คน /พยาบาลห้องผ่าตัด ๗ คน/วิสัญญีพยาบาล ๕ 
  - ห้องผ่าตัด ๔ ห้อง/Pre-anasthesia/recovery room ๓ เตียง/เครื่องMonitor๓ เครื่อง  

๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
๒) ศูนย์ประสานงานที่ OPD ผู้ป่วยยืนยันใบนัด เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน

ผ่าตัด ประสานทีมผ่าตัด (แพทย์,พยาบาล) และส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 
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๓) หลังผ่าตัดผู้ป่วยรักษาตัวที่ห้องพักฟ้ืนเพ่ือสังเกตอาการและประเมินสภาพ
ผู้ป่วยก่อนจำหน่าย 

๔) รอรับใบสั่งยา/ใบนัด รับยาและชำระค่ายา กลับบ้านได้ 
ปัญหาที่พบ 

   ๑. มีศัลยแพทย์ ๑ คน  ส่งผลตอ่การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เนื่องจากมีการ
ผ่าตัดผู้ป่วยในกรณีอ่ืนด้วย 

๒. สาขาอ่ืน เช่น Ortho อยู่ระหว่างศึกษาการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

     ๑.๓.๖  โรงพยาบาลประทาย 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

  - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๑ / จักษุ ๑ / วิสัญญีแพทย์ ๐ 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๔ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๒ คน/วิสัญญีพยาบาล ๑ 
  - ห้องผ่าตัด ๑ ห้อง /recovery room ๑ เตียง / เครื่องMonitor ๑ เครื่อง  

๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยศัลยแพทย์ที่ OPD 
๒) ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่ห้องผ่าตัด : พยาบาลเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อน

ผ่าตัด 
   ๓) ให้บริการผ่าตัด 
   ๔) หลังผ่าตัดย้ายกลับพักฟ้ืนที่ ODS  Zone หอผู้ป่วยใน 
   ๕) ประเมินอาการผู้ป่วยให้กลับบ้านโดยมีญาติรับกลับอย่างน้อย ๑ คน 

ปัญหาที่พบ 
   ๑) มีศัลยแพทย์ ๑ คน  (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)  

๒) ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ กังวลในการกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน ช่วงกลางวันญาติจะ
ออกไปทำงาน จึงไม่มีการให้บริการผ่าตัด ODS 

     ๑.๓.๗  โรงพยาบาลด่านขุนทด 
              ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 
  - แพทย์อายุรกรรม ๑  /สูตินรีแพทย์ ๑ /ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ๑ /  วิสัญญีแพทย์ ๑
พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร ๔ คน 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๕ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๓ คน/วิสัญญีพยาบาล ๒ 
  - ห้องผ่าตัด ๒ ห้อง /recovery room ๒ เตียง / เครื่องMonitor ๒ เครื่อง  
  - สังเกตอาการที่ตึกผู้ป่วยใน ๖ เตียง 
   ๑) ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและพิจารณาเข้าเกณฑ์ ODS โดยแพทย์ที่ OPD 

๒) ศูนย์ประสานงานที่ OPD ผู้ป่วยยืนยันใบนัด เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด ประสานทีมผ่าตัด (แพทย์,พยาบาล) และส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 

๓) หลังผ่าตัดผู้ป่วยรักษาตัวที่ห้องพักฟ้ืนเพ่ือสังเกตอาการและประเมินสภาพ
ผู้ป่วยก่อนจำหน่าย 

๔) รอรับใบสั่งยา/ใบนัด รับยาและชำระค่ายา กลับบ้านได้ 
ปัญหาที่พบ 

   ๑. ไม่มีศัลยแพทย์   
   ๒. ไม่มีกล้องสำหรับทำ colonoscope 
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   ๓. มีสูตินรีแพทย์ แต่สามารถทำ หมันแห้ง ได้ 
แนวทางแก้ไข 

   ๑. เช่ากล้องจากบริษัท เพื่อทำ colonoscope วันละ ๑๐,๐๐๐+ บาท /ในการ
ดำเนินงานต้องรวบรวมผู้ป่วยให้เหมาะสมกับต้นทุนการเช่ากล้อง  
   ๒. ขอรับการสนับสนุนศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา                      
(นพ.พัชระ ฮอหรินทร์) 

๑.๓.๘  โรงพยาบาลสีคิ้ว 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

  - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๑ / ศัลย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๑ / วิสัญญีแพทย์ ๐ 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๓ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๔ คน/วิสัญญีพยาบาล ๒ 
  - ห้องผ่าตัด ๒ ห้อง /recovery room ๑ เตียง / เครื่องMonitor ๑ เครื่อง  

๑) ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยและพิจารณาเข้าระบบOne Day Surgeryและนัดผ่าตัด 
๒) ก่อนวันผ่าตัดพยาบาลห้องผ่าตัดโทรติดตามผู้ป่วย ทบทวนการปฏิบัติตัวก่อน

ผ่าตัดให้ข้อมูลการผ่าตัด 
๓) ห้องผ่าตัด : 
    - จัดเตรียมเอกสาร 
    - ซักประวัติเตรียมความพร้อม และให้ข้อมูลผู้ป่วย 

      - ประสานงานทีมผ่าตัด ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาล 
๔) หลังผ่าตัดผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ห้องพักฟ้ืน ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนจำหน่าย

และให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดก่อนจำหน่าย 
๕) ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน : ศัลยแพทย์เป็นประธานโครงการ / มีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

     ๑.๓.๙  โรงพยาบาลโชคชัย 
     ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 

  - แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ๒  / วิสัญญีแพทย์ ๑/แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ๒ / 
                       พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร ๔ คน 
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๗ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๖ คน/วิสัญญีพยาบาล ๓ 
  - ห้องผ่าตัด ๒ ห้อง /recovery room ๒ เตียง / เครื่องMonitor ๒ เครื่อง  

๑) การบริการ ODS   
- OR : วันก่อนผ่าตัด พยาบาลโทรติดตามผู้ปว่ย ทบทวนการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด 

ให้ข้อมูลการผ่าตัด/ ออกรหสักำกับการทำหัตถการ 
- OPD : วันผ่าตัด ผู้ป่วยยืนยนัใบนัด /เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

ประสานทีมผ่าตัด (แพทย์,พยาบาล)และส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 
    - IPD ผู้ป่วยพักที่ห้องพักฟ้ืนเพ่ือสังเกตอาการและประเมินสภาพผู้ป่วยก่อน

จำหน่ายที่ ศูนย์ประสานงาน ODS ที่ IPD  
๒) มีการจัดลำดับการใช้ห้องผ่าตัดตามความเร่งด่วนของโรค 
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๑.๓.๑๐ โรงพยาบาลห้วยแถลง 
   ข้อมูลพ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS 
  - ไม่มีแพทย์ศัลยกรรม  แต่จะเป็นการเชิญทีมแพทย์ พยาบาล จากร.พ.ยันฮี และวิสัญญี
แพทย์ จาก ร.พ.เปาโล โชคชยั 4 มาทุก 3 เดือน     
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๑ คน/พยาบาลห้องผ่าตัด ๒ คน/วิสัญญีพยาบาล ๑ 
  - ห้องผ่าตัด ๒ ห้อง /recovery room ๒ เตียง / เครื่องMonitor ๒ เครื่อง  
    หมายเหตุ   

• แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลจะตรวจคัดกรองเบื้องต้น  

• ส่งพบวิสัญญีพยาบาล เพ่ือประเมิน และมีระบบโทรปรึกษาศัลยแพทย์และ
วิสัญญีแพทย์ (ทีมแพทย์ วิสัญญีแพทย์ จากรพ.ยันฮี และรพ.เปาโล จะมาประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ๑ วัน) 

• กรณีพบปัญหา และปรึกษาโรงพยาบาลพิมาย/โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 การบริการ ODS   

• OR : วันก่อนผ่าตัด พยาบาลโทรติดตามผู้ป่วย ทบทวนการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด 
ให้ข้อมูลการผ่าตัด/ออกรหัสกำกับการทำหัตถการ 

• OPD : วันผ่าตัด ผู้ป่วยยืนยันใบนัด/เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ประสาน
ทีมผ่าตัด(แพทย,์พยาบาล)และส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 

• IPD ผู้ป่วยพักที่ห้องพักฟ้ืนเพ่ือสังเกตอาการและประเมินสภาพผู้ป่วยก่อน
จำหน่ายที่ ศูนย์ประสานงาน ODS ที่ IPD 

๑.๓.๑๑ โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
     ข้อมูล พ้ืนฐาน  ในการดำเนินงาน ODS จะเปิดให้บริการ colonoscopy  และ 
Esophago Gastroduodenoscopy 
  - ไม่มีศัลยแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล แต่จะเป็นการเชิญ 
                        แพทย์(โรงพยาบาลมหาราชฯ , วิสัญญีพยาบาล (โรงพยาบาลสูงเนิน)  พยาบาลส่อง
กล้องทางเดินอาหาร(โรงพยาบาลมหาราชฯ)    
  - พยาบาลบุคลากรประจำศูนย์ ODS ๑ คน / พยาบาลห้องผ่าตัด ๒ คน  
  - ห้องผ่าตัด ๑ ห้อง /recovery room ๑ เตียง / เครื่องMonitor ๑ เครื่อง  
  หมายเหตุ   

• แพทย์ประจำที่โรงพยาบาลจะตรวจคัดกรองเบื้องต้น 

• ส่งพบวิสัญญีพยาบาล เพ่ือประเมิน 

• กรณีพบปัญหา และ ปรึกษาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา/โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา  

การบริการ ODS   
• OR : วันก่อนผ่าตัด พยาบาลโทรติดตามผู้ป่วย ทบทวนการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ให้

ข้อมูลการผ่าตัด/ออกรหัสกำกับการทำหัตถการ 

• OPD : วันผ่าตัด ผู้ป่วยยืนยันใบนัด /เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดประสานทีมผ่าตัด 
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(แพทย์,พยาบาล)และส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด 
• IPD ผู้ป่วยพักที่ห้องพักฟ้ืนเพื่อสังเกตอาการและประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนจำหน่ายที่

ศูนย์ประสานงาน ODS ที่ IPD  
 

๒. มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  
๒.๑ Service Delivery (ระบบบริการ) : 
  ๒.๑.๑ จัดตั้งศูนย์ ODS  เป็นแบบ One stop service ในโรงพยาบาลที่ให้บริการ 
  ๒.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพการให้บริการรายโรค 
  ๒.๑.๓ มีระบบให้คำปรึกษาด้านวิสัญญี ในโรงพยาบาลที่ไม่มีวิสัญญีแพทย์ 

๒.๒ Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ) : 
๒.๒.๑  ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ และแพทย์สาขาที่เก่ียวข้อง ให้มีทักษะผ่าตัด 
          แบบวันเดียวกลับเพิ่มมากขึ้น 
๒.๒.๒ ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล ในการจัดบริการ Pre-anesthesia  
๒.๒.๓ จัดส่งพยาบาล และวิสัญญีพยาบาล ODS อบรม nurse manager 
๒.๒.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
๒.๒.๕ มีการแชร์ทรัพยากรบุคลากร โดยขอรับการสนับสนุน ศัลยแพทย์ , วิสัญญีแพทย์  , 
          วสิัญญีพยาบาล และทีมงาน จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือโรงพยาบาล 
          ที่มีศักยภาพให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน 

๒.๓ IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร) :  
  ๒.๓.๑  พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และการเบิกจ่าย 
                อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๒.๓.๒ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโดย รพ.สต. ผ่านระบบ Thai COC    

๒.๔ Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์) :  
      -  จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สนับสนุนระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 

๒.๕ Financing (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) : เสนองบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนางานต่อ
ผู้บริหารทั้ง ระดับจังหวัด และระดับเขต 

๒.๖ Governance (ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล) :  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   
service plan สาขาศัลยกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า 

๒.๗ Participation (การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย) :  
๒.๗.๑ การประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์การดำเนินงานโดยผู้ป่วยและญาติ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 

     ในการรับบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ 
๒.๗.๒ เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือหมอประจำบ้าน (ตาม

นโยบาย ๓ หมอ) มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
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๓.  การติดตามประเมินผล   
         ๑. โรงพยาบาลจัดทำข้อมูลรายงานส่งผู้รับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๒. สอบถามปัญหาอุปสรรค จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน 

4. ปัจจัยความสำเร็จ 
๑. การได้รับการสนับสนุน และให้ความสำคัญต่อประโยชน์ ที่จะเกิดจากการพัฒนางาน เป็นอย่าง

ดีจากผู้บริหารสูงสุดในระดับเขต ระดับจังหวัด และโรงพยาบาลแม่ข่ายตระหนักถึงการพัฒนาระบบ     
บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ส่งผลให้การดำเนินงานลุล่วงเป็นรูปธรรม 

๒. การได้รับความร่วมมือ จากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ส่งผล
ให้การดำเนินงานสำเร็จ และการดูแลผู้ป่วยตามคู่มือ รวมทั้งแนวทางท่ีกำหนด จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความ
ปลอดภัย 

๓. แรงจูงใจจากการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุน      
ประกันสังคม 

๔.  มีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบการแชร์ทรัพยากรด้านบุคลากร 
 

5. ปัจจัยพัฒนาในที่ ทีม่ผีลงานต่ำ 
๑ แพทย์ที่สามารถผ่าตัดแบบ ODS มีไม่เพียงพอ หรือไม่มี 
๒ ขาดแคลนวิสัญญีแพทย์  
๓ ศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ไม่มีโครงสร้างชัดเจน ส่งผลขาดพยาบาล Full time 
๔ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบริการ ODS และยังยึดติดกับระบบบริการผ่าตัด 

 แบบเดิม 
๕ ขาดการประชาสัมพันธ์  ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม./หมอประจำบ้าน คนที่ ๑) 
6 ขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็น 
 

๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
- จังหวัดนครราชสีมามีโรงพยาบาลระดับ F๑ ที่มีศัลยแพทย์ มีศักยภาพบริการผ่าตัดแบบวันเดียว

กลับได ้   
- มีการดำเนินงานแบบแชร์ทรัพยากร หรือเครือข่าย เช่น ในโรงพยาบาลที่ไม่มีศัลยแพทย์ ไม่มี

วิสัญญีแพทย์             
      ๑ .  มีการประสานทีมแพทย์ , วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หรือ
โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดอ่ืน  ที่มีศักยภาพให้บริการในพ้ืนที่                                                                                                                                                    

๒. ขอรับการสนับสนุนวิสัญญีแพทย์จากโรงพยาบาล NODE หรือ จากโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา  เป็นที่ปรึกษา 
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2.การผ่าตัดนิ่วในถุงนำ้ดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : MIS) 

 

          การผ่าตัดแบบส่องกล้อง หรือ ที่เรียกว่า Minimal Invasive Surgery (MIS) เป็นการเจาะรูเล็กๆ 
เพียง ๑ – ๒ ซม. บริเวณผิวหนังที่ต้องการจะผ่าตัด เพ่ือสอดอุปกรณ์ผ่าตัด และกล้องขนาดเล็ก พร้อม
บันทึกภาพและส่งมายังจอรับซึ่งทำหน้าที่แทนตาของศัลยแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ซึ่งประสิทธิภาพการ
รักษายังมีเช่นเดียวกับการผ่าตัดมาตรฐานเปิดแผลใหญ่ แต่มีความคมชัดมากขึ้น เพราะกล้องมีกำลั งขยาย
สูง สามารถเข้าไปผ่าตัดในจุดเล็กๆ ที่มือแพทย์เข้าไม่ถึง และยังกระทบกระเทือนอวัยวะภายในน้อย จึงช่วย
ลดผลแทรกซ้อน ทั้งยังทำให้การผ่าตัดสะดวก ลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดทำให้ระยะพักฟ้ืนของผู้ป่วย
น้อยลง การผ่าตัดอาจจะใช้เวลานานกว่าการผ่าตัดแบบมาตรฐานเปิดแผลใหญ่ เนื่องจากเครื่องมือมีขนาด
เล็ก จึงตัดอวัยวะต่างๆ ได้ทีละน้อย 

        การผ่าตัดถุงน้ำดี แบบผ่านกล้อง (laparoscopic cholecystectomy) จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery หรือ MIS เป็นวิธีผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้า
ท้อง ปัจจุบันการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องได้ผลดีและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก เนื่องจากมีแผลขนาด
เล็กเพียง ๐.๕ ซม. ผู้ป่วยสามารถฟ้ืนตัวได้เร็ว 

๑.๑ สถานการณ์/แนวโน้ม/ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก ดังนี้ 

๑. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
๒. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
๓. โรงพยาบาลปากช่องนานา 
๔. โรงพยาบาลพิมาย 

๑.๒ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

๑. นโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งระดับกระทรวง ระดับเขต และระดับโรงพยาบาล 
๒. การกําหนดโครงสร้างการทํางานภายในโรงพยาบาล  
๓. มีการทำงานแบบสหวิชาชีพ 
๔. มีแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ 
๕. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ดูแลและติดตามผู้ป่วยได้ 
๖. มีช่องทางการให้คำปรึกษา 
๗. ปัจจัยด้านสังคม ที่มีความสําคัญในลําดับต้นๆ เช่น วัฒนธรรมและความเชื่อในสังคม 

รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม มีผลต่อการตัดสินใจรับบริการ 
๘. ปัจจัยด้านศักยภาพของโรงพยาบาล ความพร้อมในด้านเครื่องมือ โครงสร้าง ระบบการ

ทำงาน แบบสหวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน   
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๒. มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ  

๒.๑ Service Delivery (ระบบบริการ) : 
  ๒.๑.๑ จัดตั้งศูนย์ ODS MIS  ในโรงพยาบาลที่ให้บริการ 
  ๒.๑.๒ เพ่ิมศักยภาพการให้บริการรายโรค 
  ๒.๑.๓ มีระบบให้คำปรึกษาด้านวิสัญญี ( Pre-anesthesia ) 

๒.๒ Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ) : 
๒.๒.๑  ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ และแพทย์สาขาที่เก่ียวข้อง ให้มีทักษะผ่าตัด 

ผ่านกล้องเพ่ิมมากข้ึน 
๒.๒.๒ ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล ในการจัดบริการ Pre-anesthesia  
๒.๒.๓ จัดส่งพยาบาล และวิสัญญีพยาบาล อบรม การให้บริการและการดูแลผู้ป่วยที่รับ

บริการ MIS  
๒.๒.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 
๒.๒.๕ มีการแชร์ทรัพยากรบุคลากร โดยขอรับการสนับสนุน ศัลยแพทย์ , วิสัญญีแพทย์  ,

วิสัญญีพยาบาล และทีมงาน จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพให้บริการ
ในโรงพยาบาลชุมชน 

๒.๓ IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร) :  
  ๒.๓.๑  พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และการเบิกจ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๒.๓.๒ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโดย รพ.สต. ผ่านระบบ Thai COC    

๒.๔ Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์) :  
      - จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สนับสนุนระบบบริการการผ่าตัดแผลเล็ก ผ่านกล้อง

(Minimally Invasive Surgery : MIS) 
- เตรียมความพร้อมด้านธนาคารเลือด และห้องปฏิบัติการที่รองรับ 

๒.๕ Financing (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) : เสนองบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนางานต่อ
ผู้บริหารทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต 

๒.๖ Governance (ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล) :  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
service plan สาขาศัลยกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า 

๒.๗ Participation (การมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย) :  
๒.๗.๑ การประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์การดำเนินงานโดยผู้ป่วยและญาติ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 

ในการรับบริการ 
๒.๗.๒ เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือหมอประจำบ้าน  

(ตามนโยบาย ๓ หมอ) มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
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๓.  การติดตามประเมินผล   
         แนวทางการติดตามประเมินผล  

๑. โรงพยาบาลจัดทำข้อมูลรายงานส่งผู้ รับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 

๒. สอบถามปัญหาอุปสรรค จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน 

4.ปัจจัยความสำเร็จ 
๑ การได้รับการสนับสนุน และให้ความสำคัญต่อประโยชน์ ที่จะเกิดจากการพัฒนางาน เป็นอย่างดี 

จากผู้บริหารสูงสุดในระดับเขต ระดับจังหวัด และผู้บริหารโรงพยาบาล ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย เป็นรูปธรรม 

๒ การได้รับความร่วมมือ จากทีมบุคลากรทางการแพทย์  ทางการพยาบาล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทำให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบ ส่งผลผู้ป่วยเข้าถึงการบริการด้วยเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีทันสมัย  
ลดระยะเวลารอคอย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และได้รับความปลอดภัย       

๓ แรงจูงใจจากการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุน       
ประกันสังคม 

 
5. ปัจจัยพัฒนาในที่ ทีม่ผีลงานต่ำ 

๑ แพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS) มีไม่เพียงพอ หรือไม่มี 
๒ ขาดแคลนวิสัญญีแพทย์  
๓ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบริการ MIS  
๔ ขาดการประชาสัมพันธ์  ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม./หมอประจำบ้าน คนที่ ๑) 
๕ ขาดครุภัณฑ์ที่จำเป็น 
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การพัฒนาระบบบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
๑.  วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดนครราชสีมา และชมรม
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการกำหนดเข็มมุ่ง จำนวน 6 เข็มมุ่ง ดังนี้ 

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (≥ร้อยละ๒๐.๕)  (รพศ.๕.๕%, รพท.12%, รพ.M2 ๑๒.๕%, 
รพช.๒๐%,รพ.สต.(อ.เมือง)28%, รพ.สต.30%)  ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมา มีแพทย์แผนไทย จำนวน 
๑๒7 คน มีใบประกอบโรคศิลป์สาขาเวชกรรมไทยและสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 109 คน 
และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชม.  จำนวน 366 คน ตามแผนการพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านระบบบริการของหน่วยบริการที่มีการ
ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 

 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย

(แห่ง) 
แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

จำนวนที่มี(แห่ง/คน) ร้อยละ จำนวนที่มี(แห่ง/คน) ร้อยละ 
สสจ. 1 ๑(๔) ๑๐๐ 0 0 
รพศ. 1 ๑(๕) ๑๐๐ ๑(๑3) ๑๐๐ 
รพท. 3 3(13) 100 3(17) ๑๐๐ 
รพช. 29 29(69) 100 24(56) 82.76 
สสอ. 32 1(2) 3.13 0 0 

รพ.สต. 347 31(34) 8.93 275(280) 79.25 

 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ในช่วง 
ปีงบประมาณ 25๖2-2564 (3 ปี) ที่ผ่านมา ผลงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยในส่วนของการใช้ยา
สมุน ไพร บริการนวด  ประคบ  อบสมุน ไพรและการดูแลมารดาหลั งคลอด โดยในปี  25๖2  
ร้อยละ 17.95,  ปี ๒๕๖3 ร้อยละ 18.92 , ปี ๒๕๖4  ร้อยละ ๑6.06  

๒.  มาตรการ / แผนงาน / โครงการที่สำคัญ (ตามแนวทาง 6 Building Block) 
2.1 Service Delivery (ระบบบริการ) 
โครงการกัญชาทางการแพทย์ จ.นครราชสีมา 
โครงการขอรับการประเมินตนเอง และติดตามมาตรฐานของกรมการแพทย์แผนไทยและกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(322ชั่วโมง)ตามมาตรา12(2)(ก) 

2.2 Workforce (กำลังคนด้านสุขภาพ) 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

2.3 IT (ระบบข้อมูลข่าวสาร)  - 
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2.4 Drug & Equipment (เทคโนโลยีทางการแพทย์) 
โครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

2.5 Financing(ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) 
 ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากสปสช. 

2.6 Governance(ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล)  
โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทย จ.นครราชสีมา 

2.7 Participation (การมีส่วนร่วมของชุมชน) 
โครงการสนับสนุนคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ.นครราชสีมา 
โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 14 

 
ตารางแสดงคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลของรัฐ 
 

ลำดั
บท่ี 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการ
ดำเนินงา

น  

หน่วยบริการที่จัดบริการ 
การแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก 

1 รพศ./รพท./
รพช. จัดบริการ 
OPD แพทย์
แผนไทยคู่ขนาน
กับ OPD ปกติ 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 70 

จำนวน รพศ./
รพท./รพช.
ทั้งหมด  
(แห่ง) 
 

33 1.รพ.มหาราชฯ          18.รพ.ห้วยแถลง            
2.รพ.เทพรัตน์ฯ          19.รพ.ประทาย     
3.รพ.ปากช่อง            20.รพ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
4.รพ.พิมาย               21.รพ.โนนไทย 
5.รพ.สูงเนิน              22.รพ.บัวลาย 
6.รพ.ด่านขุนทด         23.รพ.แก้งสนาม
นาง 
7.รพ.บ้านเหลื่อม        24.รพ.พระทองคำฯ 
8.รพ.คง                   25.รพ.ชุมพวง             
9.รพ.โชคชัย              26.รพ.ขาม
สะแกแสง 
10.รพ.สีคิ้ว               27.รพ.โนนสูง 
11.รพ.โนนแดง          28รพ.จักราช 
12.รพ.บัวใหญ่           29.รพ.เทพารักษ์ 
13.รพ.ครบุรี             30.รพ.ลำทะเมนชัย 
14.รพ.เสิงสาง           31.รพ.วังน้ำเขียว 
15.รพ.หนองบุญมาก   32.รพ.ปักธงชัย 
16.รพ.ขามทะเลสอ     33.รพ.เมืองยาง 
17.รพ.สีดา 

จำนวน รพศ./
รพท./รพช.  
ที่จัดบริการ 
OPD คู่ขนาน  

33 

ร้อยละ  100% 
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ตารางแสดงรพศ./รพท.มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร                  
การให้บริการรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการ
ดำเนินงาน 

หน่วยบริการที่มีการ
จัดบริการ 

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

แบบครบวงจร 
1 รพ.ศ./รพท.มีการ

จัดบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร  
การให้บริการรักษาโรค
ทั่วไปและเฉพาะโรค (ไม
เกรน ข้อเข่าเสื่อม อัม
พฤกษ์/อัมพาต ภูมิแพ้
ทางเดินหายใจส่วนต้น) 
ร้อยละ 80 

จำนวน รพศ./รพท./ 
ทั้งหมด (แห่ง) 
 

3 รพ.มหาราชนครราชสีมา 
, รพ.ปากช่องนานา,            
รพ.เทพรัตน์ฯ  

จำนวน รพศ./รพท./
รพท. ที่จัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
ครบวงจร  

3 
 

ร้อยละ  100 % 

 
ตารางแสดงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลำดับ
ที ่

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการ
ดำเนินงาน  

หน่วยบริการที่จัดบริการ 
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

1 รพศ./รพท./
รพช. 
จัดบริการ 
คลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ 

จำนวน รพศ./
รพท./รพช.ทั้งหมด 
(แห่ง) 
 

33 1.รพ.มหาราชฯ          18.รพ.หว้ยแถลง            
2.รพ.เทพรัตน์            19.รพ.ประทาย     
3.รพ.ปากช่อง            20.รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
4.รพ.พิมาย               21.รพ.โนนไทย 
5.รพ.สูงเนิน              22.รพ.บวัลาย 
6.รพ.ดา่นขุนทด          23.รพ.แก้งสนามนาง 
7.รพ.บ้านเหลื่อม         24.รพ.พระทองคำฯ 
8.รพ.คง                   25.รพ.ชุมพวง             
9.รพ.โชคชัย               26.รพ.ขามสะแกแสง 
10.รพ.สีคิ้ว                27.รพ.โนนสูง 
11.รพ.โนนแดง           28รพ.จกัราช 
12.รพ.บัวใหญ่            29.รพ.เทพารักษ์ 
13.รพ.ครบรุี              30.รพ.ลำทะเมนชัย 
14.รพ.เสิงสาง            31.รพ.วังน้ำเขียว 
15.รพ.หนองบุญมาก    32.รพ.ปักธงชัย 
16.รพ.ขามทะเลสอ      33.รพ.เมืองยาง 
17.รพ.สดีา 

จำนวน รพศ./
รพท./รพช. ท่ี
จัดบริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์ 

33 

ร้อยละ 100% 



๒๘๑ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

3.ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้อมูลจาก
ระบบ HDC ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

 
 
วิเคราะห์ข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของจังหวัดนคราชสีมา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ของหน่วยบริการแต่ละระดับ ดังนี้ 
1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีร้อยละ บริการจ่ายยาแผนไทย ร้อยละ 1.09 บริการนวด  

ร้อยละ 0.75 บริการประคบ ร้อยละ 0.65 บริการอบ ร้อยละ 0.01 
บริการหลังคลอด ร้อยละ 0.01 ของครั้งบริการทั้งหมด  

2. โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน 3๒ แห่ง มีร้อยละบริการการจ่ายยาแผนไทย ร้อยละ 5.71  
บริการนวดร้อยละ 1.44  บริการประคบร้อยละ 1.28 บริการส่งเสริม ร้อยละ 0.56 
บริการอบร้อยละ 0.37 บริการหลังคลอด ร้อยละ ๐.05 ของครั้งบริการทั้งหมด  

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีร้อยละบริการจ่ายยาแผนไทย ร้อยละ 19.50  
บริการนวดร้อยละ 5.77 บริการประคบร้อยละ 5.13 บรกิารส่งเสริมร้อยละ 3.41 
บริการอบร้อยละ 1.33 และบริการหลังคลอด ร้อยละ ๐.01 ของครั้งบริการทั้งหมด  

4. ภาพรวมจังหวัด มีร้อยละบริการจ่ายยาแผนไทย ร้อยละ 10.64 บริการนวดร้อยละ 3.05  
บริการประคบ ร้อยละ 2.71 บริการส่งเสริมร้อยละ 1.61 บริการอบร้อยละ 0.71 และบริการ
หลังคลอด ร้อยละ ๐.03 ของครั้งบริการทั้งหมด 

 
4. ปัจจัยความสำเร็จ  

1) มีการจัดทำเข็มมุ่งขับเคลื่อนงาน โดยคณะกรรมการ Service plan สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ร่วมกับชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชนและผู้รับผิดชอบงาน
ทุกระดับ 
 ๒) มีบุคลากรเพียงพอและมีการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง 
 
5. โอกาสพัฒนา 
 ๑) แพทย์แผนไทยเข้าร่วมทีมดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 
 ๒) การพัฒนาแนวทางการในการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในช่วง
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
 

ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64 ปี 63 ปี 64
1 รพม. 517,289 8,166 2.21 0.75 0.03 0.01 2.12 0.65 2.67 1.09 0.02 0.01 0 0
๒ รพท./รพช. 3,104,288 285,621 1.99 1.44 0.6 0.37 1.74 1.28 8.17 5.71 0.15 0.05 1.32 0.56
๓ รพสต. 2,280,709 654,005 6.19 5.77 2.06 1.33 5.5 5.13 19.77 19.5 0.06 0.01 3.9 3.41
๔ จังหวัด 5,902,286 947,792 3.82 3.05 1.21 0.71 3.39 2.71 12.94 10.64 0.1 0.03 2.37 1.61

ร้อยละ
บริการหลังคลอด

ร้อยละ
บริการส่งเสริม

ผู้ป่วยนอกท้ังหมด
ปี ๒๕๖4

(คร้ัง)

บริการแผนไทย
ปี ๒๕๖4

(คร้ัง)
ล าดับ หน่วยงาน

ร้อยละ
บริการนวด

ร้อยละ
บริการอบ

ร้อยละ
บริการประคบ

ร้อยละ
บริการจ่ายยา



๒๘๒ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                   สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 ๑) จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้ายแบบประคับประคองด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

  ๒)  สนับสนุนความเข้มแข็งของชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 - ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก ตัวหารควรตัด U119 การฉีดวัคซีน โควิด-19 ออกไป  
เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับการได้รับบริการการแพทย์แผนไทย 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


