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ค าน า 
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คณะที่ 2 :  การพัฒนาระบบบริการ (Service Excellence) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จังหวัดนนทบุร ี

สถานที่ตั้ง 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรี  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่
เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  มีเนื้อท่ีทั้งหมด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 
งาน 2.6 ตารางวา เปิดให้บริการวันที่  24  มิถุนายน  2500   เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด 

 

ในปี พ.ศ. 2532  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ”   
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่พระราชชนนี กรมหลวงพระศรีสุลาลัย  
เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี 

ประวัติเดิมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 เดิมจังหวัดนนทบุรี ไม่มีโรงพยาบาลส าหรับช่วยเหลือในการบ าบัดและรักษาประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บปุวย
ขึ้น  จ าเป็นต้องน าผู้ปุวยเดินทางไปรับการรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ  ในจังหวัดพระนครและธนบุรี        ซึ่งท าให้
ผู้ปุวยบางรายต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง  จังหวัดจึงพิจารณาเห็นว่าสมควรจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลใน
จังหวัดขึ้น  ซึ่งขณะนั้นขุนบุรีภิรมย์กิจผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการโดยติดต่อกับกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข  ขอตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง  และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการแพทย์  
โดยสั่งการให้จังหวัดจัดหาที่ดินเตรียมไว้  เมื่อได้งบประมาณให้ด าเนินการก่อสร้าง 

 แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่ดินในการก่อสร้าง ซึ่งจากการเจรจากับเจ้าของที่ดินไม่ประสบผลส าเร็จ   
ขณะเดียวกันขุนบุรีภิรมย์กิจผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็ได้ออกจากราชการเสียก่อน  ต่อมาเมื่อปี พ .ศ. 2499  
นายประกอบ  ทรัพย์มณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนต่อมาได้บริหารงานต่อ  โดยด าเนินการจัดหาที่ดินเพ่ือท า
การก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่   และเห็นว่าที่ดินของวัดเทพอุรุมพัง  (ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน )  มีเนื้อที่ประมาณ  
16  ไร่เศษ   ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ประมาณ  3  กิโลเมตร เป็นวัดร้างและอยู่ใกล้กับที่ดินเดิมที่เคยเจรจาไว้เห็นว่าเหมาะสมจะก่อสร้างโรงพยาบาล   
จึงได้ด าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น  

 เมื่อเปิดด าเนินการใน ปี พ.ศ.2500  ในชื่อโรงพยาบาลพระนนทบุรีนั้น  มีอาคารเพียง  2 หลัง  คือ  
อาคารอ านวยการ  เป็นตึกชั้นเดียวให้บริการผู้ปุวยนอก และอาคารไม้ชั้นเดียวใช้เป็นหอผู้ปุวย ในระยะแรก
ประชาชนไม่นิยมมารับบริการ จากโรงพยาบาลนนทบุรีเพราะมีแพทย์และเจ้าหน้าที่น้อย  การคมนาคมไม่สะดวก  
ประชาชนจึงไปรับบริการจากโรงพยาบาลใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  โรงพยาบาลวชิระและโรงพยาบาล ศิริ
ราช การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงพยาบาลนนทบุรีเป็นไปอย่างเชื่องช้า ปี พ.ศ.2530                          
ซึ่งโรงพยาบาลเปิดบริการมา  30 ปี  โรงพยาบาลแห่งนี้ยังใช้อาคาร 2 หลัง  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งให้บริการผู้ปุวย และมี
หอผู้ปุวย  ซึ่งเป็นตึก  2 ชั้น  เพิ่มข้ึนอีก 4 หลัง  และมีตึกอ านวยการหลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น  ในปี พ.ศ.2526 
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 หลังจากปี พ.ศ.2530  เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  จังหวัดนนทบุรีซึ่ง
มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดที่มีบ้านจัดสรรเกิดข้ึนมากมาย  มีแรงงานอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ 
พ้ืนที่ในการท าสวนลดลง  การคมนาคมสะดวกข้ึน  มีการตัดถนนรัตนาธิเบศร์  ซึ่งเป็นถนนที่ไปเชื่อมต่อกับถนนตลิ่ง
ชัน – สุพรรณบุรี  ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อไปจังหวัดทางภาคเหนือและภาคใต้ได้  การขยายตัวของ
เมืองและการคมนาคมที่สะดวกข้ึนท าให้มีผู้ปุวยมารับบริการมากข้ึน 

 พ.ศ.2532 โรงพยาบาลนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ขณะนั้นโรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า  มีจ านวนเพียง 217 เตียง  เจ้าหน้าที่ 530  คน  ผู้ปุวยนอกเฉลี่ยวันละ 530 คน  ตั้งแต่ พ.ศ.2538  
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างมาก  มีหอผู้ปุวยพิเศษ “เฉลิมพระเกียรติ” 4 ชั้น 
อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น  เพื่อรองรับจ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้พื้นที่ในโรงพยาบาลที่มีเพียง 24 ไร่ 1 
งาน 2.6 ตารางวา และเต็มไปด้วยอาคารมีที่ว่างน้อยมาก  เมื่อประชาชนมารับบริการมากข้ึน  และกระทรวง
สาธารณสุขให้งบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมเติม  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งไม่สามารถขยายพื้นที่ออกไปได้อีก  
(ด้านหน้าติดถนนนนทบุรี  ด้านหลังติดแม่น้ าเจ้าพระยา  และด้านข้างถูกขนาบด้วยชุมชนมัสยิดบางกระสอและ
ชุมชนบ้านศาลเจ้า) ต้องรื้อเรือนไม้และตึกอ านวยการหลังแรก  ตึกอ านวยการหลังที่ 2  เพ่ือสร้างอาหารเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู  หอผู้ปุวย 8 ชั้น  และอาคารเจษฎาบดินทร์ 9 ชั้น   

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาด้วยพื้นที่ท่ีคับแคบท าให้โรงพยาบาลสามารรองรับคนไข้ได้เพียง 1,200 คน/วัน  แต่
ปัจจุบันผู้ปุวยนอก (OPD)ของเรามีคนมาใช้บริการมากถึง 2,400 คน/วัน  ห้องตรวจก็ไม่พอคิวก็ยาวรับยาก็ช้า  หาก
โรงพยาบาลไม่ขยายหรือพัฒนาศักยภาพ สภาพปัญหาก็จะยังคงด าเนินอยู่เพราะโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนและข้าราชการกระทรวงต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี  โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาใช้บริการมากกว่า
ครึ่งได้  ด้วยเหตุนี้  จึงมีแนวคิดมาอย่างต่อเนื่องในการขยายโรงพยาบาลและพัฒนาศักยภาพ  นอกจากความพร้อม
ของอาคารสถานที่แล้ว  ยังหมายถึงความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์การแพทย์เฉพาะทางท่ีมีศักยภาพ คือ 
ยกระดับโรงพยาบาลให้อยู่ในระดับตติยภูมิระดับสูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องท าไปทั้งจังหวัด แนวคิดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และ สส.จังหวัดนนทบุรีเข้ามาสนับสนุนจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวจนกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาอาศัย
จ านวนมาก ตามข้อมูลจ านวนประชากรของส านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง        ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 จังหวัดนนทบุรีมีประชากร 1,211,924 คน คิดเป็นอันดับที่ ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย 
566,778 คน และประชากรเพศหญิง 645,146 คน [3] นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ยถึง 
1,947.48 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรแฝง
ประมาณ 6 แสนคน  เป็นจังหวัดที่มีการหลั่งไหล่ของประชาชนและแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยและท างานในพื้นท่ี
เป็นจ านวนมาก  การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านที่พักอาศัย  ศูนย์ราชการต่างๆ ก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการ
ขยายเส้นทางการคมนาคม  รถไฟฟูาสายสีม่วงและการสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  เพื่อรองรับการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมท่าเรือน้ าลึกทวาย  ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีมีความแออัดพอๆ กับกรุงเทพฯ  ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงท าให้โรงพยาบาลมี
ภาระงานด้านการรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.A1.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.81.E0.B8.A32559-3
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โรงพยาบาลยังมีแผนการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาศักยภาพ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้สามารถบริการถึงระดับชุมชน  ดูแลบริการรักษาพยาบาลแบบใกล้บ้านใกล้ใจ  
รวมทั้งการพัฒนาศูนย์โรคส าคัญต่างๆ ตามระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan)เช่น ศูนย์โรคหัวใจ  ศูนย์ทารกแรก
คลอด  ศูนย์โรคไต  ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์จักษุวิทยา  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  อีกทั้งศูนย์การแพทย์ทางเลือกและ
แพทย์แผนจีน  ซึ่งตรงกับปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงส่งเสริมการแพทย์แผนจีน  โดยทาง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉินตู ประเทศจีน ในความตกลงร่วมมือพัฒนางานแพทย์แผนจีนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  มีแพทย์สหสาขาที่มีศักยภาพ  มีความพร้อมในการขยายการให้บริการใน
สาขาต่างๆ ตามระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)ของเขตสุขภาพท่ี 4  โดยปัจจุบันถือเป็นโรงพยาบาลหลักในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดนนทบุรี  จังหวัดในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 595 เตียง  และในวันที่ 1 เมษายน 2560  จะขยายเตียงเพิ่มเป็น 667 เตียง  และจะ
ขยายเป็น 715 เตียงภายในปี 2561   
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 ให้บริการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิข้ันต้น  ในด้านการปูองกัน  ส่งเสริมการ
รักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสุขภาพ  ด้วยแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและปริมณฑล 

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 ระดับต าบล   

  มีประชาชน หมู่ 1 – 5  ต าบลบางกระสอ  อยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล จ านวน 71,996 คน  
เป็นเพศชาย  34,099 คน  คิดเป็น 47.36%  เพศหญิง  37,897 คน  คิดเป็น 52.64%  อายุ 35 – 60 ปี  
29,536 คน  คิดเป็น  41.02%  อายุ 60 ปี ขึ้นไป  10,814 คน  คิดเป็น  15.02% 

 ระดับจังหวัด 

- ประชากร       1,211,924 คน  
- ประชากรแฝงประมาณ         600,000  คน 
- แรงงานต่างด้าวประมาณ        50,000   คน   

 

 ประชาชนตามสิทธิการรักษา 

- ต้นสังกัด         159,406  คน 
- ประกันสังคม          348,400  คน 
-   บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า    766,972  คน  

- จ านวนเตียงจดทะเบียน  515 เตียง  
- เตียงจริง 588 เตียง 
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อัตราก าลัง  ณ มีนาคม  2560 
-  แพทย์  136 
-  ทันตแพทย์    21 
-  เภสัชกร    36 
-  พยาบาล  484 
-  อ่ืน ๆ  765 
          รวม 1,442 
 

 

 

 



10 
 

 

 
 

 
 

 



11 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



12 
 

 
 
 

 
 
 

 



13 
 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

คุณภาพบริการ ( Quality  of  service  
1.  คุณภาพบริการภาพรวมขององค์กร ( HA ) 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ 
โรงพยาบาล ประเภท

โรงพยาบาล 
มาตรฐานHA 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

พระนั่งเกล้า โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูม ิ

ผ่านการรับรอง Re-
Accreditation ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

รับรอง Re-Accreditation ครั้งที่ 1 
ตั้งแต่ 19 พ.ค.58 ถึง 18 พ.ค.61 

 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนา  ดังนี้  

1. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ Gap การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง โดยใช้กรอบของคุณสมบัติของโรงพยาบาลทีได้รับ Re – Accreditation ร่วมกับ
ข้อเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นเครื่องมือในการพิจารณา  น าสู่การวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพเพ่ือความยั่งยืน  มีความพร้อมต่อการเยี่ยมเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ า (Re-
Accreditation ครั้งที่ 2 ในปี 2561 ) ดังนี้  
1.1   ส่งเสริมการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับทีมน า ระดับกลุ่มงาน ระดับหน่วยงานโดยให้

ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ Action plan ให้มีความสอดคล้องกัน ในเรื่องของทิศทางของการพัฒนา
รวมทั้งตัวชี้วัดที่เป็น Alignmentเดียวกันพบว่ากลุ่มงาน หน่วยงานมี Action plan ที่สอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์  88.89% ( ตั้งเปูาหมายก่อนตรวจสอบควรมีความสอดคล้อง ≥80% ) ภายหลังให้
ข้อเสนอแนะกลุ่มงาน หน่วยงานมีการปรับปรุง มีความสอดคล้องเพ่ิมข้ึนเป็น 97.7%  

1.2   บูรณาการแผนยุทธศาสตร์  Service Plan และข้อเสนอแนะของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
น าสู่การจัดท า Action Plan ระดับทีมน า ระดับกลุ่มงาน ระดับหน่วยงาน 

1.3  ก าหนดให้น าแผนยุทธศาสตร์และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 



15 
 

 
ค่านิยมองค์กร (core value) : MOPH 

M : Mastery (เป็นนายตนเอง) 
 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างานคิดพูด อย่างมี
สติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการ
เรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบ) 

O : Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

P : People - centered 
approach(ใส่ใจประชาชน) 

ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
 

H : Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้แพ้รู้
ชนะเปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วย
ผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 

 

1.4 ก าหนดให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ปี 2561 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
การน าค่านิยมสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยมองค์กร (core value) : PNK 
 
 
P 

Professional Practice : 
 
 
ความเป็นมืออาชีพ 

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ท างาน คิด พูด  
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม        มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ) 

Patient Focus : 
ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 

1.ให้บริการโดยยึดความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ 
2.มีการฟังความต้องการของผู้รับบริการ ด้วยวิธีการต่างๆ 
3.ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตามความเหมาะสม  

 
Premium Quality : 
 มีบริการคุณภาพท่ีชั้นน า 

 
การสร้างความเป็นเลิศเพ่ือผลงานและบริการที่ดีที่สุด 

Participation : 
การมีส่วนร่วม 

ร่วมท างานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมาย 

 
N 

Nice and Morality : 
ดีและมีคุณธรรม 

1.มีพฤติกรรมบริการที่ดี “ลูกเจ้าสัว ยิ้ม ทักทาย ไหว้ แต่งกายดี” 
2.การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม มีอัตลักษณ์ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ 
สามัคคี 

Network :  สร้างเครือข่าย 1.การท างานที่เชื่อมโยง มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เข็มมุ่ง 
     ประเด็นส าคัญในแต่ละเข็มมุ่งในปี 2561 
1.พัฒนาความปลอดภัยผู้ป่วย 
1.1   Patient Safety Goals 
    S 1: Safe Surgical Care   
                1.1: Surgical Safety Check list  
                1.2: SSI Prevention  
                1.3: Enhanced Recovery After Surgery  
                1.4: Venous Thromboembolism Prevention  
    S 2: Safe Anesthesia  
    S 3: Safe Operating Theater 
    I: Infection Control 
         I 1: Hand Hygiene / Clean Hand  
         I 2: Prevention of Healthcare Associated Infection I  
              I 2.1: CAUTI prevention 
              I 2.2: VAP prevention  
              I 2.3: Central line infection prevention  
              I 2.4: Control of MDRO (multi-drug resistant organisms)           
   M: Medication & Blood Safety  
         M1: Safe from ADE  
                M 1.1: Improve the Safety of High-Alert Drug.  
                M 1.2: Improve the Safety of Preventable ADR. 
                M 1.3: Improve the Safety from Drug Interaction. 
          M 2: Safe from Medication Error  
                  M 2.1: Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA)  
                  M 2.2: Improve the Safety of Using Medication.  
          M 3: Medication Reconciliation / Assuring Medication Accuracy at  in Care                         
          M 4: Rational Drug USE M 5: Blood Safety 
          M 5: Blood Safety 
 P : Patient Care Processes 
          P 1: Patients Identification  

ค่านิยมองค์กร (core value) : PNK 
  2.การท างานร่วมกับชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
 
K 

Keep Innovation : 
สร้างนวัตกรรมใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

Knowledge 
management  :  การ
จัดการความรู้ 

1.การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการขยายผลงานที่ดี 
2.การเรียนรู้จากอุบัติการณ์ส าคัญ ให้มีระบบปูองกัน ไม่ให้เกิดซ้ า 
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          P 2: Communication 
                  P 2.1: Effective Communication –SBAR  
                  P 2.2: Communication during Patient Care Handovers  
                  P 2.3: Communicating Critical Test Results  
                  P 2.4: Verbal or Telephone Order / Communication  
                  P 2.5: Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Dose designation 
          P 5: Pain Management 
 L : Line, Tube & Catheter 
         L 1: Avoiding Catheter and Tubing mis-connections (WHO PSS#7) 
 E : Emergency Response 
 E 1: Response to the Deteriorating Patient / RRT 
           E 2: Sepsis (สมาคมเวชบาบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย) 
           E 3: Acute Coronary Syndrome 
           E 4: Stroke 
           E 5: Maternal & Neonatal Morbidity 
           E 6: Emergency  Plan 
2. บุคลากรของโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการให้บริการ   : Personnal  Safety Goals 
   S :  Social Medias , Communication 
         S 1 : Security and privacy of information 
         S 2 : Social Media and communication professionalism 
    I :  Infection and Exposure 
        Infection control and prevention for workforce 
        ( Airborne , Droplet , Contact , Vector borne transmission ) 
    M : Mental health and Mediation 
        M 1 : Mental health ( Second victim) 
        M 2 : Mediation 
     P : Process of Work 
         P 1 : Work management : burden and workload 
         P 2 : Guideline for prevention of work – related diseases /problems 
         P 3 : Injury  Prevention ( Occupational exposure to blood and body fluid , Physical  
                 Injury , Chemical Injury , Radiation Injury 
     L : Lane ( Ambulance ) 
         L 1 : Lane ( In – transit ambulance , On-scene safety , Ambulance driving safety 
         L 2 : Legal  issues ( Informed consent , Medical Records documentation ) 
     E : Environment and working condition 
         E 1 : Safety  physical environment 
         E 2 : Working condition 
                  1.2 เครื่องมือคุณภาพที่จะใช้ในปี 2561 
                      - การตามรอย 
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                      - การทบทวน 
                      - Clinical  Tracer  Highlight 
3.พัฒนาศักยภาพสู่ศูนย์เชี่ยวชาญ 
          2.1 ด้านโรคหัวใจ : Primary PCI , Rescue PCI  
          2.2 ด้านหลอดเลือดสมอง :rt-PA 24 ชม. 
          2.3 ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
          2.4 ด้านทารกแรกคลอด :คลินิก Perinato , NICU 12 เตียง 
          2.5 ด้านโรคกระดูและข้อ :คลินิกกระดูกพรุนการผ่าตัดในระดับ Tertiary Care ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ผ่าตัดกระดูกสันหลังหัก การจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดแผลเล็กและส่องกล้องทาง 
ออร์โธปิดิกส์ เช่น ผ่าตัดเอ็นเข่าผ่านกล้อง การต่ออวัยวะที่ขาดโดยวิธีจุลศัลยศาสตร์ การผ่าตัดแก้ไขความพิการในเด็ก 
ยกเว้นเนื้องอกกระดูกชนิดร้ายแรง 
           2.6 ด้านโรคทางตา :Trabeculectomy , Laser ใน PDR , Vitrectomy , ผ่าตัดจอประสาท 
ตาลอก    Cataract , Glaucoma , Retina , OPRC ,Cornea ,NeuroOph, Pediatric &Strabismus , 
Uveitis,Refractive laser unit ,Eye Emergency & Trauma  ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาเขตสุขภาพที่ 4  

  2.7 ด้านทันตกรรม ก าลังพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่      
( Cleft Center )  การพัฒนาการดูแลผู้ปุวยปากแหว่ง เพดานโหว่ เริ่มเปิด Cleft Center โดยความร่วมมือของกลุ่ม
งานทันตกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม หอผู้ปุวยกุมาร  ในปี 2560 ท าให้ผู้ปุวยปากแหว่ง เพดานโหว่ 7 ราย ได้รับการ
ผ่าตัดเย็บริมฝีปากและจัดรูปโครงสร้างจมูก โดยผลของการผ่าตัดมีความสมมาตรกว่าเมื่อเทียบกับการที่ยังไม่ได้พัฒนา
ทีม สามารถให้การแก้ไขใบหน้า ท าให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีเปูาหมายที่จะพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน
ปากแหว่ง เพดานโหว่ 

 

4.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
           4.1 การใช้ยา  
           4.2 เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
           4.3 วัสดุวิทยาศาสตร์  
 

5.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
            5.1 สร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง และการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
            5.2 พัฒนาศักยภาพของ PMC / ศูนย์สุขภาพ ชุมชน /รพ.สต. / และภาคีเครือข่ายบริการ ใน 
                  การดูแล NCD และการส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยให้เข้มแข็ง 
 

1.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานระดับโรงพยาบาล ทีมน า และหน่วยงาน น าผลการวิเคราะห์ 
ปูอนกลับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและปรับแผนการพัฒนา  
 

1.6  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องความรู้และทักษะการน ามาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กระบวนการเยี่ยมส ารวจภายใน ซึ่งมีการด าเนินงานเป็น 3 phase ดังนี้ 

      1.6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้เยี่ยมส ารวจภายในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม  2560 
                1.ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล และการเป็นผู้เยี่ยมส ารวจภายใน  
                2.มาตรฐาน HA ตอนที่ 1 ภาพรวมการบริหารองค์กร 
                3.มาตรฐานHA ตอนที่ 3 กระบวนการดูแลผู้ปุวย 
                4.มาตรฐานระบบยา  
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                5. มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง 
                6.มาตรฐานการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
               7.มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปุวย 
               8.มาตรฐานการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
               9. ประเด็นคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนบริการ 
      1.6.2 เตรียมความพร้อมหน่วยงานก่อนลงเยี่ยมส ารวจภายใน วันที่ 12 และ14 ธันวาคม  2560 ในหัวข้อ 
ต่อไปนี้ 
               1.มาตรฐานระบบยา  
               2. มาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง 
               3.มาตรฐานการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
               4.มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปุวย 
               5.มาตรฐานการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
               6.การน าข้อตกลง Lab และ X-Ray สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง ทันเวลา 
               7.กระบวนการดูแลผู้ปุวย 
      1.6.3 ลงเยี่ยมส ารวจภายใน หน่วยงานภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 โดยสรุปผลการลงเยี่ยมส ารวจภายในประจ าปี 2561  ได้ดังนี้ 
              1.มีหน่วยงานที่อยู่ในแผนการเยี่ยม 74 หน่วยงาน คิดเป็น 90.24 % ( 74/82 หน่วยงาน ) 
              2.หน่วยงานที่อยู่ในแผนฯ ได้รับการเยี่ยม 70 หน่วยงาน คิดเป็น 94.59 % 
                  ( 70/74 หน่วยงาน ) 
              3.หน่วยงานที่อยู่ในแผนฯ ไม่ได้รับการลงเยี่ยม เนื่องจากสาเหตุ ต่อไปนี้ 
                 3.1 มีการประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร (Service Profile  )   แต่ไม่ได้ส่ง  
                       Service Profile  หน่วยงาน  คิดเป็น 75%  ( 3/4 หน่วยงาน ) 
                  3.2 ไม่ได้ประสานให้ท า Service Profile  1 หน่วยงาน คิดเป็น 25 %  ( 1/4 หน่วยงาน ) 
                        เนื่องจากเพ่ิงมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน 
              4.สรุปผลคะแนนการลงเยี่ยมส ารวจภายในประจ าปี 2561 จ านวน 56 หน่วยงาน คิดเป็น 80 %   
                  ( 56/ 70หน่วยงาน )  อีก 14 หน่วยงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนน  
                   4.1 มีหน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ 3 คะแนนขึ้นไปจ านวน 16  
                          หน่วยงาน คิดเป็น  28.57% ( 16/56 หน่วยงาน ) 
                   4.2 มีหน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพมากว่าหรือเท่ากับ 2.5 แต่ไม่ถึง 3 คะแนน 
                          จ านวน 30 หน่วยงาน  คิดเป็น 56.57% ( 30/56 หน่วยงาน ) 
                   4.3 มีหน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพน้อยกว่า 2.5 คะแนน จ านวน 10 หน่วยงาน 
                         คิดเป็น 17.86 % 
                   4.4 มีหน่วยงานที่ผลการเยี่ยมไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางคลินิก  (ระบบ RM , IC ,  
                         ระบบยา , care  process คะแนน< 3 มากกว่า 3 ระบบ) จ านวน 4 หน่วยงาน  คิดเป็น 
                         7.14 % ( 4/56 หน่วยงาน ) 
  1.7 การเตรียมความพร้อมรับ Re-Accreditation 2 
          1.7.1  เชิญผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน /หัวหน้างาน /ผู้ปฏิบัติงาน / ประธาน PCT ประชุมปรึกษาหารือ 
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ผลการเยี่ยมไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยทางคลินิก  โดยมีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเป็นประธาน 
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          1.7.2  เชิญผู้เยี่ยมส ารวจภายนอก  ซึ่งปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 4 walk round 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ในเดือนเมษายน  2561 
           1.7.3 ส่งเอกสารให้ผู้เยี่ยมส ารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
           1.7.4 ทีมน าซ้อมการน าเสนอ 
           1.7.5  ผู้บริหารสูงสุด walk round 
  2.จากการประเมินประสิทธิภาพของ  Facilitator  ที่ผ่านมา พบว่ายังท าหน้าที่สื่อสารและกระตุ้นหน่วยงานน้อย  

จึงมีการปรับโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพโดยยกเลิกคณะกรรมการ  Facilitator  และเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการเยี่ยมส ารวจภายใน  ให้ท าหน้าที่ Facilitator หน่วยงานด้วย โดยพัฒนาทักษะการ Coaching ให้กับ
กรรมการเยี่ยมส ารวจภายใน  และปรับโครงสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพโดยตั้งคณะท างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
คัดเลือกมาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในระดับโรงพยาบาล    

3.  เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล : THIP ( Thailand  
     Hospital Indicator Project ) โดยในปี 2560 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  มีผลการด าเนินงานดีกว่า 
     ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับเดียวกัน คิดเป็น 50 % ( 42 / 84 ตัวชี้วัด ) 
4.ตัวแทนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เข้าร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 theme “ คุณค่า  
      คุณภาพ  คุณธรรม ” ในวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 จ านวน 63 คน 
5.การพัฒนาคุณภาพในทีมน าต่างๆ 
    5.1 การพัฒนาคุณภาพด้าน ENV ได้แก่  
               1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ปุวยและการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยภายใน 
 อาคาร” ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560โดยซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยระดับอาคารในอาคาร ศูนย์

การแพทย์ 18 ชั้น 
               2.ปรับปรุงที่จอดรถทั้งลานจอดรถเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 
               3.เพ่ิมจุดรักษาความปลอดภัย 
               4.ปรับบปรุงเส้นทางจราจรให้เป็นทางเดียวทั้งโรงพยาบาล 
    5.2 การพัฒนาคุณภาพด้าน RM ได้แก่ 
              1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้จัดการความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน   ( Risk 
Manager)  
    5.3 การพัฒนาคุณภาพด้าน HRD ได้แก่ 
                1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ และโครงการฝึกอบรมผู้สนับสนุน  
ทางการพยาบาล 
    5.4 การพัฒนาคุณภาพของกลุ่มการพยาบาล ได้แก่ 
                1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้น าทางการพยาบาล 
                2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการพยาบาล  
     5.5 การพัฒนาคุณภาพของ PCT อายุรกรรม 
                1.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคทางอายุรกรรม 
     5.6 การพัฒนาคุณภาพของ PCT Ortho 
                 1. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการดูแลรักษาผู้ปุวยทางออร์โธปิดิกส์      
     5.7  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ผ่านการประเมิน LA ( Laboratory Accreditation ) และได้น า 
เทคโนโลยีLine  Automation และระบบท่อลม มาใช้ ท าให้ลดเวลา Turnaround time ในการได้รับผลตรวจลดลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง และใช้ระบบ LIS ( LaboratoryInformation  System ) เชื่อมโยงกับระบบHIS ( Hospital 
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Information System) ท าให้ลดการรอผล Lab  ได้อีก และเป็นที่ศึกษาดูงานขององค์กรต่างๆ เช่น สาธารณรัฐประชา
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                 ได้รับรางวัล ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าป ี 2560 
      5.8   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
กระทรวงสาธารณสุข  ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข  ในปี 2560 
      5.9  โครงการอาสาสมัครให้บริการฝังเข็มรักษาโรคแก่ชุมชนโดยคณะเจ้าหน้าที่งานแพทย์ทางเลือก / ฝังเข็ม 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
      5.10.ผลงานระดับบุคคล 
              ผลงานในปี 2560 
             1.นพ.อ ารุง  เลี้ยงโอฬาร  นายแพทย์ช านาญการ 
                    - ได้รับคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนนทบุรี ประจ าปี 2560                     
             2.นพ.สมคิด  ปิยะมาน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
                    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ประจ าปี 2560 
             3.นพ.ประสิทธิ์  มานะเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
                    - ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบริหารโรงพยาบาล รพศ./รพท. ดีเด่นภาครัฐ ประจ าปี 2561 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
        โครงการท่ี 1 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. – ธ.ค.60) 

1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน   
ตัวชี้วัดย่อย 

1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินการคลอดมาตรฐาน 

 
ร้อยละ 80 

 
100 % 

 
  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ปี 2559 = 100 %       ปี 2560 = 100 %      ปี 2561 = 100 % 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

1. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์การคลอดมาตรฐานของกรมการแพทย์ โดยใช้คู่มือเวชปฏิบัติการตามมาตรฐาน  ซึ่ง
ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถให้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ ผู้คลอดและทารกแรกเกิดได้อย่างมั่นใจ มารดาปลอดภัย
และทารกแรกเกิดมีคุณภาพ 

2. มีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเมื่อแรกรับ 
3. มีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง และ มี Early Warning Sign  
4. มีการใช้ Pathograph  ในการเฝูาระวังการคลอดและแนวทางการดูแลในทุกระยะของการคลอด  
5. มีการใช้อุปกรณ์ตวงเลือดในทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 
4. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

1. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการดูแลขณะส่งต่อ มีระบบ Fast Track 
2. มีระบบConsult ทาง Line , ทางโทรศัพท์ 
3. พัฒนารูปแบบกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์  ระยะ

คลอด ระยะหลังคลอด จนกลับบ้านและติดตามต่อที่ห้องตรวจอายุรกรรมหลังคลอด   
4. มี One Hospital One Province 

 
5. ผู้รายงาน  เปมิกา คชายุทธเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ : 0812427740 

Email : Nootum03@hotmail.com 

mailto:Nootum03@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 1 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. – ธ.ค.60) 

2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 

0 
 

  
ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ปี 2559 = 0      ปี 2560  =  0      ปี 2561  =  0 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
1. มีมาตรฐานในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ /ผู้คลอดในทุกๆระยะของการคลอดตามเกณฑ์การคลอดมาตรฐานของ

กรมการแพทย์ โดยใช้คู่มือเวชปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
2. มีกลไกการบริหารของคณะกรรมการ  MCH Board ระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง และทีมคณะกรรมการ MCH Board 

ระดับจังหวัดลงเยี่ยมเสริมพลังการท างานของโรงพยาบาลระดับ โรงพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม
การท างาน จัดการประกวดผลงานและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสม่ าเสมอ  

3. มีการด าเนินงานของคณะกรรมการ Service Plan ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการ MCH Borad 
4. มีระบบ Consult ทาง Line , ทางโทรศัพท ์
5. มีระบบการส่งต่อและแนวทางการดูแลขณะส่งต่อ มีระบบ Fast Track 
6. พัฒนารูปแบบกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์  ระยะ

คลอด ระยะหลังคลอด จนกลับบ้านและติดตามต่อที่ห้องตรวจอายุรกรรมหลังคลอด  
7. มีความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ 
8. มีการทบทวนกรณีเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
9. มีการประเมิน  ANC คุณภาพและห้องคลอดคุณภาพในทุกโรงพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง 
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4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1. บางโรงพยาบาลชุมชนบางโรงยังไม่มีสูติแพทย์ แต่ก็มีแนวทางและมาตรฐานในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามการ
คลอดมาตรฐาน  มีระบบ Consult ทาง Line ให้ค าแนะน าช่วยเหลือกัน มีระบบส่งต่อ Fast Track  

2. กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จะมีการทบทวนเหตุการณ์ ท า RCA  ทุกครั้ง 
 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

1. มีการทบทวน Dead Case Conference ทุกราย และมาน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ MCH Board 
2. มีการใช้อุปกรณ์ตวงเลือดทุกโรงพยาบาล 

 
6. ผู้รายงาน  เปมิกา คชายุทธเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ : 0812427740 

Email : Nootum03@hotmail.com 
 

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 1 – หมู่ 5  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี
 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  
    สถานการณ์ การตายของมารดา ปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๒๓.๕๓ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และ 
ตุลาคม-ธันวาคม - ๒๕๖๐ เท่ากับ ๐ โดยมีแนวโน้มลดลง 
 
3. ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเปูาหมาย) 

๑. กลไกการบริหารของ MCH Board ระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง ทีมคณะกรรมMCH Board ระดับจังหวัดลงเยี่ยมเสริม
พลังการท างานของโรงพยาบาลระดับ รพช. อย่างต่อเนื่อง การมีนวัตกรรมการท างานและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
๒.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาฝากครรภ์ไว ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “ฝากท้อง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์” การท างานเชิงรุก โดยให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นในโรงเรียน และในชุมชน โดยมี อสม. พ่อ-แม่
อาสาช่วยแนะน าและให้ความรู้แก่วัยรุ่น ท าให้ได้รับบริการตามเกณฑ์ การเข้าถึงบริการการดูแลก่อนคลอด การ
ได้รับยาวิตามินไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ และการได้รับความรู้เรื่องโภชนาการจะส่งผลต่อสุขภาพของมารดาและ
ทารกให้มีสุขภาพที่แข็งแรง 

 
4. ประเมินปัญหา / สาเหตุ / ปัจจัย / อุปสรรค  ที่ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมาย  และข้อเสนอแนะ 

๑. หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า มาฝากหลัง ๑๒ สัปดาห์ จึงขาดการรับยาเสริมวิตามินที่ส าคัญในช่วงตั้งครรภ์ไตร
มาสแรก จึงมีภาวะซีด มีโอกาสตกเลือดหลังคลอดที่เป็นปัญหาส าคัญ  
๒. การตัดสินใจล่าช้าเข้ารับบริการและไม่เห็นความส าคัญของการมาฝากครรภ์เร็ว 
๓. หญิงตั้งครรภ์ไม่มาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 
๔. ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

5. แนวทางแก้ไข 
๕.๑  มีระบบ MCH boardระดับอ าเภอ ระดับอ าเภอ ทุกรพ.สต.เรื่องการรับฝากครรภ์เร็วก่อน ๑๒สัปดาห์  
๕.๒  มีการจัดท าคู่มือและแนวทางในการฝากครรภ์ครบ ๕  ครั้งตามเกณฑ์  
๕.๓  จัดระบบบริหารความเสี่ยงเชิงระบบพื้นที่ เช่นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในคลินิกฝากครรภ์ในทุก           

รพ. สต. โดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยง ๒๑ ข้อในสมุดเล่มสีชมพู  ถ้าพบให้ส่งต่อ 
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๕.๔  จัดให้มี โรงเรียนพ่อแม่ ในทุก รพ. สต.เครือข่ายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
๕.๕  ประชาสัมพันธ์โดยใช้ป้ายไวนิล รพ.สต. ทุกแห่งเรื่องฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์ (ฝากท้องทุกที่ฟรีทุก

สิทธิ์) และการประชุมประจ าเดือนทุกหมู่บ้านร่วมกับ อสม.แกนน าชุมชน พ่อ-แม่อาสา  
๕.๖. รพ.สต.ทุกแห่งมีบทบาทในการรับฝากครรภ์ปกติ  
๕.๗. จัดโครงการบูรณาการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกระบวนการต าบลนมแม่ ประจ าปี ๒๕๖๑   โดย

จัดกิจกรรม Health Literacy แก่ อสม. และแกนน า ดังนี้ 
 ๕.๗.๑ เรื่องการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์  
 ๕.๗.๒ เรื่องการป้องกันหญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนก าหนด  
 ๕.๗.๓ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์แก่ อสม.และแกนน าเพ่ือลดทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย

กว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
 ๕.๗.๔ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน มากกว่า ๖ เดือน  
 

6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (ถ้ามี) 
๖.๑ พัฒนาการส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์แผนกฝากครรภ์ส่งให้ทุก หน่วยบริการในจังหวัดนนทบุรี 
เพ่ือให้การติดตามให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัดได้ครอบคลุม 
๖.๒ มีคู่มือการดูแลการตั้งครรภ์ ให้กับ ทุก รพ.สต เครือข่ายบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
๖.๓ มีมาตรฐานการดูแลมารดาและทารก 

 
7. ผู้รายงาน  นางดารารัตน์ พวงเกษม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เบอร์โทร 02-5284567 ต่อ 1661 

E-mail : paew.dararut@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 1 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

3.ร้อยละเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 
 
 

ร้อยละ 80 - ใน รพ. =  92.69% 
  (926/999 ราย) 
- หมู่ 1 – 5 = 9๗.๙2% 
   (๘๙๕/๙๑๔ ราย)  

ตัวชี้วัดย่อย   

3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน 
ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

 

ร้อยละ 90 - ใน รพ.  =  100% 
  (92 ราย) 
- หมู่ 1 – 5 =  ๙๔.๘๙% 

(130/๑๓๗ ราย) 

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน 
ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล ่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) 

ร้อยละ 20 - ใน รพ.   =   34.78% 
    (32/92 ราย) 

- หมู่ 1 – 5 =  ๑๓.๘7%             
    (๑๙/๑๓๗ ราย)  

 
    3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  
ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล ่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 100 - ใน รพ. =  71.88% 
(23/32 ราย) 
- หมู่ 1 – 5 =  ๙๔.๗4%  

(๑๘/๑๙ ราย)  
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ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 

2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน คลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.พระนั่งเกล้า  พบว่าผู้รับบริการเด็กอายุ 0-5 ปี จ านวน            

999 ราย มีพัฒนาการสมวัย  926 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.69  เด็กอายุ 9 เดือน และ 18 เดือน ได้รับการตรวจ
พัฒนาการโดยใช้ DSPM ทุกราย และพบว่ามีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการตรวจคัดกรองครั้งแรก จ านวน          32 
ราย ในจ านวนเด็กทั้งหมด 92 ราย และได้รับการติดตามภายใน 30 วัน ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 และแบ่งกลุ่ม
การติดตามเด็กอายุ 9 เดือน  ที่พบสงสัยล่าช้า จ านวน 19 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  34.55  พบว่าติดต่อไม่ได้  4 ราย  
ส่วนเด็กอายุ 18 เดือน พบสงสัยล่าช้า จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.14  พบว่าติดต่อไม่ได้จ านวน 5 ราย 
 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

คลินิกสุขภาพเด็กดี จัดระบบบริการ โดยจัดวันให้บริการตามกลุ่มวัยและจัดท าโรงเรียนพ่อแม่ ให้ข้อมูล 
ความรู้และค าแนะน า เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลเด็ก ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามวัย โดยใช้คู่มือ DSPM  
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- อัตราก าลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  
- การติดตามประเมินพัฒนาการซ้ า บางรายติดต่อไม่ได้ 

 
5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

พบว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นผู้สูงอายุ จะเลี้ยงดูเด็กตามประสบการณ์เดิม จึงไม่ได้ส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยเท่าท่ีควร    

แนวทางพัฒนาคือ การท ากิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กลุ่มเปูาหมายหลักคือผู้เลี้ยงดูเด็ก ในการเข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือได้รับความรู้และเข้าใจในการใช้คู่มือ DSPM เพ่ือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย  และเด็กที่
มีปัญหาพัฒนาการสงสัยล่าช้า ติดตามไม่ได้ ประสานส่งต่อเพ่ือให้พ้ืนที่ติดตามต่อไป 
 
6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

จัดคลินิกบริการตามกลุ่มวัย  เพ่ือสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ เนื่องจากขาดอัตราก าลังในการ
ให้บริการ 

  
7. ผู้รายงาน  นางศศิธร เลิศภิรมย์ลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานคลินิกสุขภาพเด็กดี                     

ห้องตรวจกุมารเวช โทรศัพท์  02 5284567 ต่อ 1238   
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ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ 1 – 5  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี
 

1. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผลการด าเนินการในปี 256๑ (ต.ค. – ธ.ค.60)  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการตรวจพัฒนาการ

ทั้งหมด ๙๑๔ ราย พัฒนาการสมวัยทั้งหมด ๘๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ 9๗.๙๓% โดยมีเด็กอายุ ๙ , ๑๘, ๓๐ และ 
๔๒ เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ทั้งหมด ๑๓๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๘๙% ร้อยละของเด็กอายุ ๙ 
๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  (ตรวจครั้งแรก)  เด็ก คิดเป็นร้อยละ  
๑๓.๘๖% ร้อยละของเด็กอายุ ๙ , ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือนที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน ๓๐ วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓% ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการโดยครู
ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝูาระวังโดยใช้เครื่องมือ DSPM              (Development surveillance 
prevention manual) เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กถ่ายทอดไปยังผู้ปกครองตามแบบประเมิน
พัฒนาการ ในแต่ละช่วงวัย  

 
2. ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาคี

เครือข่ายมีส่วนร่วมในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย
เฝูาระวังและตรวจพัฒนาการเด็ก สนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ เฝูาระวังสถานการณ์                  ครู 
ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการส่งเสริพัฒนาการเด็ก 
- มีการติดตามประเมินพัฒนาการซ้ าในกรณีท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า   
 

3. ประเมินปัญหา / สาเหตุ / ปัจจัย / อุปสรรค  ที่ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมาย   
- ผู้ดูแลเด็ก อาจไม่ใช่บิดา มารดา  ท าให้การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติอาจคลาดเคลื่อน 
- บิดามารดาเด็กไม่ได้ดูแลเด็กเอง จึงท าให้ขาดการสังเกต สนใจ 
- อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
- ย้ายที่อยู่ ติดต่อไม่ได้ ไปต่างจังหวัด 
 

4.  แนวทางแก้ไข         
- สร้างภาคีเครือข่ายโดยจัดอบรม อสม. พ่อแม่  ผู้ดูแลเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- กระตุ้นให้ผู้ปกครอง บิดา มารดา  ตระหนักถึงประโยชน์ในการดูแลพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้

เหมาะสมตามวัย 
- เยี่ยมบ้านค้นหาเด็ก อายุ 9, 18, 30,42 เดือน ส่งต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็ก 
- มีกิจกรรม จัดท า KM ในชุมชน เน้นการเลี้ยงดูเด็กด้วย กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า  
 

6. แผนงานในการด าเนินงานต่อ 
- ติดตามเยี่ยมในชุมชน และส ารวจเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่ 
- จัดท า KM ในชุมชน เรื่องการส่งเสริม IQ , EQ ในเด็ก 0 – 5 ปี 
 

7. ผู้รายงาน นางวาสนา  สิทธิฤทัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม   
    โทรศัพท์ 02-528-4567 ต่อ 1661  Email : vasanha456@gmail.com 



29 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 1 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานคลินิกสุขภาพเด็กดี  กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ทุกราย  
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 มีผู้รับบริการ จ านวน 999 ราย สูงดีสมส่วน จ านวน 718 ราย             
คิดเป็นร้อยละ 71.87%   

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

คลินิกสุขภาพเด็กดี ได้จัดขั้นตอนการบริการ เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  เพ่ือ
ประเมินภาวะโภชนาการตามวัย ทุกราย ในโรงเรียนพ่อแม่ ได้ให้ความรู้โดยเรื่องอาหารส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัยโดย
นักโภชนาการ   และมีการติดตามรักษาโดยกุมารแพทย์ ในรายที่มีภาวะโภชนาการผิดปกติ เช่น ผอม เตี้ย รูปร่างไม่
สมส่วนเป็นต้น 
 
4. ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
- อุปกรณ์ในการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงไม่เพียงพอยังใช้อุปกรณ์ร่วมกับคลินิกกุมารเวช แนวทางพัฒนา จัดหา

เครื่องชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเฉพาะส าหรับคลินิกสุขภาพเด็กดี 
- อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  ในจุดบริการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแนวทางการพัฒนา ให้ความรู้และ

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโรงพยาบาลที่มาช่วยปฏิบัติห้องตรวจกุมารเวชสามารถช่วยชั่งน้ าหนักและ         วัด
ส่วนสูงได้อย่างถูกต้อง  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

 

 เด็กชาย (เซนติเมตร) 
 เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

54 
 

- ใน รพ. =  71.87% 
  ( 718/999 ราย) 
- หมู่ 1 – 5 =  32.94%  
  (222/๖๗๔ ราย) 
- หมู่ 1 – 5 =  ๑๐๙.๘๓ ซม. 
- หมู่ 1 – 5 =  ๑๑๑.๐๐  ซม. 
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5. ผู้รายงาน นางศศิธร เลิศภิรมย์ลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานคลินิกสุขภาพเด็กดี  ห้องตรวจกุมารเวช 

โทรศัพท์  02 5284567 ต่อ 1238 
 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ 1 – 5  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี
 

2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การด าเนินงานเฝูาระวังทางโภชนาการเด็กปฐมวัย ทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบในพ้ืนที่ ผลการด าเนินงาน
ปี 256๑ (ต.ค.๖๐ – ธ.ค.60) ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ หมู่ 1 – 5 เด็กได้รับการเฝูาระวังทางโภชนาการทั้งหมด 
๖๗๔ ราย ส่วนสูงดีและรูปร่างสมส่วนทั้งหมด 2๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 32.94% 
 
3. ประเมินปัญหา / สาเหตุ / ปัจจัย / อุปสรรค ที่ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมาย 
- ผู้ดูแลเด็ก อาจไม่ใช่บิดา มารดา ท าให้การถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติท าให้คลาดเคลื่อน 
- บิดามารดาเด็กไม่ได้ดูแลเด็กเอง จึงท าให้ขาดการทักษะในการเฝูาระวังและสังเกตอย่างใกล้ชิด 
-  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
-  ย้ายที่อยู่ ติดต่อไม่ได้ ไปต่างจังหวัด 

 
4. แนวทางแก้ไข 
- จัดกิจกรรม Health literacy ด้านโภชนาการ ให้กับภาคีเครือข่าย อสม. พ่อแม่และ ผู้ดูแลเด็ก  
- จัดท าโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐  วัน ลงสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ชุมชน หมู่บ้าน สถาน

บริการ ศูนย์เด็กเล็ก และ รร.อนุบาล เช่น การให้ความรู้ด้านโภชนาการ   
- จัดอาหารครบ ๕ หมู่ 
- งดของหวาน มัน เค็ม มีความหลากหลายของอาหาร รสชาติไม่หวานจัด มันจัด  และเค็มจัด โดยใช้โมเดล 

อาหาร ประกอบการฝึกปฏิบัติจัดอาหาร 
- กระตุ้นให้ผู้ปกครอง บิดา มารดา ผู้ดูแลเด็ก ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการเฝูาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก

ปฐมวัย มากขึ้น เช่น ดื่มนมทุกวัน รับประทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่แต่รสไม่จัด  กินผักผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์         ทุก
วัน และไม่ควรบังคับให้เด็กกินอาหาร 
- ติดตามเยี่ยมบ้านค้นหาเด็ก ที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
- กิจกรรม จัดท า KM ในชุมชน เน้นการติดตามเกณฑ์การเจริญเติบโตของลูก 
 
10. รูปแบบ นวัตกรรม แผนในการด าเนินงานต่อ 
- จัดกิจกรรม มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน  ในชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
- ติดตามเยี่ยมในชุมชน และส ารวจเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่ 
- จัดท า KM ในชุมชน สามารถแสดงกราฟ ตามเกณฑ์ได้ 3 แบบ น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
 

7. ผู้รายงานนางวาสนา  สิทธิฤทัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม   
    โทรศัพท ์ 02-528-4567 ต่อ 1661 Email : vasanha456@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 2 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6 – 14 ปี) 
 สูงดีสมส่วน 

1.1 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี 
- เด็กชาย (เซนติเมตร) 
- เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

68 - หมู่ 1 – 5 =  ๕๘.๕๒% 
  (๑,๙๐๙/๓,๒๖๒ คน) 

 
- หมู่ 1 – 5 =  ชาย ๑๕๔.๒๘ เซนติเมตร 
- หมู่ 1 – 5 =  หญิง ๑๕๒.๖๕ เซนติเมตร 
 

  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ 1 – 5  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานเฝูาระวังการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต าบลบาง กระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๔ โรงเรียน จากรายงานข้อมูลการเฝูาระวังภาวะโภชนาการ ( ข้อมูล HDC )ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า นักเรียนมรี้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ภาคเรียนที่ ๑ /๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๖ .๒๔ และ
ในภาคเรียนที่ ๒/๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๘ .๕๒ วิเคราะห์โดยประเมินจากการด าเนินงานอนามัยโรงเรียนและการสัมภาษณ์ 
ครูอนามัยโรงเรียน  นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกิน พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะ
สูงดีสมส่วน  เนื่องจากปัจจัยของตัวเด็กนักเรียนเองในเรื่องความรู้ ความเชื่อมั่นในตนเองและทักษะการเลือกบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย ซึ่งเด็กมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารและออกก าลังกายมากขึ้นเนื่องจากมีการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาสุขศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขร่วมกับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสุขภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า 
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนดื่มนมทุกวันและมีกิจกรรมทางกายในการออกก าลังกายในโรงเรียน  แต่การเลือกซื้อ
อาหารจะสะดวกต่อการซื้ออาหารทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น ในโรงเรียนมีการจ าหน่ายน้ าหวาน ไอศกรีม ขนมกรุบกรอบ   
บริเวณโดยรอบของโรงเรียนก็มีการขายน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ลูกชิ้นทอดโดยเฉพาะหลังเลิกเรียน โรงเรียนยังไม่มีการ
ออกมาตรการควบคุมก ากับ การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายในกลุ่มเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน  เพื่อนและสื่อ
โฆษณามีการโน้มน้าวต่อการบริโภคอาหาร  อีกทั้งผู้ปกครองขาดการกระตุ้นเตือน เนื่องจากผู้ปกครองต้องท างานนอกบ้าน
และเร่งรีบในการเดินทาง ท าให้เด็กมีโอกาสบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารส าเร็จรูปมากขึ้นใน 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
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๑. โรงเรียนยังไม่มีมาตรการในการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น มาตรการการควบคุมการจ าหน่ายน้ าหวานและขนมขบ
เคี้ยวในโรงเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน   

๒. มีร้านค้าและร้านสะดวกซ้ือตลอดจนห้างสรรพสินค้าต่างๆท าให้การหาซื้อขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มรสหวานและ
น้ าอัดลมได้ง่าย 

๓. การเข้าถึงสื่อโฆษณาได้ง่าย อิทธิพลจากสื่อโฆษณาท าให้เด็กนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวและดื่มน้ าหวาน
มากกว่ารับประทานผัก ผลไม้และการดื่มน้ าเปล่า  

4. ผู้ปกครองขาดการกระตุ้นเตือน  รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเป็นเมืองสูง ผู้ปกครองต้องท างานนอก
บ้านและเร่งรีบในการเดินทาง ท าให้เด็กมีโอกาสบริโภคอาหารจานด่วนและอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น 

๕.  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนแบบบูรณาการยังไม่เต็ม
ศักยภาพ ส่วนใหญ่จะท างานตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ 
 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

๑. การบันทึกข้อมูล HDC ในโปรแกรมไม่สามารถแยกข้อมูลเป็นรายโรงเรียนและแยกระดับชั้นได้  ท าให้การคืน
ข้อมูลกลับให้โรงเรียนไม่สามารถท าได้โดยผ่านโปรแกรม HDC ควรปรับปรุงรูปแบบโปรแกรมให้สามารถบันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลได้มากกว่านี้เพื่อลดภาระการท างานที่ซ้ าซ้อน 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารในโรงเรียนพ้ืนที่และอ าเภอ ให้มีความรู้เรื่อง การดื่มนม การบริโภ คอาหาร
และการออกก าลังกายในเด็กวัยเรียน 

๓. มีการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางส าหรับ
พัฒนากิจกรรมสุขภาพ 
 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- มีทีมงานในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรม Smart Kids Coacher (SKC) 

 
6. ผู้รายงาน นางสาววชิราภรณ์  แสนสิงห์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  งานส่งเสริมสุขภาพ  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Email : Wachikoko@gmail.com  โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๗๘๑๑๒๘๘ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 2 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

8.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
(Cavity free) 

ร้อยละ 54 

 

72.23% 
 

ประมวลผล 2 ก.พ. 2561 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

อายุ 12 ปี ได้รับการตรวจ (คน) Cavity free (คน) คิดเป็นร้อยละ 
อ.เมืองนนทบุรี 67/95 70.53 
Cup พระนั่งเกล้า                       134/184  72.83 
จ.นนทบุรี                  487/665 73.23 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมปูองกันทันตกรรมในทุกช่วงวัยก่อน 12 ปี ในสถานบริการ เช่น ใน wbc และในคลินิก  ทั้ง
ระดับโรงพยาบาล และ รพ.สต. 

2. มีกิจกรรมเชิงรุกในชุมชนได้แก่ใน โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยสร้างเสริมทักษะในการดูสุขภาพช่องปากให้
ผู้ปกครองและนักเรียน ตามกลุ่มวัย และจะจัดท าทันตกรรมปูองกันในเด็ก ป.๑ ที่มีฟันแท้ข้ึน 

3. มีการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการในเด็กที่มีปัญหาฟันผุ ท าให้ลดอัตราการสูญเสียฟัน นัดนักเรียนมารับ
บริการที่โรงพยาบาล ในนักเรียน ป.5,ป.๖ 

 
4. ผู้รายงาน  กลุ่มงานทันตกรรม  02 5284567 ต่อ 1430 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 2 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ี

 

ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15 - 19 ปี 1,000 คน 

0.71 
 
 

  
1. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ปี 2559 =  37.30 : 1,000 ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
ปี 2560 =  35.74 : 1,000 ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
ปี 2561 =  0.71   : 1,000 ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 
 

2. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
1. มีการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับงานฝากครรภ์ งานห้องคลอด งานคุมก าเนิดในวัยรุ่น งานสุขภาพจิต ศูนย์

พ่ึงได้ OSCC โรงเรียน และชุมชน 
2. มีการรณรงค์ในเชิงรุกด้วยการคุมก าเนิดก่ึงถาวร (สอดยาคุมก าเนิด) 
3. มีการด าเนินการโครงการ Step Teen Mom อย่างต่อเนื่อง 
4. มีมาตรฐานในการดูแลตามการคลอดมาตรฐาน ANC คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ 

 
3. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายล่าช้า ควรมีการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายโดยเร็ว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงผลที่จะตามมา ซึ่งเดิมเป็นการให้ความรู้หลักสูตรเพศศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา  ปัจจุบันให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษา  การคุมก าเนิดในเด็กชั้นประถมศึกษา 

4. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
1. การให้ความรู้หลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมและชั้นประถมศึกษา 
2. โครงการ Stop Teen Mom จากโรงเรียนในอ าเภอปากเกร็ด  ปัจจุบันขยายผลไปในอ าเภอบางใหญ่ และ

วางแผนว่าจะให้ครบทุกอ าเภอในจังหวัดนนทบุรีภายในปี 2562 
5. ผู้รายงาน  เปมิกา คชายุทธเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ : 0812427740 

Email : Nootum03@hotmail.com 

mailto:Nootum03@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 4 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

11.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)          
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 

ร้อยละ 60 1 ต าบล 
ต าบลบางกระสอ 

ร้อยละ 100 
 

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care) ผ่านเกณฑ์  มีการด าเนินงานครบ

องค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
        1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะ
ยาว 
        2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
        3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)  จ านวน 3 คน 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)  จ านวน 19 คน หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
        4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชน โดย
บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
        5. มีบริการส่งเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
        6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติดเตียง  โดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมและมีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
        7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน หรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
-  ผู้บริหารมีนโยบายและให้ความส าคัญ 
-  มีภาคีเครือข่าย  
-  ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน 
-  มีทีมสหวิชาชีพ 
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4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค   
-  ผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อปฏิบัติงานจริงยังขาดทักษะบางอย่าง 

แนวทางการพัฒนา 
-  จัดท าคู่มือในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 
- ระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ต้องศึกษา

งบประมาณท่ีหน่วยบริการแม่ข่าย เพื่อใช้ในการสนับสนุนการด าเนินโครงการดูแลระยะยาวในพื้นที่ เพ่ือการบริหาร
จัดการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมต่อไป 
 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

มีการใช้ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย โดยใช้กรุ๊ปไลน์  ในการประสานงานเป็นเครือข่าย 
 

6. ผู้รายงาน 
1. นางยุพา สุทธิมนัส ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610, 1661 
โทรสาร 1683  Email : tingypa@gmail.com 
2. นางสาววรนุช วิริยานุรักษ์นคร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610, 1661  
โทรสาร 1683 Email : Wwiriyanuragnakorn@gmail.com 
3. นางวาสนา  อุดมศรีโยธิน ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610,1661 
โทรสาร 1683  Email : Wadsana20@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 1 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
         โครงการท่ี 4 :  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

12. ร้อยละของ Healthy Ageing 
1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/

ประเมินสุขภาพ(ด าเนินการครบทุกประเด็น
และยอดคัดกรองสะสม) 

 
2) อัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมอง

เสื่อม 
 
 
3) อัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะ        

หกล้ม 
 
4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน 
 
๕) มีการด าเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน

สถานบริการสุขภาพ (ระดับจังหวัด) 

 
มีฐานข้อมูลสถานะ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงภาวะ 

สมองเสื่อม 
 

มีสถานะผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงภาวะหกล้ม 

 
เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี 

จากปี ๖๐ 
 
 

-รพท/รพศ. = ๑ แห่ง 
และ รพช. อย่างน้อย  

๑ แห่ง 
 

 
ร้อยละ 78.49 

(2,361/3,008 ราย) 
 
 

ร้อยละ 0.04 
(1/2361 ราย) 

 
 

ร้อยละ 4.36 
(103/2,361 ราย) 

 
ร้อยละ 93.90 

(2,217/2,361 ราย)  
เพ่ิมข้ึนจากปี 60 

 
รพศ. 1 แห่ง 

(โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) 
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2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการด าเนินงานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเชิงรุกในชุมชน โดยประเมินสุขภาพทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และประเมินกิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน (Activities of Daily Living) ทั้ง 3 กลุ่ม ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า จ านวนผู้สูงอายุ 3,008  คน  ผ่านการประเมินคัดกรองความสามารถในการ ท า
กิจวัตรประจ าวัน (Activities of Daily Living : ADL) จ านวน 2,361  คน คิดเป็น ร้อยละ 78.49 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมด จ าแนกเป็นกลุ่มติดสังคม จ านวน 2,217 คน ร้อยละ 93.90  กลุ่มติดบ้าน จ านวน 117 คน ร้อยละ 4.96  
และกลุ่มติดเตียง จ านวน 27 คน ร้อยละ 1.14  ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน
พ้ืนฐานใน ADL กลุ่ม 2 และ 3 จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

-  ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนและให้ความส าคัญ 
-  มีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและชุมชน 
-  ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทีมงาน 
-  มีทีมสหวิชาชีพ 

 
4. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
     ปัญหาอุปสรรค 
 - ความร่วมมือจากประชาชน  บางรายยังไม่ให้ความส าคัญ 
     แนวทางการพัฒนา 
 - การลงชุมชนของทีมสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและสร้างสัมพันธภาพมากขึ้น 
 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

มีการใช้ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย โดยใช้กรุ๊ปไลน์ ในการประสานงานเป็นเครือข่าย 
 

6. ผู้รายงาน  
- นางยุพา สุทธิมนัส ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610,1661 

โทรสาร 1683  Email : tingypa@gmail.com 
- นางสาววรนุช วิริยานุรักษ์นคร ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610, 

1661  โทรสาร 1683  Email : Wwiriyanuragnakorn@gmail.com 
- นางวาสนา  อุดมศรีโยธิน ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 02 526 4567 ต่อ 1610,1661 

โทรสาร 1683  Email : Wadsana20@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tingypa@gmail.com
mailto:Wwiriyanuragnakorn@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
* โครงการที่ 5 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*13.ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอฺ.) 

ร้อยละ50 ๑ อ าเภอ 
(อ าเภอเมืองนนทบุรี) 

เกณฑ์เปูาหมาย : 
- มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

 
ทุกอ าเภอ 

 
ร้อยละ 50 

 
๑ อ าเภอ 

(อ าเภอเมืองนนทบุรี) 
๑ อ าเภอ 

(อ าเภอเมืองนนทบุรี) 
 

  
๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  อ าเภอเมืองนนทบุรี ๑ คณะ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. ทบทวนค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ (พชอ.) ของปี ๒๕๖๐ ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมกับร่วมกัน

พิจารณาสรรหาคณะท างานเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  ของปี ๒๕๖๑ 
ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนและจัดประชุมคณะกรรมการ 

 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการด าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)  ให้เครือข่ายทุกภาคส่วนรับทราบ 

 ๓. จัดเตรียมข้อมูลทุกด้านในพื้นท่ี เพื่อน ามาวางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 ๔. จัดตั้งทีมประสานงานให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและมีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก รวดเร็ว  
 ๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  
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๓ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

๑. ท าความเข้าใจแนวคิดวัตถุประสงค์ก ารพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอให้เป็นแนวท างเดียวกันและลงมือ
ปฏิบัติ 

 ๒. สร้างทีมในการท างานทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคเอกชนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมก ารการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอก าหนดขอบเขตความหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 ๓. ทีมพชอ.ร่วมกับภาคประชาชนภาคเอกชนประเมินวิเคราะห์แต่ละพ้ืนที่ในคัดเลือกปัญหา 
 ๔. หาแนวร่วมด้วยการสร้างศรัทธาให้ประชาชนยอมรับ (จ านวนบุคลากรมีจ ากัด) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การจูงใจให้ประชาชนท างานเป็นจิตอาสาในกรณีที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ ทีม พชอ.ก็จะ ให้ความรู้ในด้านสุขภาพเพ่ือจะ
ได้ดูแลตนเองและครอบครัวตัวเองได้ 

 ๕. เพ่ือนช่วยเพื่อนจะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อๆกันได้ทร าบและเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันสร้างความผูกพันที่ดีในชุมชน 
 
๔ ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาด้านสุขภาพ ๓ ประเด็น 
๑. การดูแลด้านโรคไม่ติดต่อ NCD 
 ๑.๑ การดูแลสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต าบลท่าทราย 

รพ.สต.ท่าทราย 
 ๑.๒ การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ต าบลบางเขน 

รพ.สต.ไขแสงก าเนิดม ี
๒. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวLTC 
 ๒.๑ การดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต าบลท่าทรายรพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ 
 ๒.๒ ธนาคารบุญต าบลบางเขนรพ.สต.บางเขน 
 ๒.๓ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว long term care ต าบลตลาดขวัญ 
 ๒.๔ กระบวนการฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนต าบลไทรม้า 
๓. การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
 ๓.๑ การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต าบลบางศรีเมืองโดยคลินิกหมอครอบครัว 
 ๓.๒ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต าบลบางกร่าง 
 ๓.๓ การดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงต าบลบางรักน้อย 
 ๓.๔ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการต าบลบางไผ่ 

 
๕ ผู้รายงาน 
- นางเพียงตา  ชูศิริโรจน์  สสอ.เมืองนนทบุรี  โทร. ๐๘๑-๘๕๗๐๓๙๘ email : MU_๒๑๑@hotmail.com 
- นางมุทิตา  สมิตะโยธิน รพ.พระนั่งเกล้า  โทร. ๐๘๕-๔๒๔๘๒๐๙ email :nesnes-๑๙๖๙@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 

mailto:MU_211@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
*โครงการที่ 6 :  การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*14.ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

 

ร้อยละ 85 มี EOC ๒ ที ่
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นนทบุรี 
2. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

มีทีม SAT  
- มีทีมเฝูาระวังความเสี่ยงโรคติดต่อและไม่ติดต่อด าเนินการโดยทีมเวชกรรม 
- ในโรงพยาบาลมีการมอบหมายความเสี่ยงทางกายภาพโรงพยาบาล ,ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเฝูาระวังด้าน
อุบัติภัยและสาธารณภัย 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีการมอบหมายชัดเจนในการเฝูาระวัง 
- ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการเฝูาระวัง 
- มีการรายงานตามแนวทางที่วางไว้ในระดับโรงพยาบาล,ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
-  การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ EOC 

5. ผู้รายงาน(ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 
- พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  samingkarong@gmail.com 
- ดารุณี ศาสนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ๐๘๑๘๔๖๐๒๒๗ mahdarunee2@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:samingkarong@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 7 :  การควบคุมโรคติดต่อ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

15. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการ
ปูองกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

ร้อยละ 87 

 

๑๐๔ ราย 
 
 

2. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
2.๑  กลุ่มประชากรหลักเข้าถึงยากและเป็นกลุ่มเปราะบาง  โดยเฉพาะกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย,           สาว

ประเภทสอง, กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ, ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด, คู่ของประชากรหลัก เป็นต้น 
2.๒  การจัดท าแผนที่จุดรวมตัวของประชากรหลักไม่ชัดเจน  เนื่องจาก จ.นนทบุรี เป็นเขตปริมณฑลการเดินทาง

สะดวก  ส่วนใหญ่กลุ่มประชากรหลักมักรวมกลุ่มในเขตพ้ืนที่ กทม.และไปใช้บริการที่คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย  แต่
เมื่อมีผลการตรวจที่ผิดปกติ  และจะมารับการรักษาตามสิทธิการรักษา 

2.๓  ระบบการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาลยังมี
ข้อจ ากัด เช่น ไม่มีระบบ one stop service  ผู้รับบริการที่ประสงค์ขอตรวจเอชไอวีต้องผ่านกระบวนการตรวจพบ
แพทย์ก่อนตามสิทธิการรักษาซึ่งมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลานาน  บางครั้งไม่กล้าบอกตามตรงว่าต้องการตรวจเอชไอวี
เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยง  แต่แจ้งว่ามาขอตรวจสุขภาพและขอตรวจเอชไอวีด้วย   

 

3. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
3.๑  การด าเนินงานแบบ MOBILE VCT มีข้อจ ากัด 
3.๒  เพ่ิมการเข้าถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเพ่ือน  เครือข่ายออนไลน์  องค์กร 

NGO โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรค  การปูองกัน และประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี  แนะน าสถานบริการ
ที่สามารถเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้โดยง่าย 
4. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

4.๑  จัดท าโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน 
4.๒  จัดกิจกรรมตามกระบวนการ RRT (Reach, Recruit, Test)  กรณี Test จัดบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด  

การตรวจเลือด  และให้บริการปรึกษาหลังการตรวจเลือด 
4.๓  น าโปรแกรม RTM-Outreach Module ร่วมกับองค์กร NGO ฟูาสีรุ้งนนทบุรี  เพื่อติดตามการให้บริการของ

กลุ่มประชากรหลัก 
5. ผู้รายงาน   น.ส.อรวรรณ  วงศ์สถิตย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม                

โทร. ๐๘๙๗๔๔๖๐๖๔  e-mail : jumja29@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 7 :  การควบคุมโรคติดต่อ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

16.ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝูาระวัง
ปูองกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ร้อยละ 80 

 

จ.นนทบุรี ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมายของ
ตัวชี้วัด 

 
ตัวชี้วัดย่อย 

16.1 ร้อยละประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวน์ 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 8 :  การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ≤4.5 ๐ 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

-  จ านวนเด็กจมน้ าที่อายุน้อยกว่า ๑๕ ที่มารับบริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
-  จ านวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- การขับเคลื่อนนโยบายที่เข้มแข็งของผู้น า มีการติดตามการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย 
- การปูองกันที่ถูกต้องตามกลุ่มเปูาหมาย 
- การสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- ผู้ด าเนินการหน่วยงานในท้องถิ่น 
- แนวทางการแก้ไขไม่ได้น าไปใช้ตามท่ีเสนอแนะ 
 

5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
- ควรจัดหลักสูตรให้เด็กว่ายน้ าเป็นและช่วยตัวเองได้ในเด็กวัยเรียน 
- ควรมีหลักสูตรที่เหมาะสมในการช่วยคนจมน้ า 
- ครูควรมีความรู้ในการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 
- การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐานกระจายให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
 

6. ผู้รายงาน 
- พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  samingkarong@gmail.com 
- ดารุณี ศาสนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ๐๘๑๘๔๖๐๒๒๗ mahdarunee2@gmail.com 

 

mailto:samingkarong@gmail.com
mailto:mahdarunee2@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 8 :  การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อ ประชากรแสนคน ๓.๐2 : 100,000 
ประชากร 

 
  
๒. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  

-  จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                ๑๑  ราย 
-  ประชากรกลางปีอ าเภอเมืองนนทบุรี                                   ๓๖๔,๕๔๓   คน 
 

๓. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
-  ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันอุบัติเหตุจราจร  
-  รักษาและบังคบใช้กฎหมาย เช่นต ารวจกวดขันวินัยอย่างเคร่งครัด 
-  ทีมกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็ว 
-  ผู้น าเข้มแข็งในการน าทีม 
 

๔. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
-  ละเลยการกวดขันวินัยจราจร 
-  การรณรงค์ไม่ต่อเนื่อง มีเฉพาะช่วงเทศกาล 
-  การช่วยเหลือเบื้องต้นไม่มีประสิทธิภาพ 

 
๕. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ แนวทางการพัฒนา 

-  ควรมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
-  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการท างาน 
-  ควรมีแนวทางให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และท าอย่างต่อเนื่อง 

6. ผู้รายงาน  
-  พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  samingkarong@gmail.com 
-  ดารุณี ศาสนกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ๐๘๑๘๔๖๐๒๒๗ mahdarunee2@gmail.com 

mailto:mahdarunee2@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 8 :  การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

19.อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานและอัตรากลุ่มเสี่ยงผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 

  
 
 

ตัวชี้วัดย่อย   

19.1 ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน 

เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 0.70% 
(28 ราย) 

 
19.2 กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

ความดันโลหิตสูง >ร้อยละ 10 6.23% 
(143 ราย) 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่สามารถคุมให้ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ในกลุ่มสงสัยปุวยคามดันโลหิตสูงได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้านยังต่ ากว่าเกณฑ์เนื่องจากเพ่ิงเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล  

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- บางแห่งเพ่ิงเริ่มด าเนินการ 
- ขาดอุปกรณ์สนับสนุน 

 
5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

- ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

6. ผู้รายงาน  นายสุรพงษ์  โพธิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ae1117@hotmail.com  0830734889 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 9 :  การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

20.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดย่อย  

   20.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดมีความ
ปลอดภัย  

   20.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัยความปลอดภัย 

ร้อยละ 75 

 

ทางกายภาพ  ได้ตรวจโรงอาหารผู้ปุวย 
และโรงอาหารประชาชน ดังนี้ 
- โรงอาหารผู้ปุวย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๓๐ ข้อ จ านวน๑ แห่ง 
- โรงอาหารประชาชน  
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ครบ ๑๕ร้าน 
ทางเคมี ได้ตรวจผลิตภัณฑ์อาหารสด 
และอาหารแปรรูปโดยการสุ่มตัวอย่างที่
เป็นอาหารสด  
- บอแรกซ์ ๒ ตัวอย่าง , ฟอร์มาลิน ๑ 
ตัวอย่าง , แบคทีเรียรวม ๗ ตัวอย่าง 
พบว่า ไม่พบ 
- ตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียภาชนะ
จาน,ชามและเชื้อซัลโมเนลล่าใน
น้ าประปา พบว่า ไม่พบ 
- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป จ านวน
ทั้งหมด ๒๙ รายการ(ผ่านเกณฑ์ อ.ย. 
ทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
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2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. โครงสร้างของอาคารเป็นไปตามมาตรฐานร้านอาหาร   
2. ผู้ประกอบการค้าและผู้สัมผัสอาหารผ่านการตรวจสุขภาพปูองกันโรคติดต่อก่อนรับเข้ามาท าประกอบการ 
3. การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ/ประเมินรอบ ๓ เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรีครั้ง

แรกๆ พบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่มีบางร้านที่ต้องปรับปรุงเล็กๆ น้อย ๆ 
เช่น การวางอาหารเตรียมปรุงบนพ้ืน  อาหารที่ปรุงส าเร็จไม่มีการปกปิด  แช่สิ่งของอ่ืนรวมกับน้ าแข็งบริโภค ล้างของ
บนพื้นและมีเศษอาหารตกหล่นบนพื้น ถังขยะไม่มีฝาปิดที่มิดชิดและถังดักไขมันช ารุดบางร้าน แต่ในการลงพ้ืนที่ตรวจ
ครั้งที่สอง พบว่า ร้านอาหารประชาชน ได้มีการแก้ไข้จนครบทุกร้าน และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 30 ข้อ 

4. ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารแปรรูป ไม่พบ สารปนเปื้อนในอาหารสด และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยาทุกรายการ 

5. ทุกร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับปูาย  “Clean Food  Good  Taste” 
6. คณะอนุกรรมการร้านค้าคอยติดตามก ากับ/ตรวจสอบ/ประเมินทุกเดือน 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
1. ผู้ประกอบการค้าและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรมทุกร้านค้า 
2. ผู้ประกอบการค้าและผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
3. มีการสุ่มตรวจ/ประเมินโดยคณะกรรมการร้านค้าฯและเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครนนทบุรี 

 
4. ผู้รายงาน  นาย ลอยชาย บุญปลื้ม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  โทร  ๐๘๙ –๑๕๗๒๔๖๒ 

E-mail  : loychine2505 @Gmail.com    
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 10 :  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

21. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

96 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 10 :  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

22. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 
 

ตัวชี้วัดย่อย 
22.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน (ราย
ใหม)่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
22.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ ่านเกณฑ ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 65 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 4 :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
* โครงการที่ 11 :  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*23.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

1. ร้อยละ 20 ผ่านระดับดีมาก 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  

ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง 

 
 
 

ตัวชี้วัดย่อย 
   23.1. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม  GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
23.2. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม  GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ึนไป 
23.3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม  GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
23.4. ร้อยละของจ านวนจังหวัดในเขตท่ีมี
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก 
 

  

  

2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โรงพยาบาลได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ Green & Clean ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  และรอรับการประเมินจาก

องค์กรภายนอก  โดยการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งยังคงมีบางพ้ืนที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ส่วนเรื่องการประหยัดพลังงานได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5  ผ่านการประเมินรับรางวัล  MEA AWARD 2017  และรับมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 
2 ของโครงการ ปีที่ 5 ส าหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล จากการไฟฟูานครหลวง  และในเดือนพฤษภาคม 2561  
จะมี “ตลาดนัดสีเขียว” ให้บริการแก่ผู้รับบริการและบุคลากร 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

ผู้บริหารให้การสนับสนุน  และมีนโยบายชัดเจนในการด าเนินงาน Green & Clean  พร้อมทั้งทีมงานสหสาขา
วิชาชีพที่ด าเนินงานตามนโยบายเป็นอย่างดี 

 
4. ผู้รายงาน  นางจินตนา  เจริญศุข  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาการในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป-

ช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ 086-509-9718  Email : jintanacha@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 1  การส่งเสริม สุขภาพ  ปูองกันโรค  และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

 แผนงานที่ 3 :  การปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
         โครงการท่ี 12 :  การคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

24.ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การจัดบริการคลินิกโรคทางเดินหายใจติดเชื้อ  ได้ปรับปรุงระบบการบริการแก่ผู้ปุวย  โดยการขยายพ้ืนที่มายัง 
“อาคารเจ้าทับ” เพ่ือจัดบริการให้คุ้มครองสุขภาพของผู้ปุวยในส่วนบริการอื่นๆ ได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ  รวมทั้ง
บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีการคัดกรองเอกซเรย์ปอดในกลุ่มเสี่ยงสูง  และผู้ปุวยยังได้รับบริการแบบครบวงจรภายใน
อาคารเจ้าทับ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปูองกันโรคติดเชื้อ 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

ผู้บริหารให้ความส าคัญ และควบคุม ติดตาม เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน โดยทีมงานท่ีเข้มแข็ง มุ่งมั่น 

 
4. ผู้รายงาน  นางจินตนา  เจริญศุข  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาการในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป-

ช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ 086-509-9718  Email : jintanacha@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 5 :  การพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
* โครงการที่ 13 :  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*25.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที(่Primary Care Cluster) 

ร้อยละ 36 (1,170ทีม) 
(เปูาหมายสะสม) 

 
เปูาหมายด าเนินการในปี 61 

จ านวน 574 ทีม 

ปี ๖๐ จ านวน ๓ ทีม 
(คปสอ.เมืองนนทบุรี) 

 
ปี ๖๑ จ านวน ๕ ทีม 
(คปสอ.เมืองนนทบุรี) 

 
  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
เป้าหมายอ าเภอเมืองนนทบุรี คือ PCC บางเขนต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่ง พ้ืนที่บริก าร

ต าบลบางเขนประชากรทั้งหมด ๕๑,๖๙๕ คน ประกอบด้วย ๕ ทีม ได้แก่ 
- รพ.สต.บางเขนประชากร ๖,๓๒๕ คนจ านวน ๒ ทีม 

บางเขนทีม ๑ (หมู่ ๓,๕,๗ ประช ากร ๘,๒๓๕ คน)  
บางเขนทีม ๒ (หมู่ ๔,๖ ประช ากร ๘,๐๙๐ คน)  

- รพ.สต.ไขแสงก าเนิดมีประชากร ๓๕,๓๗๐ คน จ านวน ๓ ทีม 
บางเขนทีม ๓ (หมู่ ๘,๙ ประช ากร ๑๐,๗๙๔ คน) 
บางเขนทีม ๔ (หมู่ ๑ ประช ากร ๘,๖๖๕ คน) 
บางเขนทีม ๕ (หมู่ ๒ ประช ากร ๑๕,๙๑๑ คน) 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ PCC บางเขนแบ่งเป็น ๓คณะ 
 - คณะกรรมการอ านวยการ (PDCA : คน เงิน ของ) 
 - คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสถานบริการ (เตรียมความพร้อมภายใน /ภายนอก)  
 - คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านสุขภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย)  
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๒. ปลูกจิตส านึกให้มีใจในการให้บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกท่ี ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๓. เน้นการท างานเชิงรุก  
๔. สร้างเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม 
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

๑. ควรมีการประเมินตนเอง / ประเมินผู้มารับบริการ 
๒. ขยายพื้นที ่PCC  
๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ สหวิชาชีพ ภาคประชาชน ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

พัฒนาไม่ว่าจะเป็น คน ของหรือนวัตกรรมต่างๆ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) 
 

5. ผู้รายงาน 
๑. นางเพียงตา  ชูศิริโรจน์  สสอ.เมืองนนทบุรี  โทร. ๐๘๑-๘๕๗๐๓๙๘  Emai l: MU_๒๑๑@hotmail.com 
๒. นางเพ็ญศรี   ปิ่นแก้ว   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนั่งเกล้า โทร.  ๐๘๑-๔๗๙๘๔๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:MU_211@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 14 :  การพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

26.ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ปีงบประมาณ 2561-2564  
 

 
 

ตัวชี้วัดย่อย 
26.1 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได้ 
26.2 ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
 

 
เบาหวาน มากกว่าหรือเท่ากับ 40% 

 
ความดันโลหิต มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 

 

 
คุมได้ดี 2,359 คน 

= 15.14% 
คุมได้ดี 2,890 คน 

=10.37% 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ผู้ปุวยยังคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากยังไม่มีแนวทางในการจัดการ
สุขภาพเพ่ือลดและควบคุมให้อยู่ตามเกณฑ์ และมีผู้ปุวยบางรายที่ยังไม่ได้ท าการตรวจเลือดและวัดความดัน
โลหิตเนื่องจากยังไม่ถึงรอบนัด 

 
3. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

- รพ.สต.บางแห่งยังไม่มีแนวทางและมาตรการในการลดระดับน้ าตาลในเลือดและความดันโลหิตอย่างเป็น
รูปธรรม 

- ผู้ปุวยบางรายยังไม่ได้รับการตรวจเลือดหาค่า HbA1c และวัดความดันโลหิตเนื่องจากยังไม่ถึงรอบนัด 
- ผู้ปุวยยังขาดความรู้และแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการควบคุม 

 
4. ผู้รายงาน  นายสุรพงษ์  โพธิ์แก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ae 1117@hotmail.com  0830734884 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6:  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 14 :  การพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

27.ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVDB Risk) 

≥82.5% 
 
 

18.89% 
(1,970 ราย) 

 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการตรวจคัดกรอง CVDB Risk ร้อยละ 18.89 ซึ่งยัง
น้อยกว่าเปูาหมาย แต่เนื่องจากเพ่ิงเริ่มเข้าไตรมาสที่2บางแห่งอาจยังไม่ได้เริ่มคัดกรอง ได้มีการกระตุ้นและ
ติดตามให้เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

- รพ.สต.บางแห่งยังไม่ได้คัดกรอง และบางแห่งคัดกรองแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล  
- ผู้ปุวยบางรายยังไม่ถึงก าหนดนัด 
- พฤติกรรมสุขภาพของผู้ปุวย 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

- มีการเร่งรัดให้ด าเนินการคัดกรองและบันทึกข้อมูล และมีการนิเทศติดตามความก้าวหน้า  
 
5. ผู้รายงาน  นายสุรพงษ์  โพธิ์แก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ae 1117@hotmail.com  0830734884 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
* โครงการที่ 15 :  การปูองกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*29.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU)และร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ(AMR) 

  
 

ตัวชี้วัดย่อย 
29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU)  
 
29.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
 

 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 80% 

 
ร้อยละ 70 

 
5/7 = 71.43% 

0/7 = 0 
 

0/1 = 0 
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2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2.1 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 
 

รายชื่อรพ. 

ระ 
ดับ 
A  
S 

M๑ 
M๒ 
F๑ 
F๒ 
F๓ 
 

 
 

 
 
 
 

ระดับ 

RDU ๑ RDU ๒ 

สรุปผล
การ

ประเมิน 
การเป็น 
RDU 

Hospital 
ขั้นที่๑ 

(RDU ๑+ 

RDU ๒) 

RDU ๑ : ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน 

(Process) 
RDU ๑ : ประเมินผลการด าเนินงาน (Output)   

ประเมินผล
การ 

ด าเนินงาน 
(Output)   

มี 
คณะกร
รมการ

ขับเคลื่อ
น  

SP-RDU 

มีระบบ
สารสนเทศใน
การจัดเก็บ

ข้อมูล
ตัวช้ีวัด SP-

RDU 

มี 
แผนปฏิบั

ติการ
จัดการ 

เชื้อดื้อยา 
ใน รพ.  

เฉพาะ รพ. 
ระดับ A S  
และ M๑ 

๑)  
ร้อยละ
รายการ
ยาที่สั่ง
ใช้ยา 
ใน
บัญชี
ยาหลัก
แห่งชา
ติ ED 

๒)  ประสิทธิผล
การด าเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ 
PTC ในการชี้น า
สื่อสาร และ
ส่งเสริมเพื่อ
น าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผล 

๓)  
รายการ
ยาที่ควร
พิจารณา 
ตัดออก 
8 
รายการ
ซึ่งยังคง
มีอยู่ใน
บัญชียา
รพ. 

๔)  การ
ด าเนินงาน
ในการ
จัดท า 
ฉลากยา
มาตรฐาน 
ฉลากยา
เสริม และ
เอกสาร
ข้อมูลยาใน 
๑๓กลุ่มที่
มี
รายละเอีย
ดครบถ้วน 

๕) การ
ด าเนินงา
นเพื่อ
ส่งเสริม
จริยธรร
มในการ
จัดซื้อยา
และ
ส่งเสริม
การขาย
ยา 

ร้อยละของ 
รพ.สต. /
หน่วย
บริการ
ปฐมภูมิ 
เครือข่าย
ระดับ

อ าเภอที่
ผ่านเกณฑ์ 

ใช้ยาปฏิชีวนะ 
ใน ๒  

โรค URI และ 
AD  

ตามเกณฑ์
เปูาหมาย 

 

ร้อยละ ระดับ 
จ านวน 
รายการ 

ระดับ  ระดับ  ร้อยละ. ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

๑.พระนั่ง
เกล้า 

A มี มี มี 
82.0

0 
3 ๐ ๕ ๕ 45.83 / 

 
๒.บาง
กรวย 

F๑ มี มี 
 

89.3
6 

๒ ๑ ๓ 3 80.00 
 

/ 

๓.บางใหญ่ M๒ มี มี   
88.6

6 
3 ๐ ๕ ๓ 63.64 / 

 
๔.บางบัว
ทอง 

M๒ มี มี   
88.6

4 
3 0 ๓ ๓ 87.50 / 

 
๕.บางบัว
ทอง๒ 

F๓ มี มี   
93.7

7 
3 ๐ ๓ ๓ 100 / 

 

๖.ไทรน้อย F๒ มี มี   
90.6

6 
3 ๐ ๓ ๓ 53.85 / 
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๗.ปาก
เกร็ด 

F๑ มี มี   
80.1

9 
๒ 0 ๓ ๓ 85.71 

 
/ 

เกณฑ์เป้าหมาย มี มี มี 

รพ.ระดับ 
A ≥ ร้อย
ละ )๗๕ 
S ≥ ร้อย
ละ ๘๐ 
M๑-M๒
≥ ร้อยละ 

๘๕ 
F๑-F๓≥ 
ร้อยละ 
๙๐ 

ระดับ ๓ 
≤ ๑

รายกา
ร 

รายการ
ยา  

๑๓ กลุ่ม 
ระดับ ๓ 

ระดับ ๓ 
≥ ร้อยละ 

๔๐ 

รพ.แม่ข่าย 
ผ่านเกณฑ์ 
RDU ๑และ 
หน่วย
บริการลูก
ข่าย ใน
เครือข่าย
ปฐมภูมิ
ผ่านเกณฑ์ 
RDU ๒ขั้น
ที่ ๑ตาม
เกณฑ์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 
  

เป้าหมาย SP-RDU 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖1 

รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU ๑และ RDU ๒)  
ขั้นที่ ๑ทุกแห่ง 

  

 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 
1)  A   = จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เปูาหมาย ขั้นที่1 ภาพรวมจังหวัด
จ านวน 5 แห่ง 
(รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU 
๒ ขั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์เปูาหมาย )   

    2)  B    = จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด จ านวน๗ แห่ง 

  
  

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B 
) x 100 คิดเป็นร้อยละ71.43 
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2.2 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 
 

รายชื่อรพ. 

RDU ๑ประเมินผลการด าเนินงาน (Output)   RDU ๒ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

การเป็น RDU 
Hospital ขั้นที่

๑ 
(RDU ๑+ RDU ๒) 

1. ผลการ
ด าเนิน 
งานของ
ตัวชี้วัด
จ านวน 5 
ตัวชี้วัด
ตาม RDU 
ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI, AD, FTW, 
APL ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด 

3.  การใช้ยา 
NSAIDs ในผู้ปุวย
โรคไตเร้ือรังระดับ 
3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

4. การใช้ยา 
Glibenclamide
ในผู้ปุวยสูงอายุ 
หรือไตท างาน
บกพร่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

5. การไม่ใช้ยา
ที่ห้ามใช้ใน
สตรีตั้งครรภ์ 
ได้แก่ 
warfarin, 
statins, 
ergots 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 

6. การจัดการ
การดื้อยา 
(AMR) : กรณี
เป็น รพ.
ระดับ A, S, 
M1 ต้องมี
รายงานอัตรา
การติดเชื้อดื้อ
ยา (AMR) ใน
กระแสเลือด 

ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน 
(Output)   

RI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

FTW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 

ร้อยละของ รพ.
สต. /หน่วย

บริการปฐมภูมิ 
เครือข่ายระดับ
อ าเภอที่ผ่าน

เกณฑ ์
ใช้ยาปฏิชีวนะ ใน  
โรค URI และ AD  

ตามเกณฑ์
เปูาหมาย 

 
 

ร้อยละ 
ผ่าน 

 
ไม่

ผ่าน 

      
๑.พระนั่งเกล้า ผ่าน 52.51 49.62 53.98 10.75 1.36 0 0 มี 45.83 

 
/ 

๒.บางกรวย ไม่ผ่าน 24.58 21.59 36.24 2.86 1.24 0 0 
 

80.00 
 

/ 
๓.บางใหญ่ ผ่าน 32.59 36.50 51.12 23.75 1.47 44.22 0 

 
63.64 

 
/ 

๔.บางบัวทอง ผ่าน 22.01 23.16 60.95 8.94 2.19 2.24 0 
 

87.50 
 

/ 
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๕.บางบัวทอง๒ ผ่าน 50.10 49.10 71.80 0* 5.13 22.86 0 
 

100 
 

/ 
๖.ไทรน้อย ผ่าน 10.64 16.69 51.97 7.56 0.45 0 0 

 
53.85 

 
/ 

๗.ปากเกร็ด ไม่ผ่าน 18.51 35.04 69.24 8.98 0.76 0 0 
 

85.71 
 

/ 

เกณฑ์
เป้าหมาย 

ผ่านเกณฑ์ 
5 ตัวชี้วัด
ตาม RDU 
ขั้นที่ 1 

<ร้อยละ 
20 

<ร้อยละ 
20 

<ร้อยละ 
40 

< ร้อยละ 10 
 * หมายเหตุ 
รพ.บางบัวทอง 
2 ไม่มีบริการ
ห้องคลอด 

< ร้อยละ 10 ≤ ร้อยละ 5 0 คน มี ≥ ร้อยละ 6๐ 

รพ.แม่ข่าย ผ่าน
เกณฑ ์RDU ๑
และ หน่วย
บริการลูกข่าย 
ในเครือข่ายปฐม
ภูมิผ่านเกณฑ์ 
RDU ๒ขั้นที่ 2
ตามเกณฑ์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 
  

เป้าหมายSP-RDU 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖1 
รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (ผ่านเกณฑ์ RDU ๑และ RDU ๒)  ขั้นที่ 2ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ รพ.ทั้งหมด 

  

 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
1)  A   = จ านวน รพ. ที่เป็น RDU Hospital ตามเกณฑ์เปูาหมาย ขั้นที่2  ภาพรวมจังหวัดจ านวน ๐ แห่ง 
(รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU ๒ ขั้นที่ ๑ ตามเกณฑ์เปูาหมาย )   

    2)  B    = จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด จ านวน๗ แห่ง 

    3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 คิดเป็นร้อยละ๐ 
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2.3ผลการด าเนินงาน “โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” 

กิจกรรมAMR  ผลการด าเนินการ 

1.  การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
1.1 คณะกรรมการ มีผู้บริหารเป็นประธาน 
(    ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานAMR โดยมีผู้บริหารเป็นประธาน เพื่อให้มี
การสนับสนุนนโยบายและทรัพยากร 
(    ) ใช้คณะกรรมการชุดเดิม เช่น ICC / PTC โดยมีการปรับองค์ประกอบ และบทบาท
หน้าที่ให้ด าเนินการด้าน AMR 
(    ) อ่ืนๆ ระบุ  มีการตั้งคณะกรรมการ RDU โดยปรับองค์ประกอบ และบทบาท
หน้าที่ให้ด าเนินการด้าน AMR ด้วย 

  

1.2 มีการก าหนดแพทย์ 1 ท่านเป็นผู้น าทีมในการจัดการ AMR  และมีเภสัชกร/พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์/นักระบาดวิทยา ร่วมในทีม 

  

1.3มีการก าหนดเปูาหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
(ระบ)ุ คณะกรรมการ ICC ก าหนดเปูาหมาย  

- ไม่พบการระบาดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล   เกณฑ์ 0 ครั้ง 
      -     ร้อยละการเพิ่มอัตราการเกิดเชื้อดื้อยา  < 5 

  

1.4 มีแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลครอบคลุมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
      - การพัฒนาการเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ 
     -  การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     -  การปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 

 
 
 
 
 

 

2.  การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
2.1 สามารถวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

- Acinetobacter spp., (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter 
baumanniiได)้ Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย 
Enterococcus faecium ได)้Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae 

 
 

 

2.2  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที 
- มีการก าหนดรายการเชื้อดื้อยาที่ต้องรายงานด่วน 
- (ควร) มีการก าหนดเชื้อการเฝูาระวังพิเศษเช่น CRE , VRSA, VRE  

  -     สามารถแสดงช่องทางการรายงานด่วน เช่น ทางโทรศัพท์ line, intranet, 
E-mail 

 
 
 
 
 

 

2.3  จัดท า Antibiogramอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- ล่าสุดปี พ.ศ. 2560 (รอบท่ี 1 ควรมปีี 2559 , รอบท่ี 2 ควรมปีี 2560) 

   -      มีการจัดส่งให้ ศุนย์วิทยศาสตร์การแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 

 

2.4  มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเลกทรอนิกส์ 
   -    () บันทึกใน Mlab (  ) WHONet (  ) Excel (  ) อ่ืนๆ 
   -    (ควร) เชื่อมโยง micro lab กับ HIS ของโรงพยาบาลได้ 
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กิจกรรมAMR  ผลการด าเนินการ 

2.  การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
2.5 รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาและรวบรวมส่งมายัง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัย
สาธารณสุข) ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

 

2.6 มีรายงานเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิดได้แก่  
(ข้อมูล มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
-  ร้อยละผู้ปุวยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด (Ax100/B)  =  4.26 %   

 AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ปุวยติดเชื้อ(ราย) A = 274  
Acinetobacter baumannii 14   ( 0.22 %) 6424 
Pseudomonas aeruginosa 8      ( 0.12%) 6430 
Klebsiella pneumonia 61   ( 0.95 %) 6377 
Staphylococcus aureus 19     ( 0.30 %) 6419 
Escherichia coli 159   ( 2.47 %) 6279 
Salmonella spp. 1     ( 0.02 %) 6437 
Enterococcus faecium 11    ( 0.17 %) 6427 
Streptococcus pneumoniae  1      ( 0.02 %) 6437 
B = จ านวนผู้ปุวยที่ส่งH/C (ราย) B= 6438 

 

 
 

 

2.7  (อาจเพิ่ม) ติดตามเชื้อดื้อยา 8 ชนิดในการติดเชื้อต าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากในกระแส
เลือด 

  
 

3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
3.1 มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE,DUR)ในยากลุ่มที่ควบคุมการใช้ 

(Controlled Antibiotic) 
รายการยา Controlled Antibiotics % Appropriate 

Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg inj. 100 % 
Meropenem 1 gm inj. 99.38 % 
Ertapenem 1 gm inj. 81.25 % 
Colistin 150 mg inj. 84.38 %  

  

3.2 (ควร) มีระบบ pre authorization ในยากลุ่มที่จ ากัดการใช้ (Restricted Antibiotic)   
3.3 (ควร) มีการก าหนดการใช้ยาตาม Evidence base และความไวของเชื้อต่อยา

ที่สอดคล้องกับ Antibiogram ของ รพ. 
 
 

 

3.4 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ปุวยนอก  
DDD ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผู้ปุวยนอกของรพ.ต่อ 1,000 visits ต่อ วัน 
(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60   

       DDD /1000 visits/day =   9.12 
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กิจกรรมAMR  ผลการด าเนินการ 

3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
3.5 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ปุวยใน  

- DDD ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดต่อ 100 วันนอน  
   (ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60   
   DDD /100 วันนอน =   91.21 

- (ควร) มีการเปรียบเทียบ DDD ในแต่ละช่วงเวลาของยากลุ่ม Carbapenem, 
Colistin, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) , 3rdและ 4th 
Cephalosporin, Fluoroquinolone  เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ใช้ยา 

รายการยา เม.ย.-มิ.ย. 60 ก.ค.-ก.ย. 60 
Imipenem (+cilastatin) 1.56 1.19 
Meropenem  9.87 12.32 
Ertapenem 1.33 1.77 
Colistimethate 1.43 1.85 
Cefoperazone (+sulbactam) 0.62 0.75 
Piperacillin (+tazobactam) 3.39 3.62 
Amoxicillin (+Clavulanate) 2.29 1.95 
Cefotaxime  0.43 0.58 
Ceftazidime  4.78 5.36 
Ceftriaxone  19.27 21.55 
Ciprofloxacin  3.11 2.92 
Levofloxacin  1.36 1.44  

 
 

 

3.6  มีการติดตามมูลค่าต้นทุนของการใช้ยาปฏิชีวนะ 
    (รอบท่ี 1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 และ รอบท่ี 2 ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 31 มีค.61)   

รอบท่ี 1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 
- มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ปุวยนอกและรพ.สต.  . 

   มูลค่ารวม  2,560,735.26  บาท 
- มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ปุวยใน 
มูลค่ารวม  14,294,069.00บาท    
         มูลค่ายากลุม่เปูาหมาย  
Carbapenem              6,743,007.32  บาท 
Colistin                          570,843.00  บาท 
BL/BI                          1,413,117.40  บาท 
Tigecycline                                 0       บาท 
 Fluoroquinolone            573,322.05  บาท 
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กิจกรรม AMR  ผลการด าเนินการ 

4. การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
4.1 ส ารวจอัตราชุกของการติดเชื้อใน รพ. (point prevalence surveillance) ปีละ ๑ 

ครั้ง  อัตราชุก = 9.86  % 
 

  
 

4.2 มีสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSIสม่ าเสมอ
ทุกเดือน 

Target Surveillance ผลการด าเนินงานล่าสุด 
ไตรมาสที่ 1  

ปีงบประมาณ  2561 
VAP   เกณฑ์ < 8 : 1000  Vent. Day 3.70 : 1000   Vent. Day 
CAUTI  เกณฑ์ < 5 : 1000  F/C. Day 4.90  : 1000  F/C. Day 
CLABSI   เกณฑ์ < 1 : 1000  CVC. Day 1.68 : 1000  CVC. Day 
SSI  Clean Wound  < 0.5 % 0   %  

 
 

 

4.3  มีสรุปรายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละต าแหน่ง ปีละ ๑ ครั้ง    
4.4  มีการรายงานข้อ 4.1 – 4.2 ไปยังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
หมายเหตุ เนื่องจากเกณฑ์ตัวชี้วัด AMR ได้มีการชี้แจงในการประชุม AMR เดือนมกราคม 
61 ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 จึงยังไม่ได้ด าเนินการรายงานอัตราการติดเชื้อดังกล่าว ไปยัง
สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรคแต่ทางรพ.พระนั่งเกล้าได้ส่งอัตราการติดเชื้อ
ดังกล่าว ไปยังตัวชี้วัด THIP สม่ าเสมอทุกเดือน เพ่ือเปรียบเทียบกับรพ.อ่ืนๆใน
ระดับประเทศ และในไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 

  

5.  การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 
5.1  มีการติดตามขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส าคัญ   
5.2  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเช่น  

- การใช้ยากับความไวของเชื้อต่อยาและขนาดปัญหาเชื้อดื้อยา 
- แผนภูมิแสดงปริมาณการใช้ยา (DDD)และความไวของเชื้อต่อยา  
- แผนภูมแิสดงจ านวน และสัดส่วนผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาส าคัญของ

โรงพยาบาลแยกตามแหล่งรับเชื้อ( HI/CI)  
- รายงานความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพที่ส าคัญ 

 
 
 
 

 
 

 

5.3  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ/การระบาดของเชื้อดื้อยาแยกตามหอผู้ปุวย หรือ 
PCT และมีการคืนข้อมูลกลับให้หอผู้ปุวย หรือ PCT ที่พบปัญหา AMR 

  

5.4  มีการสรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปัญหา และน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล 

- มาตรการและกิจกรรมส าคัญ (Intervention) ของปี 2561 
1. ท ารายงานการเฝูาระวังเชื้อดื้อยาที่พบจ าแนกรายหน่วยงานเสนอผู้บริหารทุกเดือน  
2. ทีม IC นิเทศติดตามประเมินมาตรการ Isolation Precaution ทุกสัปดาห ์
3. ICN ติดตามประเมินทุกวัน ตามรายงานผู้ปุวยติดเชื้อดื้อยาและในตึกที่เสี่ยงสูง 

     -    มีรายงานการการก ากับติดตาม การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
3.1 คณะกรรมการ RDU ของรพ.รายงานผลตัวชี้วัด Service plan RDU แก่คณะกรรมการ PTC, คณะกรรมการ

บริหารของโรงพยาบาล, องค์กรแพทย์, คปสอ. 
3.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน RDU ในวาระการประชุมติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุขของจังหวัด

นนทบุรีทุกเดือน  
3.3 วิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาของแผนก/ตัวบุคคลที่ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์ และรายงานองค์กรแพทย์ , รอง

ผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  
3.4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice และ KM sharing 

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

4.1 บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการขาดความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผู้ปุวยเรียกร้องการใช้ยา
ปฏิชีวนะทุกครั้ง เมื่อมีอาการไข้หวัด เจ็บคอ ท้องเสีย หรือมีบาดแผล 
4.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ยาให้สมเหตุผลของผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่สามารถปรับได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์งาน RDU เพ่ือสร้างความตระหนักและความร่วมมือ ดังนั้นทางกระทรวง
สาธารณสุขจึงควรสนับสนุนงบประมาณและจัดท าสื่อเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน RDU ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์และประชาขนผู้รับบริการอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นทางส่วนกลางควรรณรงค์เรื่อง RDU ในร้านขายยา 
และสถานพยาบาลเอกชน รวมทั้งจัดท าการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หรือวิทยุอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
5.1 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมระดับประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามตัวชี้วัด RDU ทั้ง 

๒๑ ตัวชี้วัด จากฐานข้อมูลกลาง 43 แฟูม โดยสามารถรองรับกับโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการที่หน่วยบริการใช้อยู่ เพื่อ
ลดภาระและความยุ่งยากซ้ าซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้การรายงานผลท าให้รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ 

5.2 ทางกระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนงบประมาณและการจัดท าสื่อจากส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
RDU ภายในรพ.และรพ.สต. และเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความร่วมมือของบุคลากรทาง
การแพทย์และประชาขนผู้รับบริการ 
 
6. ผู้รายงาน  ภญ.วรรณวิไล  ณ ระนอง  เภสัชกรช านาญการ  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ.นนทบุรี 

เบอร์โทรศัพท์  02-5284567 ต่อ 1423, 081-8545845  E-mail : warnwilai@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 16 :  การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 

ปี 2560 ปี 2561 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

 

30.ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขต
สุขภาพลดลง 
 
การส่งต่อผู้ปุวย 4 สาขา  
1. สาขาโรคหัวใจ   
2. สาขาโรคมะเร็ง   
 
3. สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 
4. สาขาทารกแรกเกิด 
 

ลดลงร้อยละ 10  
 
 
 

12% 
๒๙๖ 

(๓๓.๑๘) 
4 ราย 

(ต.ค.59-ธ.ค.59) 
11 ราย 

 

 
 
 
 

5.88% 
๑๑๓ 

(๓๙.๕๑) 
4 ราย 

 
3 ราย 

 

 
 
 
 

ลดลง 49% 
 
 

ไม่ลดลงจากเดิม 
 

ลดลง 10% 

 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ร้อยละการถูกส่งต่อจากสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินลดลง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 ราย เมื่อเทียบกับจ านวน

การประสานส่งต่อนอกเขตสุขภาพเมื่อปีงบประมาณ 2559จ านวน 4 ราย  ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้ลดลงไปจากเดิม 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
-  มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆเพ่ิมมากข้ึน         
-  ศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยในการท าหัตถการต่างๆมากขึ้น (ความทันสมัยของเครื่องมือแพทย์,เทคโนโลยีในการ
รักษาผู้ปุวย)             
-  มีแนวทางในการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
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4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
- ปัญหาอุปสรรค :  นอกเวลาผู้ปุวยบางรายที่มีความจ าเป็นต้องท า Emergency CAG  ยังไม่สามารถท าได้  จึง
จ าเป็นต้องติดต่อโรงพยาบาลที่เป็นรพ.เฉพาะทาง  เช่น  สถาบันโรคทรวงอก,ศิริราช,  กรณี Case Vascular ที่
จ าเป็นต้องท าการผ่าตัด (intervention)ในทันที  มีความจ าเป็นต้องประสานเข้าโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ 
- ข้อเสนอแนะ  ควรมีการเพ่ิมความพร้อมของทีมสาขาต่างๆและความพร้อมของเครื่องมือที่จะใช้ในการดูแลผู้ปุวย 

 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

- ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้มีการบริหารจัดการๆส่งต่อได้หลายช่องทาง  ไม่ว่าจะเป็นทาง Line Consult ที่
สามารถท าให้รพ.ชุมชน,หน่วยงาน ERหอผู้ปุวย  สามารถส่งข้อมูลผู้ปุวยเข้ารับค าปรึกษาใน Line เฉพาะทางนั้นๆได้ 
เช่น  Line Non-HI,Line CKD-CAPD ,Line Add Cardio  ซึ่งจะท าให้ผู้ปุวยได้รับการดูแล และค าแนะน า  หรือ
แม้กระท่ังแนวทางการรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  อีกท้ังยังมีโปรแกรม  Thai Refer  ซึ่งช่วยในการส่งต่อ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ลดปัญหาเรื่องความขัดข้อง  ความไม่ชัดเจนของเอกสารที่น าส่งไปได้  การที่ได้ทราบถึงข้อมูล
ของผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้การประสานงานมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน       
-  มีการประเมินการน าส่งโดยใช้ใบประเมินจากโปรแกรม Thai Refer ซึ่งจะท าให้รพ.ชุมชนได้ทราบถึงแนวทางในการ
น าส่งผู้ปุวยได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น          
 

สาขาโรคมะเร็ง 
๒. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพมีจ านวนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น จากการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ THAI REFER 

๓. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
      มีการส่งต่อผู้ปุวยสาขามะเร็งนอกเขต ๔ เป็นจ านวนมาก เหตุผลเนื่องจากไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญ และเกิน
ศักยภาพ และเขตพ้ืนที่อยู่ใกล้รอยต่อกรุงเทพมหานครสถานพยาบาลที่ส่งต่อ สถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี 
โรงพยาบาลศิริราช ตามล าดับ 

๔. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
๔.๑ ขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คืออายุรแพทย์ด้านมะเร็ง 
๔.๑ ขาดอัตราก าลังคนในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากภาระงานมาก (พยาบาล CNC มีเพียง ๑ คน) 

 
5. ผู้รายงาน นางสาวบุญช่วย คล้ายเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร.๐๘ ๑๗๕๕ ๕๒๑๑                                        

E-mail : boonchuoy1309@hotail.co.th 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

.................................................................. 
 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 17 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

31.อัตราตายทารกแรกเกิด <3.4 ต่อ 1,000 
 ทารกแรกเกิดมีชีพ 

 

3.12 : 1,000 
 ทารกแรกเกิดมีชีพ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ปี 2559  =  5.69 
- ป ี2560  =  5.41 
- ป ี2561  =  3.12 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

- นโยบายชัดเจน ติดตามนิเทศสม่ าเสมอ 
- ทีมงานเข้มแข็งมีการสื่อสารข้อมูล 2 ทางท้ังทีมงานแม่ข่ายและลูกข่าย 
- พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ปุวยทารกแรกเกิด อบรมให้ความรู้และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ทีมได้ทบทวนการดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ ลดปุวย ลดตาย ลดภาวะแทรกซ้อน  
- การท างานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพในการตรวจภาวะแทรกซ้อนของทารกน้ าหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม เพื่อ

ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ปุวย 
 

4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
- อัตราการเสียชีวิตทารกอายุน้อยกว่า 28 วัน 
- สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากยังคงมากท่ีสุดคือ sepsis (Acinetobacter baumanii) 
- Refer in/refer out/refer back 
- บุคลากรและอุปกรณ์ จ านวนเตียง NICU ไม่เพียงพอ 
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในทารกส าหรับทารกน้ าหนักน้อยกว่า 1,500 g 
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5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

- สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากยังคงมากท่ีสุดคือ sepsis : IC,patient care team 
- ปฏิบัติตามแนวทางICคือการล้างมือตามมาตรฐาน 
- การให้ค าปรึกษาทางระบบการสื่อสาร line consult,line application ภายในจังหวัดและเขต 
- อบรมให้ความรู้เรื่อง NRP,neonatal transport เพ่ือพัฒนาระบบการรับส่งผู้ปุวยกลับเมื่ออาการดีข้ึน 
- พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการดูแลผู้ปุวยในเครือข่าย 
แผนการพัฒนา 
- เพ่ิมจ านวนเตียง 
- พัฒนาระบบการให้บริการและการดูแลทารกแรกเกิดในชุมชน เช่น ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยมากที่ไม่ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 
- พัฒนาระบบส่งกลับและการดูแลต่อเนื่อง 
- การตรวจหาความผิดปกติในทารกกลุ่มเสี่ยง 
- ลดภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิด เช่น BPD,ROP 
- พัฒนาบุคลากร เช่น อบรมพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตระยะสั้น 
- ลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซ้อน โดยก าหนด 4 ประเด็นหลัก 

1. ทารกแรกเกิดก่อนก าหนดหรือทารกเกิดที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกอายุครรภ์ 
2. ทารกแรกเกิดที่มีโรคหัวใจที่พิการแต่ก าเนิดหรือทารกมีความพิการแต่ก าเนิดด้านอื่นโดยเฉพาะที่ต้องการ

รักษาด้านศัลยกรรม 
3. ภาวะพร่องออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
4. การจัดระบบการรับและส่งต่อทารกแรกเกิดระหว่างสถานบริการให้ได้มาตรฐาน  

 
6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- หนูน้อยหมวกแดง 
- ถุงพลาสติกช่วยรักษาอุณหภูมิกาย 
- มือแม่ 
- ถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมเจาะกลางใช้แทนผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง 
- โครงการสร้างรักและเข้าใจ 
- ผ้าคลุมตู้อบด้านในตู้อบเป็นสีขาวด าส่งเสริมพัฒนาการสายตา ส่วนด้านนอกสีสันสวยงามตามสบาย  

 
7. ผู้รายงาน   

1. พญ.ช่อทิพย์  นาสวาสดิ์  โทรศัพท์  02-5284567 
2. นางรัตนา  ปัญญานุวัฒน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทรศัพท์  02-5284567 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

.................................................................. 
 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 18 :  โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

32. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

- ขั้นตอนที่ 2 
2.1,2.2 (1) 
และ 2.3 (1) 
- ขั้นตอนที่ 3  
- ขั้นตอนที่ 4 
4.1(1),4.2(1) 
- ขั้นตอนที่ 5  
5.1(1),5.2(1) 

 

100% 
(6/6) 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- มีคณะกรรมการ ระดับจังหวัด/ รพช. ครบทั้งจังหวัด 
- มีการจัดตั้งเป็นหน่วยบริการของหน่วยงาน มีเลขาเป็นพยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตร PCครบ 
- ผู้ปุวยได้รับบริการ PC ตามเกณฑ์มาตรฐาน 95% ปี61 ปรับจากเดิม CA/nonce เป็น 8 กลุ่มโรค 10 Criteria 
- มี Advance care planมีการเชื่อมโยงสู่ชุมชน 
- จ านวนผู้ปุวยได้รับการรักษาด้วย Opioid 54% 
- มีแพทย์PC เป็นกรรมการ 1ท่าน 
- จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับ Advance care plan 79% 
- มี Pain Clinic ที่ รพ.พระนั่งเกล้า และเครือข่ายรับให้ค า อาการปวด 
- มีแผนการด าเนินการรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
- มีการสร้างเครือข่ายรับส่งต่อที่ชัดเจนทั้งจังหวัด 58% 
- มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ปุวยให้มีไปใช้ที่บ้าน ทุก รพ. 
- มีการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด ติดตาม Advance care plan 79% 
- มีงานพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง CQI  เรื่องผลการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองใน รพ.พระนั่งเกล้า 
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ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ หัวข้อ จ านวนผู้ป่วย
(ราย) ปี 60 
ต.ค.-ก.ย.60 

จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) ปี 61          
ต.ค.-ม.ค.61 

1  ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานงาน 
PC 

  

 1.1 จ านวนผู้ปุวยระยะสุดท้ายทั้งหมดที่ลงทะเบียน 323 266 

 1.2 จ านวนผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 330 266 

2 ผู้ป่วย อยู่ได้อย่างมีความสุขจนวันสุดท้าย   

 2.1 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา/บรรเทาปวดด้วยยาOpioids 95 89 

 2.2จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการรักษา/บรรเทาอาการเหนื่อยด้วยยา 
Opioids 

81 55 

3 ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ดี และตายในอ้อมกอด
แห่งครอบครัวอันอบอุ่น 

  

 3.1 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการวางแผนดูแลตนเองล่วงหน้า(Advance 
care plan) 

305 210 

 3.2 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่เสียชีวิตที่
โรงพยาบาล 

167 145 

 3.3 จ านวนการให้บริการดูแลภาวะเศร้าโศกของครอบครัวหลัง
ผู้ปุวยเสียชีวิต (Bereavement care) 

171 122 

 3.4 ความพึงพอใจของผู้ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง(% ) 90.11 90.04 

4 ได้รับบริการต่อเนื่อง และการดูแลต่อเนื่อง   

 4.1 จ านวนผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่จ าหน่ายทั้งหมด (ไม่ตาย/กลับ
บ้าน) 

109 119 

 4.2 จ านวนผู้ปุวยที่จ าหน่ายได้รับการส่งต่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน/
ชุมชน 

58 69 

 4.3 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่เสียชีวิตที่
บ้าน 

16 8 

 4.4 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับบริการเครื่องมือแพทย์ที่บ้าน 6 14 

5 จ านวนผู้ป่วย   :    Ca 99 115 

                  :    Non - Ca 257 153 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- การประชุมกรรมการ 
- จัดท าแบบด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ผู้บริหารสนับสนุน 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนมีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI)  
- จัดท ามีแผนงาน PC ที่ด าเนินการร่วมกับ รพ.สต.  อาสาสมัครในชุมชน 
- จัดบริการร่วมกับแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม นวดบ าบัด สวดมนต์บ าบัด 

 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- สมุดภาพ Palliative care 

 
6. ผู้รายงาน  นพ.จีระศักดิ์  ศรีเจริญประธาน สาขาPalliative Care นนทบุรีโทร 0816800623 

doctorjeera@hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

.................................................................. 
 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 19 :  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

33.ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 20 
-รพศ./รพท. อย่างน้อยร้อยละ10 

 

ร้อยละ 6.19 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากสถิติปี 2560 เฉลี่ยจ านวนผู้ปุวยนอกเดือนละประมาณ 58,000 คน ขณะที่หน่วยงานแพทย์แผนไทยและ
ทางเลือก มีจ านวนผู้ปุวยนอกเฉลี่ยเดือนละ 4,600 คน คิดเป็นประมาณ 7% ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ 
        งานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดให้บริการตรวจวินจิฉัยรักษาพยาบาล 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนจีน ในผู้ปุวยทุกระดับแบบครบวงจร ทั้งคลินิกท่ัวไปและ
คลินิกเฉพาะโรค ยกเว้นผู้ปุวยฉุกเฉิน กิจกรรมที่เปิดให้บริการได้แก่ การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ า
สมุนไพร การฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด การจ่ายยาสมุนไพร ฝังเข็ม ลนยา ครอบแก้ว ไฮมีโอพาธีร์โดยเน้นให้บริการที่เป็น
เลิศในกลุ่มโรคท่ีส าคัญ 4 โรค ดังนี้ ปวดเข่า อัมพฤกษ์อัมพาต ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น และไมเกรน 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ 
- ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

- ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท าให้ประชาชนไม่ทราบว่ารักษาอะไรได้บ้าง ดีอย่างไร  
- อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อภาระงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
- แพทย์แผนไทยยังไม่สามารถปรุงยาเองได้ ใช้ยาสมุนไพรแบบบรรจุส าเร็จ 
- การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความคลาดเคลื่อน 
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5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การเพ่ิมจ านวนผู้มารับบริการงานแพทย์แผนไทยและทางเลือกต้องการจาก ๒๔๐ คน/วัน (เดิม) เป็น ๓๐๐  
คน/วัน (คิดเป็น ๑๐ %ตามเปูาหมาย) และถ้าเพ่ิมได้เป็น ๔๐๐ คน/วัน (จะได้เป็น ๑๓ %ที่น่าพอใจ) โดยมีมาตรการดังนี้ 

- เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจได้เร็วโดยไม่ต้องผ่านแพทย์แผนปัจจุบันเหมือนแต่เดิม 
- เชิญอาจารย์แพทย์แผนไทยท่ีเป็นจิตอาสามาช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย และสอนวิชาแผนไทย จ านวน ๒ ท่าน ๒ 

วัน/สัปดาห์ 
- รับสมัครแพทย์แผนไทยรายคาบเพ่ิมอีก จ านวน ๒ ท่าน 

๕.๒ พัฒนามาตรฐานการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามมาตรฐาน HA&RM 
๕.๓ การเพ่ิมรายรับจากกลุ่มที่จ่ายได้เช่น นวดน้ ามันเป็นต้น 
๕.๔ สร้างองค์ความรู้เพ่ือเน้นให้บริการกลุ่ม  ๔ โรคหลัก (ปวดเข่า, อัมพฤกษ-์อัมพาต, ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น 

และไมเกรน) 
๕.๕ ท าแผนพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

6. ผู้รายงาน 
๑. นางภัคค์ภัสสร  อนุวัฒน์นนทเขตต์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๒๘๕๖๙๙๖ 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก  ส าพล  ต าแหน่งแพทย์แผนไทย เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๔๙๕๒๔๒๔ pnk_tm@hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

.................................................................. 
 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 20 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

34. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

>ร้อยละ 55 
 

๔๗.๕ 

 
  
หมายเหตุ  : ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๐ ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต คือ ๔๙   แต่ในปี 
๒๕๖๑ (ต.ค.๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐) ลดลงเหลือ ๔๗.๕ เพราะ 

๑  ในช่วงเดือน ต.ค.๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐ มีประชากรกลุ่มเปูาหมาย ย้ายเพิ่มเข้ามา ในจังหวัดนนทบุรีประมาณ 
๑๔,๐๐๐ คน ดังนั้นฐานข้อมูลประชากรที่เป็นตัวหารจะเพ่ิมข้ึนข้อมูลที่ออกมาจึงปรับน้อยลงทั้งทีมีการคัดกรองเพ่ิมข้ึน 

๒  ยังไม่ได้ดึงและส่งข้อมูล คัดกรองภาวะซึมเศร้าของจังหวัดนนทบุรี ประจ าเดือน ต.ค. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐ ให้แก่      
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นผู้รวบรวบข้อมูล ( Plan ส่งหลัง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

.................................................................. 
 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 20 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

35.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3 ต่อประชากรแสนคน 
 

๐.๑๖  : ประชากรแสนคน 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

-   ขยายบริการคลินิกใส่ใจลงสู่ชุมชน ทุกอ าเภอ โดยมี รพช.เป็นแม่ CUP และมีสสจ.และ รพศ.เป็นที่ปรึกษา  
-   ขยายระบบบัญชียาจิตเวชลงใน รพ.สต ทุกแห่ง  
-   จัดท าคู่มือและแนวทางการด าเนินงาน 
-   จัดท าโครงการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 
-   จัดท าโครงการนนทบุรีจิตแจ่มใสใส่ใจสัญจร 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีเครือข่ายที่เข้มแข็งสามัคคีมีแนวทางด าเนินงานเป็นระบบที่จัดเจน 
- มีระบบส่งต่อ  
- มีระบบconsult ๒๔ ชม. 
- มีการประชุมชี้แจงติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะสรุปปัญหาอุปสรรคร่วมหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบ  

4.  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
- บุคลากรน้อย งานเยอะ 
- บุคลากรมีอายุใกล้เคียงกันหากเกษียณพร้อมๆกัน อาจท าให้เกิดการขาดแคลน  
- การใช้งบประมาณในการท างานค่อนข้างงยุ่งยาก 

5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชขยายคลินิกใส่ใจลงสู่ระดับ รพ.สต.ทุกแห่งเพ่ือรองรับการส่งผู้ป่วยที่

อาการดีลงสู่ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี 
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- จัดท าโครงการนนทบุรี จิตแจ่มใสใส่ใจสัญจร เพ่ือรองรับปัญหาบุคลากรด้านจิตเวชที่มีจ านวนน้อย เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากรระดับปฐมภูมิ เป็นบริการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยและเปิด
โอกาสเข้าถึงระบบบริการมากข้ึน 

- พัฒนาระบบบัญชียาจิตเวชในระดับ รพ.สต.ทุกแห่งของจังหวัดนนทบุรี 
- มีระบบ consult ๒๔ ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่น ในการให้บริการ สามารถdetectอาการเบื้องตนได้อย่างรวดเร็ว

แม่นย า  
- ประสานเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน หรืออาจโทรติดตามเยี่ยมอาการเช่น ในผู้ป่วยที่มีประวัติ

ฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยที่อาการเปลี่ยนเสี่ยงต่อกระท ารุนแรง  ไม่ทานยา ไม่มีผู้ดูแล  

6. ผู้รายงาน(ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 
นางกฤษณา  สังข์ประสิทธิ์  ลงสู่ระดับ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรีลงสู่ระดับ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี 
ลงสู่ระดับ รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี 0819941642  
ON.PNKPSY @GMAIL .com ON.PNKPSY @GMAIL .com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 21 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
 กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

36. อัตราตายผู้ปุวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 
 

<ร้อยละ 30 
 

40.81% 

  
2. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

1. การเริ่มต้นด้วยการท าในส่วนcommunity acquired infection 
2. การจัดท า Protocol โดยใช้ทั้ง รพ. องค์ประกอบของ protocol ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักๆ ครบ คือ 

1. การให้ ATB ใน 1 ชม. 
2. อัตราการท า HC ก่อนให้ ATB 
3. การให้สารน้ า 2000 ml 

3. การใช้ SIRS ในการ screen ผู้ปุวย sepsis  
4. การใช้ SOS score ในการ screen ผู้ปุวย severe sepsis และ septic shock  
5. การจัดท า node ในแต่ละหอผู้ปุวยให้ช่วยบริหารจัดการ 
6. การจัดระบบ flow ตาม protocol 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
1. ไม่สามารถ screen sepsis ได้ครบ 100% (จ ากัดด้วยตัวของ sensitivity ของ screening tool) 
2. ยังไม่สามารถน าไปท าได้ในกรณี hospital acquired infection 
3. จ านวนเตียงใน รพ. มีจ านวนจ ากัดส่งผลต่อการดูแลผู้ปุวยต่อหลังท าตาม Protocol แล้วและส่งผลต่อ

ผู้ปุวย รพช. ในกรณีที่ต้องการ refer 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
ปัญหาอุปสรรค 
-  การพัฒนางานในหอผู้ปุวย 
-  การวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากผู้ปุวย sepsis อาจจะมีลักษณะที่ไม่typical 
-  การดูแลต่อเนื่องจาก ER ไปสู่หอผู้ปุวยและผู้ปุวยมีอาการทรุดลงขณะรอAdmitเนื่องจากจ านวนเตียงไม่เพียงพอ 
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แนวทางการพัฒนา 
 ขยายงานให้ครอบคลุมทั้งรพ. 
 จัดท า flow และมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท างาน  
 ต้องพัฒนาให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็นและให้การช่วยเหลือ ทั้ง คน เตียง อุปกรณ์  
 ต้องจัดเพิ่มเตียงโดยด่วน 
 มีการวางแผนจะท าระบบ septic shock fast tract  
 มีการอบรมupdate เรื่อยๆ  

 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 Sepsis protocol ของ รพ. 

 
6. ผู้รายงาน  นางนฤมล  พลอยแดง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  Tel. 0865448243 

E-mail Narumonploydang@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Narumonploydang@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 21 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม 
 กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. – ธ.ค.60) 

37. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture 
the fracture  
 
 
 
37.1 ร้อยละของผู้ปุวย Capture the fracture 
ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ า (Refracture) 
37.2 ร้อยละของผู้ปุวย Capture the fracture 
ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 
     37.3 การดูแลผู้ปุวยที่มีกระดูกหักไม่
ซับซ้อนในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M2 ลงไป 

     37.4 Fast track Surgery for open long 
bone fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน ๖ 
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A/S/M1 

     37.5 Fast track Surgery for fracture 
around the hip ในผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ 
ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน ๗๒ ชั่วโมงใน
โรงพยาบาล A/S/M1 

 

จ านวนเขตสุขภาพที่มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture  

ร้อยละ 100ของเขตสุขภาพ
ทั้งหมด (รวม 13 เขต) 

 
 
 
 
 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ 
 
 

มากกว่าร้อยละ ๒๐ 

 
 
 

มากกว่าร้อยละ ๓๐ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๗๕.๕๐% 
 
 
 

๘๐% 
 
 
 
 

๕๕.๓๒% 
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2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ล าดับ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. – ธ.ค.๖๐) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

จ านวนผู้ปุวยที่กระดูกหักไม่ซับซ้อนทั้งหมด 
จ านวนครั้งที่ Refer มา รพท./รพศ./M1 
จ านวนครั้งที่รักษาเองที่โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป 
จ านวนผู้ปุวย fracture around the hip ในผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี 
ที่ได้รับการผ่าตัดใน ๗๒ ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A/S/M1 
จ านวนผู้ปุวย fracture around the hip ในผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี
ที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดในโรงพยาบาลระดับ A/S/M1 
จ านวนผู้ปุวย Open long bone fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน ๖ 
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A/S/M1 
จ านวนผู้ปุวย Open long bone ทั้งหมดท่ีเข้ารับการรักษาท่ีได้รับการ
ผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ A/S/M1 

๑๕๑ 
๓๗ 

๑๑๔ 
๒๖ 

 
๔๗ 

 
๑๒ 

 
๑๕ 

 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
๑. ศักยภาพของโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรี ด้านออร์โธปิดิกส์ 

สถานบริการ ตรวจ OPD Orthopaedics ทรัพยากร/ศักยภาพ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
โรงพยาบาลบางใหญ่ 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 
 
 
โรงพยาบาลบางกรวย 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 

วันจันทร์-วันศุกร์ 
วันจันทร์-วันศุกร์ 

ปากเกร็ด ๑ วันอังคาร 
และวันพฤหัสบดี 

ปากเกร็ด ๒ วันศุกร์ 
วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 

มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ๑๓ ท่าน 
มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ๔ ท่าน 
มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ๑ ท่าน 
 
 
มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ๑ ท่าน 
มีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ๒ ท่าน 
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๒. การก าหนดโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านออร์โธปิดิกส์ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีการก าหนด Node refer ดังนี้ 

โรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลไทรน้อย ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลแม่ข่าย ( M2) โรงพยาบาลบางบัวทอง 
โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลปากเกร็ด ส่งรักษาต่อโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
 ๓. จัดท า Line ortho นนท์ ในการ consult case 
 ๔. การ consult แบบ D to D 
 ๕. พัฒนาระบบ Refer back 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค 
- KPI ใหม ่
- แนวทางด าเนินงานยังไม่ชัดเจน 
- การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ขาดความรู้เรื่อง Capture the fracture 
- ขาด Liaison Teams 
- จ านวนห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ 
- ต้องใช้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ 
- ยารักษาโรคกระดูกพรุนเป็นยานอกบัญชี 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ICD 9, ICD 10 ที่ชัดเจน 
- อบรมและศึกษา Capture the fracture Fracture 
-  Liaison Services (FLS) 
- ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ 
- การเข้าถึงยารักษาโรคกระดูกพรุน 
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- การส่งต่อผู้ปุวย 
 D to D & Hospital to Hospital consultation 
 LINE consultation: X-ray, lab report, managements 
 ศูนย์ refer 
 Pre operative lab evaluation 

 

 
 

- เพ่ิมศักยภาพห้องผ่าตัด (รพ.พระนั่งเกล้า/รพ.ชุมชน 
 เพ่ิมจ านวนห้อง (ใน/นอกเวลาราชการ) 
 เพ่ิมห้องผ่าตัดส าหรับผู้ปุวยอุบัติเหตุโดยเฉพาะ 
 บุคลากร (วิสัญญี, พยาบาล, ผู้ช่วยเหลือคนไข้) 
 เครื่องมือพิเศษ (Fluoroscope, Fracture table) 
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5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

- High Leg Support เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์วางขาสูง ที่สามารถปรับระดับได้ ส าหรับผู้ปุวยกระดูกหน้าแข้งหัก 
เพ่ือลดอาการบวมของขา บรรเทาอาการปวดของผู้ปุวย เพิ่มความสุขสบาย ปูองกันการเกิดภาวะ 
Compartment syndrome และผู้ปุวยพึงพอใจ 

 
 

6. ผู้รายงาน  นพ.นันทวัฒน์  รักษมณี  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6:  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 22 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหัวใจ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

38. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปุวย STEMI ได้ 

ร้อยละ 100 
 

 

61.1 

39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 27 ต่อแสน
ประชากร 

4.6 : แสนประชากร 

  
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
อ.เมือง บาง

กรวย 
บางใหญ่ 
 

ปาก
เกร็ด 

บาง
บัว
ทอง 

บาง
บัว

ทอง2 

ไทร
น้อย 

ภาพรว
มจังหวัด 

ร้อยละ 

1 รพ.ระดับ F2ขึ้นไปมีการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด 

มีการให ้
( ราย ) 

4 0 1 0 1 0 0 6 3/5 

2 ผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด และหรือได้รับการ
ขยายหลอดเลือด ( PPCI ) 

มากกว่า
ร้อยละ75 

17/34
เขต

4=17 

1/1
พนก.

1 

11/12 
พนก.4 

4/7
ส่ง

พนก.
3 

2/6 
พนก.

2 

2/2 
พนก.

1 

4/5 41/67 61.1 

3. อัตราการตายในผู้ปุวย STEMI น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

2/34 0/1 0/12 0/7 0/6 0/2 0/5 2/67 2.9 

 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

• การวินิจฉัยโรคผิดพลาดเป็น STEMI ท าให้จ านวนเพิ่มขึ้น 13 ราย จึงไม่ได้รับการเปิดหลอดเลือด  คิดเป็นร้อยละ 
19.4 
• ระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที ไม่ได้ตามตัวชี้วัด ทั้ง 6 รายทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก  

1. รพ.พระนั่งเกล้าส่งผู้ปุวยไปให้ยาที่หอผู้ปุวยหนักอายุรกรรม 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33.3 
2.  รอการส่งต่อจนไม่สามารถส่งได้จนเกินเวลาภายใน 2 ชั่วโมง จ านวน 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 66.7  

• การเข้าถึงบริการของผู้ปุวย STEMI  18 ราย พบว่า ผู้ปุวย STEMI เข้าถึงบริการ มากกว่า 60 นาที มีจ านวน 
12 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.6 สาตุมาจากรอญาติ กับ รออาการหนักข้ึน 
• การส่งต่อ สถาบันโรคทรวงอก ร้อยละ 14.9 เอกชนตามสิทธิ์ ร้อยละ 4.4 รัฐบาลนอกเขตตามสิทธิ์ ร้อยละ 1  
และ รพ.เอกชนที่ MOU ร้อยละ 0 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
3.1 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในรพ.ระดับ F.2 ขึ้นไปได้    
3.2 อัตราการตายในผู้ปุวย STEMI ร้อยละ 2.9 
3.3 การส่งต่อ รพ.เอกชน = 0 

• การมีนโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพที่ 4 มีการถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน 

• ผู้บริหารทุกโรงพยาบาลสนับสนุนการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย และตามบริบทพื้นที่ 
• มีความร่วมมือที่เข้มแข็งของโรงพยาบาลแม่ข่าย และทุกคนในทีมโรงพยาบาลเครือข่าย  
• มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานของทาง สสจ.ที่ชัดเจน ท าให้ทุกรพ.ท างานสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
 

4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
4.1 การวินิจฉัยโรคผิดพลาด ร้อยละ 19.4 
4.2 การให้ยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า 
4.3 การเข้าถึงรพ. ล่าช้า ร้อยละ 66.6 

• ศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
• ความร่วมมือของประชาชนในเขตเมืองในการท าความเข้าใจการรับรู้ 
 

5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
• การท า Cardio สัญจร เพ่ือเยี่ยมนิเทศให้ความรู้ ปีละ 2 ครั้ง 
• การทบทวนเวชระเบียน 
•  ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการ Alert Warning Sigh แก่ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 
•  ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามบริบท 

 
6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

• Guideline ACS แบบเดียวกันทั้งจังหวัด 
 

7. ผู้รายงาน  นางวรีพร  แสงผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  โทร.081-8492134 
E-mail : swareeporn@yahoo.co.th 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 23 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคมะเร็ง 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

40. ร้อยละผู้ปุวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(1.มะเร็งตับและท่อน้ าดี 2.มะเร็งหลอดคอ หลอดลม
ใหญ่ และปอด 3.มะเร็งเต้านม 4.มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก 5.มะเร็งปากมดลูก)  

ร้อยละ 80 

 

 

ตัวชี้วัดย่อย   
40.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
40.2 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
40.3 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
 

>ร้อยละ 80 
 

>ร้อยละ 80 
 

>ร้อยละ 80 

 

76.80% 
 

86.00% 
 

81.00% 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2.1 การรอคอยการผ่าตัด มากกว่า80%  เพราะผ่าตัดได้ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีแพทย์ทางศัลยกรรมเพียงพอ 
ตัวชี้วัดตกลงไปจากครั้งก่อนเกิดจากปี60 มีการซ่อมแซมห้องผ่าตัดท าให้จ านวนห้องผ่าตัดลดลง  

2.2  สามารถให้ยาเคมีบ าบัดได้ภายใน 6 สัปดาห์  เพราะให้ยาได้เอง  สามารถให้ยา Third line chemotherapy  
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดบริการ Amburatory day care unit  ในปี 2549 สามารให้ยาเคมีใน Ca.Breast , 

Ca.Colon, Ca.ovary, Hemato ท าให้ผู้รับบริการเข้าถึงยาเคมีบ าบัดได้ง่าย 
2.3 การรอคอยรังสีรักษาในเวลาที่ก าหนด  จากการจัดระบบบริการส่งต่อรังสีส่งรักษาร่วมกับ ร.พ.มหาวชิราลงกรณ์ 

จึงส่งได้เร็วขึ้น 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
     ๓.๑ พัฒนารูปแบบการคัดกรอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ล าไส้ใหญ่ ในการค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
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     ๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้ใหญ่ ให้
ได้มาตรฐานปี ๒๕๖๐ ทั้งภาครัฐ และเอกชนประสานข้อมูลหน่วยงานเอกชน 
     ๓.๓ ร่วมกับสโมสรโรตารี ฉีดวัคซีนปูองกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนหญิงในเขตนนทบุรี จ านวน ๕๔๑ คน 
พร้อมประสานงาน คบส.ติดตามก ากับ 
     ๓.๔ ก าหนดมาตรการ การรายงานผลชิ้นเนื้อภายใน ๒ สัปดาห์ 
     ๓.๕ จัดตั้งศูนย์ประสานงานโรคมะเร็ง และจัดท าระบบ Refer online เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเข้าถึงบริการการตรวจ
วินิจฉัย การรักษายังหน่วยบริการเฉพาะทางภายในเวลาที่เหมาะสม และติดตามประสานงานการรักษาต่อเนื่องโดย 
Nurse Co Ordinator 
     ๓.๖ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็ง โดยใช้โปรแกรม Thai Cancer Base 
 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

๔.๑ ระบบจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
๔.๒ ขาดอัตราก าลังคน เนื่องจากภาระงานมาก 

ข้อเสนอแนะ 
- เพ่ิม Nurse case manager ในการดูแลผู้ปุวยแยกตามแผนก 
     - ด้านบุคลากรพยาบาลผู้รับผิดชอบประสานงานมะเร็ง (Nurse Co ordinator) ควรมีกรอบรองรับที่ชัดเจน 
     - มีมาตรฐานกลางในการท า P4P ของงานมะเร็งเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน 

 
5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

หน่วยเคมีบ าบัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

 
 

 
 

6. ผู้รายงานผู้รายงาน  นางสาวบุญช่วย  คล้ายเมืองต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โทร.081-7555211 Email : boonchuoy1309@Hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6:  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 23 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคมะเร็ง 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

41. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
 

26 ๔.๐๐ 

42. อัตราตายจากมะเร็งปอด ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2564 

ปี 61 = 20.3 

๔.๔๒ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- จากรายงานข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สาเหตุการตายของประชากรจังหวัด

นนทบุรี จากโรคมะเร็ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ พบว่าอัตราตายต่อแสนประชากรสาเหตุอันดับแรกคือ มะเร็งปอด 
๒๐.๔๙ และมะเร็งตับ ๑๕.๕๓ ผู้ปุวยจะมาพบแพทย์เมื่ออาการของโรคมีการลุกลามมากแล้ว ส่งผลต่อการรักษา
และความยืนยาวของชีวิต 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- ศักยภาพในด้านการรักษาและการผ่าตัดมะเร็งปอด และมะเร็งตับ ยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ปุวยไปยัง

โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า เช่น สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- ขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คืออายุรแพทย์ด้านมะเร็ง    

 
5. ผู้รายงาน(ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 
- ผู้รายงาน  นพ.จีระศักดิ์ ศรีเจริญต าแหน่ง  ประธาน SP CA Nonthaburi โทร.081-6800623 

Email doctorjeera@Hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 24 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไต 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

43. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73𝑚2 /yr 

ร้อยละ 66 

 

62.89 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- จ านวนผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังในเขตสุขภาพที่ 4 มีจ านวน 61,239 คน ในจังหวัดนนทบุรีมีผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

9,753 คน (ข้อมูลจากHDC) แบ่งเป็น  
- Stage 1 = 10.45% 
- Stage 2 = 25.16% 
- Stage 3 = 45.64%  
- Stage 4 = 11.30% 
- Stage 5 = 7.45%  

- มีการพัฒนาระบบบริการ QEO Clinic ในรพ.ของจังวัดนนทบุรีและ MINICKDในรพ.สต. ด าเนินการแบบบูรณา
การโดยทีมสหสาขาเน้นการคัดกรองในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้การดูแลรักษาตามระยะของ           
โรคไตเรื้อรังท่ีเหมาะสม 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน มีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน 
- การมอบหมายความรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ชัดเจน 

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- ด้านงบประมาณ สื่อการสอน ค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ 
- ด้านภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
- ประชาชนผู้รับบริการมีการไปใช้บริการนอกเขตพ้ืนที่จ านวนมากตามหน้าที่การงานท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล

ด้านสุขภาพได้ 
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5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
- ทบทวนการลงข้อมูลHDC 
- ภาระงานของเจ้าหน้าที่ต้องท างาน บริหาร บริการ วิชาการควบคู่ 
- ระบบITการเก็บข้อมูล 

 
6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- จัดท าสื่อการสอนเผยแพร่ทาง social : you tube 

 อาหารโรคไตโดยนักโภชนาการ 
 การออกก าลังกายโดยนักกายภาพบ าบัด 

- และเผยแพร่ตามโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ 
- จัดท า POP UP การใช้ยาในผู้ปุวยโรคไตในผู้ปุวยแต่ละราย 
- จัดวันไตโลก 1 ครั้ง/ปี 

 
7. ผู้รายงาน (ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 
- นพ.วิชัย โสฬศสถิตย์  นพ.ช านาญการพิเศษประธาน SP ไต  Tel 025284567 ต่อ 5525  
- นส.วิมล วัฒนาสุนทรารักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้างานไตเทียม Tel 025284567 ต่อ 5525 E 

mail  vimon.hemo @gmail.com 
- นางปุณณดา วงษ์ศิริ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เลขา service planไต Tel 0925815497                  

E mail kpunnada @gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 25 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาจักษุวิทยา 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

44.ร้อยละของผู้ปุวยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการผาตัดภายใน 30วัน 

ร้อยละ 85 94.06 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ข้อมูล ตุลาคม 60–ธันวาคม2560 (๓ เดือน) ข้อมูลจากโปรแกรม VISION 2020 ในการคัดกรองโรคต้อ
กระจกในผู้สูงอายุ ดังตาราง 

- คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ท าโดยทีมเชิงรุกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายังไม่เริ่มด าเนินการเนื่องจาก
เงินจัดสรรในการใช้ออกหน่วยยังไม่ลงตัว และโรงพยาบาลชุมชนบางโรงพยาบาล ใช้เครื่อง Fundus camera 
ตรวจผู้ปุวย ในเขตรับผิดชอบแล้ว (ยังไม่มี FC ใน รพช.ไทยน้อย และรพช.บางใหญ)่ จะด าเนินการเพิ่มวันในการ
ตรวจผู้ปุวยให้ครอบคลุมมากขึ้น และหน่วยบริการยัง Key ข้อมูลเพื่อส่งออก HDC ได้ยังไม่มากรพช.ที่มี 
Fundus cameraมีโรงพยาบาลบางกรวย แต่ยังตรวจได้น้อย โรงพยาบาลบางบัวทอง มีการตรวจคัดกรองใน
โรงพยาบาล แต่รพ.สต. ยังคงต้องอาศัยทีมเชิงรุกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าลงพ้ืนที่ ส่วนโรงพยาบาลปากเกร็ด
มีการคัดกรองพร้อมนัดเป็นระบบทุกราย 

- การผ่าตัดโรคจอประสาทตาหลุดลอก แพทย์มี ๑ ท่าน ผ่าตัดได้ ๒-๓ ราย ต่อวัน ต่อสัปดาห์ (ห้องผ่าตัดไม่
เพียงพอ) จึงท าให้ผ่าตัดได้น้อย                                                                                                         
วางแผน– เพ่ิมแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาอีก ๑ ท่านเปิดห้องผ่าตัดทางจักษุเพ่ิมอีก ๑ ห้อง  

- ผลงานการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาก าลังด าเนินโครงการ พาผู้ปุวยกลับบ้าน ร่วมกับสภากาชาดไทยไม่มีผู้ปุวย 
รอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาและรับดูแลผู้ปุวยกระจกตาจากเขต ๔ โดยมีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาเขต ๔ ใน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

- โครงการเด็กไทยสายตาดี ตรวจและวัดแว่นแก่เด็ก ป.๑ ในปี ๒๕๖๑ และก าลังด าเนินการวัดแว่นแก่เด็ก ป.๑ ใน 
จังหวัดนนทบุรี ที่มีการสานมาอย่างต่อเนื่อง 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- ในการผ่าตัดต้อกระจก เมื่อพบผู้ปุวย blinding cataract จะท าการนัดผู้ปุวยเข้ารับการผ่าตัดทันทีไม่เกิน              

๒ สัปดาห์โดย แพทย์ท้ังหมด ๖ คน กรณีพบผู้ปุวยที่มีโรคร่วม จะท าการรีบเข้าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดย
ด่วนเพื่อให้รับการรักษาโรคร่วมและเข้าคิวผ่าตัดทันทีจึงท าให้ผู้ปุวย blinding cataractได้รับการผ่าตัดอยู่ใน
เกณฑ์ ผลงานคัดกรองโรคต้อกระจกผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีไม่ถึงเปูาหมาย จากประชากรจ านวนมาก สถาน
บริการบางแห่งยังไม่ลงข้อมูลคัดกรองในโปรแกรม VISION2020 (ขอความร่วมมือแล้ว) ซึ่งได้ประสานกับ
ผู้รับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้การคัดกรองต้องอาศัย สถานบริการในเขต จ นนทบุรี ร่วมคัดกรองและลงข้อมูล 

- การเข้ารับบริการ ผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา ขณะนี้ มีแพทย์ ๑ ท่าน ให้บริการในเขต จังหวัดนนทบุรี             
ได้เท่านั้น ยังไม่สามมารถให้บริการในภาพของเขตได้เนื่องจากมีผู้ปุวยจ านวนมาก ผล การผ่าตัดโรคจอประสาท
ตาหลุดลอก แพทย์มี ๑ ท่าน ผ่าตัดได้ 2-3 ราย ต่อวัน ต่อสัปดาห์ (ห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ) จึงท าให้ผ่าตัดได้
น้อย 

- การคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตายังไม่ถึงเปูา จากทีมเชิงรุกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวันที่ออกหน่วย
เชิงรุกไปออกตรวจให้สถานบริการนัด แต่ผู้ปุวยมาไม่ครบตามนัด มีผู้ปุวยตกหล่นไม่ได้มารับการตรวจเนื่องจาก
ไม่สะดวกในวันดังกล่าว และการคัดกรองต้องอาศัย สถานบริการในเขต จ นนทบุรี ร่วมคัดกรองและลงข้อมูล 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
     ขอความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุ ค้นหา blinding cataract ในการคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ขอความร่วมมือในการนัดผู้ปุวยให้ทีมเชิงรุกให้ได้มากที่สุด และขอความร่วมมือ 
โรงพยาบาลที่มี Fundus camera เพ่ิมจ านวนการตรวจให้มากข้ึน 
      การผ่าตัดโรคจอประสาทตาหลุดลอก แพทย์มี ๑ ท่าน ผ่าตัดได้ ๒-3 ราย ต่อวัน ต่อสัปดาห์ (ห้องผ่าตัดไม่
เพียงพอ) จึงท าให้ผ่าตัดได้น้อย 
วางแผน –  เพ่ิมแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาอีก ๑ ท่านเปิดห้องผ่าตัดทางจักษุเพ่ิมอีก ๑  
 

5. ผู้รายงาน  นาง ธัญลักษณ์ องอาจอิทธิชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการโทร 081-3813707                      
Thanyaluck-@hotmail.com 
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สาขา.........................จักษุวิทยารอบ 6  เดือน.ตุลาคม 60 – 15 มีนาคม 2561........................................... 

1. ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน และการวิเคราะห์สถานการณ์ บรรยาย 
2. สาเหตุปัญหาและการวิเคราะห ์

ตัวชี้วัด 

ปี / ร้อยละ บรรยาย: 
- งานบริการตรวจคัด
กรองโรคต้อกระจกใน
ผู้สูงอายุ เปูาหมาย
ผ่าตัด Blinding 
Cataract  85% และ
ระยะเวลารอคอย
ผ่าตัดไม่เกิน 30 วัน 

 

 

1. ข้อมูลตุลาคม 60 – 15 มีนาคม 2561 

2558 2559 2560 2561 2. ข้อมูลจากโปรแกรม VISION2020  

-จ านวนผู้สูงอายุ(60 ปี)ทั้งหมด  
135,
326 

148,45
9 

143,87
8 

170,129 3. ผลงานคัดกรองในภาพจังหวัดนนทบุร ี

-การคัดกรองผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 เพื่อค้นหา Blinding Cataract  
( 75%) 

46 
 

58.38 
 59.67 

23.16 

(25%) 

- ประชากรจ านวนมาก 
- สถานบริการบางแห่งยังไม่ลงข้อมูลคัดกรองในโปรแกรม 

-ผู้ปุวยBlinding Cataractได้รับ
การท าผ่าตัดภายใน 30 
วัน (85%) 

78.9
4 
 

71.47 
 95.40 

95.80  

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย
ผ่าตัดของผู้ปุวยBlinding 
Cataract  (วัน) 

32.0
1 
 
 

37.05 
 
 23.68 

23.48 - ระยะรอคอยผ่าตัด Blinding Cataract ได้ตามเปูาหมาย 

-ผู้ปุวย Low vision Cataract 
ได้รับการท าผ่าตัดภายใน 90 วัน
(80%) 

86.6
1 
 

84.38 
 95.08 

97.77  

-ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอย
ผ่าตัดของผู้ปุวยLow vision 
Cataract (วัน) 

72.8
3 66.46 56.90 

60.07  
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สาขา.........................จักษุวิทยา.......................................................... 

1. ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน และการวิเคราะห์สถานการณ์ บรรยาย 
2. สาเหตุปัญหาและการวิเคราะห์ 

ตัวชี้วัด 

ปี / ร้อยละ บรรยาย: 
- งานบริการตรวจ

คัดกรองผู้ปุวย
เบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาใน
จังหวัดนนทบุร ี

1. คัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตามี 

2558 2559 2560 
2561 1.1 โดยทีมเชิงรุกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะออก   23  เมย

61 

-จ านวนผู้ปุวยเบาหวานท้ังหมด 
ที่ข้ึนทะเบียน 

36,07
9 

 

36,48
3 

 40,234 

39,285 1.2 โดยโรงพยาบาลชุมชนใช้เครื่อง Fundus camera ตรวจผู้ปุวย 
ในเขตรับผิดชอบ (ยังไม่มี FC ใน รพช.ไทรน้อย และรพช.บางใหญ่) 

-ผู้ปุวยเบาหวานท่ีได้รับการคัด
กรอง DR 

9,752 
 

8,681 
 13,969 

2,671 *ทีมเชิงรุก คัดกรองใน รพช. รพ.สต. ทั้งจังหวัดนนทบุรี 
ปัญหา คือ ณ วันที่ออกหน่วยเชิงรุกไปออกตรวจให้ 

-ร้อยละของการคัดกรองค้นหา
ผู้ปุวยเบาหวานเข้าจอประสาทตา
(60%)  

27.02 
 

24.48 
 34.72 

14.94 

(40%) 

- สถานบริการนัด แต่ผู้ปุวยมาไม่ครบตามนัด 
- มีผู้ปุวยตกหล่นไม่ได้มารับการตรวจเนื่องจากไม่สะดวกในวัน 
- ดังกล่าวด าเนินการเพิ่มวันในการตรวจผู้ปุวยให้ครอบคลุม 

-ผู้ปุวยเบาหวานท่ีพบเป็น High 
risk DR ได้รับการรักษา 100% 100% 100% 

100%  

-จ านวนจักษุแพทย์ 5 4 6 7 - หน่วยบริการยัง Key ข้อมูลเพื่อส่งออก HDC ได้ยังไม่ครบถ้วน 

 2558 2559 2560 2561 *รพช.ที่มี Fundus camera 

     
1. โรงพยาบาลบางกรวย แต่ยังตรวจได้น้อยหน่วยเชิงรุก ต้องช่วยตรวจ

ให ้

     
2. โรงพยาบาลบางบัวทอง แต่ยังตรวจได้น้อยหน่วยเชิงรุก มีการตรวจ

คัดกรองในโรงพยาบาล แ]ละรพสตให ้

      

     3. โรงพยาบาลปากเกร็ด มีการคัดกรองพร้อมนัดเป็นระบบทุกรายแล้ว 
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สาขา.........................จักษุวิทยา........................................................... 

1. ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน และการวิเคราะห์สถานการณ์ บรรยาย 
2. สาเหตุปัญหาและการวิเคราะห ์

ตัวชี้วัด 

ปี / ร้อยละ บรรยาย: 
- งานบริการตรวจ

รักษาจอประสาทตา 
และผ่าตัดจอ
ประสาทตา 

 

255
8 

255
9 2560 2561 

 

-อัตราการ  Refer  ผู้ปุวยจอ
ประสาทตา < 5%   

 
 

0 
 

0 
 0 

- มีผู้ปุวยโรคจอประสาทตารอคิวผ่าตัด แต่แพทย์มี 1 ท่าน ผ่าตัดได ้2-3 ราย 
ต่อวัน ต่อสัปดาห์ (ห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ) จึงท าให้ผ่าตัดได้น้อย 

-จ านวนผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดจอ
ประสาทตา 

 
53 

156 
 

42 

 

     วางแผน -     เพิ่มแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาอีก 1 ท่าน  

     - เปิดห้องผ่าตัดทางจักษุเพ่ิมอีก 1 ห้อง 

-ผลงานการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจก
ตา - 0 12 6 

-ไม่มีผู้ปุวย รอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา   
ก าลังด าเนินโครงการ รับผู้ปุวยกลับบ้าน กับสภากาชาดไทย 

-โครงการเด็กไทยสายตาด ี    
ณ วันนี้
2280 

 

อัตราการคัดกรองสายตาเด็ก ป 1 - 

99.5
3% 
(8,9
69/
901
1) 

99.82% 
(7,348/
7,361)  

-อยู่ระหว่างด าเนินการ ตรวจและวัดแว่นแก่เด็ก ป 1 
อ. เมือง      ส่ง  33    มาตรวจ  25    ได้แว่น  19 
อ. บบท      ส่ง  18    มาตรวจ  10    ได้แว่น  5 
อ  ปากเกร็ด ส่ง  15   มาตรวจ  10     ได้แว่น  5 
อ  ไทรน้อย  ส่ง  18  มาตรวจ     1     ได้แว่น  1   

มอบแว่นแก่เด็ก   68 อัน 30 
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โครงการเด็กไทยสายตาด ี 2561 ( ตค-ธค ) 

ล าดับ อ าเภอ ยอดน าเข้าเด็ก  ป 1 ยอดที่ส่ง (ราย ) ยอดผู้มาตรวจจริง (ราย ) ตัดแว่น  (ราย ) หมายเหตุ 
1 เมือง 517 33 25 19  
2 บางบัวทอง 1116 18 10 5  
3 ปากเกร็ด 183 15 10 5  
4 บางใหญ่ 184     
5 บางกรวย 262     
6 บางบัวทอง 2 - - - -  
7 ไทรน้อย 18 18 1 1  
 รวม 2280 84 46 30  

 
 

ล าดับ โรงพยาบาล ผลการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา หมาย
เหต ุปี  2560 ต.ค.  –ธ.ค. 60 ม.ค.  – ม.ีค. 61 เม.ย.-ม.ิย. 61  ก.ค.-ก.ย. 61 รวมทั้งสิ้น 

ทั่วไป พาผู้ปุวย
กลับบ้าน 

ทั่วไป พาผู้ปุวย
กลับบ้าน 

ทั่วไป พาผู้ปุวย
กลับบ้าน 

ทั่วไป พาผู้ปุวยกลับ
บ้าน 

ทั่วไป พาผู้ปุวย
กลับบ้าน 

ทั่วไป พาผู้ปุวย
กลับบ้าน 

1 พระนั่งเกล้า 9 3 2 4       11 7  
2 รพ. 

ชลประทาน 
1 1 2 0       3 1  

               
               
  10 4 3 4       13 8  
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6:  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 26 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

45. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ปุวยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 

0.7 : 100 0.47 : 100 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปี 59 อัตรา 0.17 : 100 ปี 60 อัตรา 0.28 : 100 
- จ านวนผู้ยื่นความจ านงบริจาคอวัยวะและดวงตา ยังคงให้ความสนใจสมัคร ปี 59 จ านวน 471 ราย และปี

2560 จ านวน 448 ราย 
- จ านวนดวงตาที่จัดเก็บน าไปใช้ไม่ได้ 1 ราย จาก 12 ราย ในปี 60 เนื่องจากมีการติดเชื้อ 
- อัตราการเจรจาส าเร็จในกลุ่ม Potential Denor คิดเป็น 36.36 % ซึ่งสูงกว่าเขตที่ 14.1% และมีการเจรจาใน

ผู้ปุวยที่เสียชีวิตเพ่ือขอดวงตาส าเร็จ 50% 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- ความเชื่อของครอบครัวผู้ปุวยในการบริจาคอวัยวะ จะเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน สูญเสียอวัยวะ  
- ความเชื่อศาสนาอิสลามไม่บริจาค 
- ผู้ปุวยบาดเจ็บรุนแรง ระยะเวลาในการวินิจฉัยสมองตายไม่ได้ตามเกณฑ์ (ห่างกัน 6 ชั่วโมง) 
- แพทย์เจ้าของไข้ไม่ได้แจ้งญาติผู้ปุวยเรื่องสมองตาย 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- แพทย์เจ้าของไข้ต้องแจ้งญาติ กรณี Brain death และเสนอทางเลือกในการบริจาคอวัยวะส่วน TC ให้ข้อมูล

เจรจารายละเอียดเพิ่มเติม จะท าให้การเจรจาส าเร็จมากข้ึน 
- การให้ รพสต. , รพช. เน้นการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลในการบริจาคอวัยวะแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่าง

ต่อเนื่อง 
- รพช. เพ่ิมเรื่องการจัดเก็บดวงตา 
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5. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
- การมอบหมายให้ผู้ตรวจการพยาบาลรายงาน case brain death แก่ทีมTC เมื่อพบผู้ปุวยที่หอผู้ปุวยต่างๆนอก 

Reus (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ) 
- ระบบ concult แพทย์โรคไตได้อัตโนมัติในการดูแล Denor 

 
6. ผู้รายงาน  น.ส. สมพร  พฤกษ์ทวีศักดิ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    โทร  0865720725                    

Email : QAICUSPNK @ hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 27 :  การพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

46. รอ้ยละของผู้ปุวยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 
เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (3 
month remission rate) 

LeadingIndicator
ร้อยละ 90 

 
Lagging Indicator 

ร้อยละ 50 

           ร้อยละ ๑๐๐ 
 
รายงานในส่วนของการติดตาม
หลังการบ าบัดนี้เป็นข้อมูลใน
ระบบสมัครใจบ าบัดเท่านั้น 
ส่วนระบบบังคับบ าบัดเป็นการ
ติดตามโดยกรมคุมประพฤติ 

ตัวชี้วัดย่อย 
46.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 
3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (3 
month remission rate)  
46.2 ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา
(Remission) 
 

  

  
๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ปัจจุบันกลุ่มงานจิตเวช เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดกรอง บ าบัดรักษาและติดตามหลัง
การบ าบัดรักษา โดยใช้รูปแบบการบ าบัดแบบจิตสังคมบ าบัดแบบผู้ปุวยนอก  ( Matrix Program) เป็นการท ากลุ่ม
บ าบัดแบบกลุ่มเปิด  ใช้ระยะเวลาการบ าบัดรายละ ๔ เดือน (๑๖ ครั้ง)  โดยกลุ่มผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาจะ
ประกอบด้วย   
       กลุม่ที ่๑ คือ ผู้ปุวยจากระบบสมัครใจบ าบัด  ได้แก่   ผู้ปุวยที่ถูกน าส่งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศตาม
ค าสั่ง คสช.๑๐๘   สมัครใจมาด้วยตนเอง   สถานประกอบการน าส่ง   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนน าส่ง 
      กลุ่มท่ี ๒ คือ  ผู้ปุวยระบบบังคับบ าบัด จากระบบของส านักงานคุมประพฤติ  
      ซึ่งผู้ปุวยทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการในการคัดกรอง บ าบัดรักษาโดยทีมสหวิชาชีพของกลุ่มงานจิตเวช 
ประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช  และนักจิตวิทยาคลินิก  พร้อมให้การดูแลด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วย 
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จนกระท่ังการบ าบัดครบตามเกณฑ์    ผู้ปุวยกลุ่มสมัครใจบ าบัดจะถูกติดตามโดยกลุ่มงานจิตเวช จ านวน ๗ ครั้ง ใน
ระยะเวลา ๑ ปี ส่วนผู้ปุวยจากระบบบังคับบ าบัดจะถูกส่งตัวกลับส านักงานคุมประพฤติเพ่ือให้การดูแลต่อไป  ทั้งนี้ใน
ผู้ปุวยในระบบสมัครใจ ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค-ธ.ค๖๐) มีผู้ปุวยบ าบัดครบตามเกณฑ์ ๑๑ ราย  
ในนี้จ านวน ๔ ราย สามารถหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ส่วนอีก ๗ ราย อยู่ระหว่าง
การติดตามหลังจ าหน่าย 
 

๓ ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- มีการท างานร่วมกัน   โดยทีมสหวิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับบริการแบบองค์รวม  ได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการ   
-  นโยบายของรัฐบาลที่เน้นผู้ติดสารเสพติดคือผู้ปุวย  มุ่งให้การช่วยเหลือ  ให้โอกาส จึงท าให้ผู้ปุวยเกิดแรงจูงใจใน

การเข้ารับการบ าบัดและสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้เพื่อปูองกันการกลับไปเสพซ้ า 
 

๔ ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
-  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ผู้ปุวยที่เข้ารับการบ าบัดครบตามเกณฑ์นั้น สามารถหยุดเสพต่อเนื่องได้ เกิด

จากปัจจัยภายในคือเกิดแรงจูงใจ เกิดทักษะในการดูแลตนเอง มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปัจจัยภายนอกคือ การได้รับความ
ช่วยเหลือ และให้โอกาสจากครอบครัว สังคม รวมทั้งมาตรการที่ภาคีเครือข่ายก าหนดขึ้นในการให้ความช่วยเหลือ แต่ยังมี
ประเด็นบางส่วนที่อาจเป็นโอกาสพัฒนา เช่น ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดของภาคีเครือข่าย 
และมีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการเข้าสู่กระบวนการบ าบัด และมีมาตรการและแนว
ทางการประสานงานที่ชัดเจน ในการติดตามเข้าสู่ระบบบ าบัด  เนื่องจากผู้ปุวยมากกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรี เป็นอุปสรรคในการติดตามเข้าสู่กระบวนการบ าบัด   

- จากปัญหาที่พบว่าการเข้ารับการบ าบัดไม่ครบตามเกณฑ์  ปัจจัยประการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการ
บ าบัด คือ ช่วงเวลาการในการเข้ารับการบ าบัดที่จ ากัดปัจจุบันได้ ด าเนินการเพ่ิมจ านวนรอบของการบ าบัดเป็น  ๒ รอบ
ต่อวัน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถเลือกช่วงเวลาเข้ารับการบ าบัดได้ 

-  นโยบายการด าเนินงานปัจจุบันยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการติดตามผู้ปุวยภายหลังการจ าหน่าย เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการติดตาม  แต่ยังมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายในบางส่วน 

 
๕ รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

     การให้การดูแลผู้ปุวยยาเสพติดของกลุ่มงานจิตเวช  ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การดูแลแบบองค์รวม ผู้ปุวย
ที่ถูกน าส่งทุกราย จะต้องผ่านระบบการคัดกรอง โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  เป็นศูนย์คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ของ
อ าเภอเมือง ซึ่งการคัดกรองนี้ด าเนินการอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมการปกครอง  มีการคัดกรองปัญหาทางกาย 
ปัญหาทางสุขภาพจิต ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะน าส่งทางห้องปฏิบัติการ และน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยจิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช และนักจิตวิทยาคลินิก  เป็นผู้ให้การดูแลจนจบกระบวนการ
บ าบัดและติดตามหลังการบ าบัด   

 
๖ ผู้รายงาน นางสาวอรุณี  เอกวงศ์ตระกูล  เบอร์โทร  098-9691615  Email : yungsri53@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 28 :  การพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

47. ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง 

ร้อยละ 10 33.33 

 
2. สถานการณ์ 
 จังหวัดนนทบุรี  พบอุบัติการ ณ์ของผู้ปุวย 3 กลุ่มโรค คือ Stroke, Traumatic brain injury และ Traumatic 
spinal cord injury จ านวนมาก แต่ผู้ปุวยส่วนหนึ่งมักขาดการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง ท าให้เกิดความพิการตามมา 
หรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทางทีมฟ้ืนฟูสมรรถภาพจึงได้พัฒนาระบบดูแล
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงIntermediate care (Stroke Head Injury  Spinalcord Injury) สามารถเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้มาตรฐานและครอบคลุม ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และ
เพ่ือให้ผู้ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง Intermediate care ในชุมชน มีศักยภาพสามารถให้การ
บริบาลได้ถูกต้องเหมาะสม 

ปัจจุบันนนทบุรี มีการจัดระบบในการดุแลเชื่อมดยงบริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย(พระนั่งเกล้า) ไปยัง
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ปุวยและครอบครัว โดยคัดกรองและติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้ปุวยด้วยประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน Barthel index 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
1.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการในเดือนมิถุนายน 2560 ส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดท าโครงการเสนอผู้ว่าราชการนนทบุรี เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายเงินโดยจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมการพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้คลอบคลุมทั้งจังหวัด 

๒. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเพ่ือ 
ด าเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการ 

3.ประชุม Core Term  
 
 
 



105 
 

 ครั้งที่ 1 ในการหารูปแบบการด าเนินงาน (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบ าบัด  
รพ.พระนั่งเกล้า และรพช.ทุกแห่ง) (9 มิ.ย.60) 

 

ครั้งที่ 2 เพ่ือก าหนดเครื่องมือในการด าเนินงาน (19 มิ.ย.60) 

 

ครั้งที่ 3 เพ่ือจัดท า Flow :Intermediate Care(27 มิ.ย.60) 

 

4. ชี้แจ้ง Flow : Intermediate Care ในที่ประชุม กวป.(30 มิ.ย.60) 
- บุคลากรทุกหน่วยบริการ (เช้า) -ผู้บริหาร (บ่าย) 

5. ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรี และจัดท าแผนปฏิบัติ 
การการด าเนินการ Smart intermediate care จังหวัดนนทบุรีส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน 50 คน ครั้งที่ 1           
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

6. สร้างระบบ intermediate care ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นแม่ข่าย 
บริการ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เป็นโรงพยาบาลคู่ขนาน   
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง Intermediate care ระดับ 
จังหวัด อ าเภอและชุมชนและใช้โปรแกรม SNAP ซึ่งเป็นการผู้ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง
Intermediate care ส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 70 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี 

  
OPD 

ใน 

รพช./

ชมุชน 

  IPD 
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7.  ด าเนินการตามระบบ และเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งต่อ ระบบบริการIntermediate Care (ก.ค.60) 

 

8. ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานระบบการจัดบริการ intermediate careโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เป็นโรงพยาบาลคู่ขนาน  (IPDรพ.บางบัวทอง 2 รองรับ 8 เตียง 
รพ.บางกรวยรองรับ 2 เตียง)  พร้อมทั้งจัดบริการ OPD และชุมชน ผ่าน รพช.ทุกแห่ง และจัดท าแผน Care Plan โดย
ทีมกายภาพบ าบัด   

 

 

8. จัดประชุมติดตามการด าเนินงานการฟ้ืนฟูและพัฒนางาน  และการบันทึกข้อมูล 2 ครั้งในวันที่  
24 มกราคม 2561 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
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4. ผลการด าเนินงานของสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลางตั้งแต่ปี 2560ถึงปัจจุบัน 

 

 
5.  สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- ผู้ปุวยไม่สะดวกไปรับบริการที่ 
โรงพยาบาล Intermediate 
ward/bed  

พัฒนาระบบการให้บริการแบบ OPD
และการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย 

- 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. มีระบบการดูแลและการส่งต่อผู้ปุวยระหว่างรพศ.และรพช. 
2. มีแบบบันทึกการตรวจร่างกาย วางแผนการรักษาที่ใช้ร่วมกันระหว่างนักกายภาพบ าบัด รพศ.และรพท.  
3. มีแบบฟอร์มการฝึกพูดและการกลืนเบื้องต้นให้รพช.สามารถน าไปใช้ในการฝึกผู้ปุวย  
 
8.  ผู้รายงาน นางศรัญญา  ปานปิ่น พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ สสจ. นนทบุรี E-mail s_panpin@hotmail.com 
 
  
 
 
 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ 

เมือง 

อ าเภอ 

บางกรวย 

อ าเภอ 

บางใหญ่ 

อ าเภอ
บางบัว
ทอง 

อ าเภอ 

ไทรน้อย 

อ าเภอ 

ปากเกร็ด 

ภาพรวม
จังหวัด 

 

1 ร้อยละ10ของ
สถานพยาบาล
ระดับ M และ F 
ที่ให้บริการดูแล
ระยะกลาง 

 

เปูาหมาย - 1 1 2 1 1 6 

ผลงาน - 1(bed) 1(OPD) 1(ward) 

1(OPD) 

1(OPD) 1(OPD) 2 

ร้อยละ 0 100 0 50 0 0 33.33 

(ผ่าน) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 6 :  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
         โครงการท่ี 29 :  การพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

48. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery 

 

ร้อยละ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ผ่านการประเมิน 
และข้ึนทะเบียน  

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61 
 
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายปี 2561 

1. ร้อยละ 15 ของจ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery   
2. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อย 1 แห่งต่อเขตสุขภาพสามารถด าเนินการ One Day 

Surgery ได ้
 

Small Success  ของกระทรวง 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

1. ข้อมูล reimbursement ที่เป็นธรรมใกล้เคียงความ
เป็นจริงมากที่สุด 
2. เขตสุขภาพมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
บริการผ่าตัดแบบวันเดียว ODS เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ 
3. เขตสุขภาพสามารถวางแผนการพัฒนาการ
ให้บริการ ODS ได้สอดคล้องกับบริบทของเขตสุขภาพ 

1. เขตสุขภาพสามารถวางแผนและพัฒนาการ
ให้บริการ ODS ที่สอดคล้องกับบริบทของเขต 
2. โรงพยาบาลระดับ A สามารถด าเนินการให้บริการ 
ODS ได้อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต 

  

Small Success ของเขตสุขภาพที่ 4 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

1. มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน ODS เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
2. สามารถวางแผนพัฒนาการให้บริการ ODS            
ได้สอดคล้องกับบริบทของเขตสุขภาพ 

1. โรงพยาบาลศูนย์อย่างน้อย 1 แห่ง สามารถผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ODS ของ สปสช. 
2. ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับบริการ 
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ชื่อหน่วยงาน โรค/หัตถการที่ท า 

ปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 
มีนาคม 2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
(A) 

1. โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia/Femoral hernia)    
   ปี 60 = 192 / เปูาหมาย ODS = 28 case  
2. โรคถุงน้ าอัณฑะ (Hydrocele)  
    ปี 60 = 22 / เปูาหมาย = 3 case 
3. โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoide) 
4. ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (Vaginal bleeding) 
5. หลอดเลือดด าของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด 
(Esophageal varices , Gastric varices). 
6. ติ่งเนื้องอกล าไส้ใหญ่ (Colorectal polyp)  

2 ราย 
 
- 
 

1 ราย 
- 
- 
 
- 

 ปี 2562 ด าเนินการเพิ่มอีก 4 โรค :   
1. ภาวะหลอดอาหารตีบ (esophageal stricture) 
2. โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามท่ีอุดตัน (Obstruction  
esophageal cancer/tumor)  
3. นิ่วในท่อน้ าดี (Bile duct stone)  
4. ภาวะท่อน้ าดีตีบ (bile duct stricture) 
 

 

 
3. ปัญหาอุปสรรค 

1. ความพร้อม ของทีม ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาล ในการด าเนินการ ODS  
2. สถานที่พักฟ้ืน ODS 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสาขาที่เก่ียวข้องกับ ODS 
4. การเบิกจ่ายODS ควรเป็น อัตราเดียวกันทั้งในเขตและนอกเขต 

 
4. ผู้รายงาน   นายแพทย์สกล  สุขพรหม  รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์  โทรศัพท์ 02 5284567   
    Email : sakol-newro@hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence) 

 แผนงานที่ 7 :  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
* โครงการที่ 31 :  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*50.อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน
24ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F 2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER 
และ Admit) 

ร้อยละ 12* ๔.๐๓ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน ๒๔ ชั่วโมง๖๙ ราย 
- จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด๑,๗๑๓   คน 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
     - มีระบบการ Triage ท าให้การเข้าถึงผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินได้เร็ว 
     - ทีมให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติ 
     - มีระบบการรายงานเฉพาะทางได้หลายช่องทาง 
     - มีทีมงานที่เข้มแข็ง 
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

- บุคลากรยังขาดความช านาญ  ขาดสมรรถนะ 
- ระบบการ Flow คนไข้ ท าได้อยาก เตียงรับผู้ปุวยในไม่เพียงพอ ท าให้ผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน รอ Admitted นาน 
- จ านวนผู้มารับบริการเป็นจ านวนมากท าให้ กลุ่มผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 

5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
    - อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
    - เตียงรับผู้ปุวยไม่เพียงพอ 
    - ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติมีระยะเวลาการรอคอยนาน 
6. ผู้รายงาน(ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 

- พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  samingkarong@gmail.com 
- ดารุณีศาสนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ๐๘๑๘๔๖๐๒๒๗ mahdarunee2 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 8 :  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
* โครงการที่ 32 :  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค. –ธ.ค.60) 

*51. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ ๘5 77.18 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานปี2560-2561 
• ก าลังเจ้าหน้าที่น้อย การค้นหาผู้ปุวยเชิงรุกจ ากัด การติดตามผู้ปุวยเดิมท าไม่ได้เต็มที่ 
• สถานที่จ ากัด ไม่สามารถแยกคลินิกวัณโรคออกจากห้องตรวจอายุรกรรม  
• ผู้ปุวยขึ้นทะเบียนรักษาที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด แรงงานเคลื่อนย้ายและประชากรแฝง ส่งผลต่อการติดตามการ

รักษาที่ต่อเนื่อง 
• ห้องแยกโรคผู้ปุวยในมีจ ากัด  
 - ห้องแยกโรคผู้ปุวยสามัญจ านวน 4 ห้อง  
 - ห้องแยกโรคท่ีมีระบบจัดอากาศส าหรับผู้ปุวยหนักใส่เครื่องช่วยหายใจจ านวน 2 ห้อง 
  ระบบ Modify negative pressure 1 ห้อง 
  ระบบ Negative pressure 1 ห้อง 
 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
• นโยบายเชิงรุก การค้นหาผู้ปุวยในชุมชน และกลุ่มเสี่ยง 
• ขออัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ิมในส่วนของโรงพยาบาล และประสานเครือข่ายวัณโรคจังหวัดข่ายช่วยเหลือ 
• โรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่ส าหรับคลินิกวัณโรคแยกจากผู้ปุวยอื่นอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าประจ าเพื่อดูแลผู้ปุวยวัณ

โรคได้ครบถ้วนรวดเร็ว 
• ขอสร้างหอผู้ปุวยแยกโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจแยกจากผู้ปุวยสามัญ 
• ขอสร้างห้องแยกโรคระบบจัดอากาศ Negative pressure เพ่ิมส าหรับผู้ปุวยหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 
• พัฒนาคุณภาพการรักษา ทบทวนการรักษาผู้ปุวย Dead case conference  

 

5. การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และกลุ่มเสี่ยง 
• ตามนโยบายชองกระทรวงสาธารณสุข 

 - ผู้ต้องขังในเรือนจ า เรือนจ าบางขวาง เรือนจ านนทบุรี 
 - ผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 
 - ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ปุวยวัณโรคปอด 
 - ผู้ปุวยเบาหวาน (Uncontrolled DM) 
 - Health care worker  
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TB FAST TRACT 

• OPD : Screening จากประวติั 

• CXR TB FAST TRACT 
• Isolate at TB clinic  
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 2  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานที่ 8 :  การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 
         โครงการท่ี 33 :  โครงการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
52.ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข
ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 50 จังหวัดนนทบุรี  
ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมาย 

53.จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

 

๑๒ เขต ๑๓ จังหวัด จังหวัดนนทบุรี  
ไม่ใช่กลุ่มเปูาหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 แผนงานที่ 10 :การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี 35:  โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
54. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการ
บริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด 

ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ
ในการด าเนินงานในแต่ละ

องค์ประกอบที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 

ข้อมูลเขตสุขภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 แผนงานที่ 10 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี 35 :  โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
55.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 

ร้อยละ ๘๕ ๑๕.๙๔ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูลปี  ๒๕๖๐ ผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากร = ร้อยละ ๘๑.๐๒    (๓ เดือนแรก = ร้อยละ ๑๖.๙๘) 
ข้อมูลปี ๒๕๖๑        (๓ เดือนแรก = ร้อยละ ๑๕.๙๔) 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
-  ปกติหลักสูตรต่างๆ จะเปิดหลักสูตรเพ่ือให้บุคลากรเข้ารับการอบรมช่วยประมาณ ๖ – ๙ เดือน 
-  บุคลากรมีภาระมาก ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตามแผนฯ 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- หน่วยงานย่อย วางแผนการพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุม 
- มีหลักสูตรต่างๆ เข้ามาด่วน โดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาฯ 
- หน่วยงานย่อยควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาฯให้ครอบคลุมทุกด้าน 

 
5. ผู้รายงาน  นางสุวิมล  หิรัญศิริ  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 แผนงานที่ 10 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
*โครงการที่ 3๖ :  โครงการHappy MOPH กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

 

ร้อยละ ๖0 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของ

คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับท่ี 5 ขึ้นไป 

 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการ
พัฒนาความสุขของบุคลากร 
โดยคณะกรรมการ HR ของ

โรงพยาบาล (ระดับ ๔) 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการวัดความสุขของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  พบว่า  ค่าเฉลี่ยความสุขของเจ้าหน้าที่ =  
๕๘.๓๖  สะท้อนให้เห็นว่า  บุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับ  “มีความสุข”  แต่เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่ยังมี
คะแนนต่ า คือด้านผ่อนคลายดี  =  ๔๘.๒๙  อาจมีปัญหาด้านการพักผ่อน/ความเครียดและด้านสุขภาพการเงิน = 
๕๓.๕๐ ปัญหาด้านหนี้สินหรือปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ขณะนี้  คณะกรรมการ HR ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาความสุขของบุคลากร 
๑. ด้านการเงิน 
    ๑) เข้าร่วมโครงการ Happy money ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 

โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย Refinance บ้าน  โดยได้เชิญชวนบุคลากรมารับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
ธนาคารไทยพาณิชย์  และยังได้เชิญธนาคารกรุงไทย เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่ม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ   

   ๒) จัดท าโครงการคูปองอาหารกลางวันส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมอบคูปองอาหาร
กลางวันให้วันละ ๒๕ บาท โดยซื้ออาหารจากโรงอาหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

  ๓) การมอบเงินทุนให้กับนักเรียนทุนที่ภาคเอกชนและรัฐบาล  
  ๔) ช่วยสนับสนุนค่าเช่าหอพัก ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาหอพักให้ได้  
  ๕) เงินสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ 
  ๖) ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์ 
  ๗) มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่ 
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๒. ด้านความผ่อนคลาย  
 ๑) โครงการที่ช่วยทางด้านจิตใจส าหรับเจ้าหน้าที่ (กิจกรรมท าบุญ ท าสมาธิ)   
  ๒) การสนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกายหรือฟ้ืนฟูชมรมกีฬาต่าง ๆให้ Active มากขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์

และสถานที่ในการออกก าลังกายของแต่ละชมรม 
  ๓) ส่งเสริมให้บุคลากรมีอัตลักษณ์ร่วมกัน (ยิ้มไหว้ ทักทาย แต่งกายดี) 
 ๔) โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ  
  ๕) ลานดนตรีจิตอาสา  
๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

มีโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ 

๑) โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้  โดยการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล (นอกโรงพยาบาล) 

๒) โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล  (อบรมภายใน
โรงพยาบาล) 

 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
๑) ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้ความส าคัญ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ และเล็งเห็นปัญหาต่างๆ และ

รับฟังปัญหาโดยเฉพาะจากเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติระดับรากหญ้า  และพยายามหาทางช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

๒) มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยท าในรูปของคณะกรรมการต่างๆ  ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

๑)  บางเรื่องในการส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร อาจต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน  ซึ่งอาจท าให้กระทบต่อสถานะ
ทางการเงินบ้าง 

๒) ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน และไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ ท าให้สภาพการท างาน หรือการร่วมแรงร่วมใจใน
บางเรื่องลดน้อยลง หรือเกิดความเหนื่อยล้า และท้อแท้ 

 
5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

๑) ด้านงบประมาณ 
๒) อัตราก าลังบุคลากรในด้านการบริการที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน  

6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
การสนับสนุนให้บุคลากรในระดับปฏิบัติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  โดยการเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและม่ันใจในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น  จนท าให้ผลการปฏิบัติงานก็ดีข้ึนตามไปด้วย 

7. ผู้รายงาน  นางสาวนิทิตา  มาสศรี  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เบอร์โทร ๐๘๑ ๗๕๕๒๕๒๒ E mail : 
nitita_massi@hotmail.com 

mailto:nitita_massi@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 แผนงานที่ 10 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
*โครงการที่ 36 :  โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*57.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๑๑๑.๙๕ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรเมื่อเทียบย้อนหลัง พบว่า  ปี  ๒๕๕๘ = ๙๖.๖๒%, ปี ๒๕๕๙ =๙๙% ปี ๒๕๖๐= 
๑๑๑.๙๕ ที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับเนื่องจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีอัตราการขยายพ้ืนที่การให้บริการและขยายศักยภาพ
การพัฒนาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ปรับจากโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ท าให้อัตราของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน
ตามไปด้วย  เพ่ือรองรับภาระงานต่างๆ  โดยส่วนมากคนที่ลาออกจะมีอายุงานในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่อนข้างน้อย  
และส่วนมากจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนบุคลากรที่มีอายุงานนานหรือข้าราชการมี
อัตราการลาออกน้อยมาก 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

๑) มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  
๒)   การให้สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
๓) มีบรรยากาศในการปฏิบัติงานแบบพี่แบบน้อง ท าให้เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร  
๔) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน รับฟัง ร่วมช่วยแก้ไขปัญหา  

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

๑) ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน ไม่สอดคล้องกับอัตราก าลัง ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า  
๒) งบประมาณ  

5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
๑) งบประมาณ  
๒) ทางกระทรวงฯ หาทางสนับสนุนทางด้านบุคลากรและงบประมาณ เพื่อรองรับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน  

6. ผู้รายงาน  นางสาวนิทิตา  มาสศรี  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เบอร์โทร ๐๘๑ ๗๕๕๒๕๒๒ E mail : 
nitita_massi@hotmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 3  บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 แผนงานที่ 10 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี 3๖ :  โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงแห่งความสุข 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
58.ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
         โครงการท่ี 3๘ : ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
60.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
    - ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน
อยู่ในระดับสูงมาก (80- 100 คะแนน) 
 

 
 

ร้อยละ ๙๐ 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. การจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึก โดย ชมรมจริยธรรม ช่วยส่งเสริมนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม ซึ่งด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

2. การประชุมชี้แจงแนวทางจริยธรรมด้านยาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการ ผู้ขาย และบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลทุกระดับ  มีความเข้าใจชัดเจนถึงนโยบายการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ทางราชการ  มีบทลงโทษที่รุนแรง  เพ่ือเป็นการปูองปรามการทุจริต 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 

1. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
2. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  และพยายามหากิจกรรมที่สร้างขวัญก าลังใจ ส่งผลให้บุคลากรเชื่อมั่น

ในองค์กรสุจริต 
 
4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบโดยตรงยังมีข้อ 
 
5. ผู้รายงาน   นางจินตนา  เจริญศุข  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาการในต าแหน่งนักจัดการทั่วไป-           

ช านาญการ  โทรศัพท์ 086-509-9718  Email : jintanacha@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
         โครงการท่ี 3๘ : ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
61.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยาวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

๒๐ 1. ยา = ๓๓.๔๘% 
(๒๑,๘๗๗.๗๑/๖๕,๓๕๐,๔๖๙.๒๑) 
2.  เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา = ยังไม่มีการจัดซื้อร่วม 
3. วัสดุวิทยาศาสตร์   = 26.7% 
(3,204,090/11,991,025) 
4. วัสดุทันตกรรม  = 87.76% 
(136,098.08/155,073.08) 
 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๒.๑ จัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ ๔  
 - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีรายการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ ๔ โดยวิธี e-bidding จ านวน ๑๓ รายการ มูลค่าท่ี
จัดซื้อ ต.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐ = ๗ ,๐๑๘ ,๕๙๙.๑๕  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๔ ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมดของ    
ต.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐ 
๒.๒ จัดซื้อยาร่วมจังหวัด  
 - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีรายการจัดซื้อยาร่วมจังหวัด โดยวิธีต่อรองราคาร่วมกัน จ านวน ๑๑๙ รายการ     
มูลค่าที่จัดซื้อ ต.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐ = ๑๕ ,๑๑๖,๔๙๘.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓ ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด
ของ ต.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐ 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- ความร่วมมือและความเสียสละของเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดซื้อร่วม เนื่องจาก

การจัดท าคุณลักษณะเฉพาะ จ าเป็นต้องมีการประชุมกันหลายครั้ง ทั้งในส่วนของการจัดซื้อร่วมเขตและการจัดซื้อร่วม
จังหวัด ซึ่งเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเดินทางข้ามพ้ืนที่เพ่ือเข้าประชุม  

- การวางแผน การควบคุมก ากับ และการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
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4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
-การจัดซื้อยาร่วมจ าเป็นต้องด าเนินการโดยอาศัยผู้เกี่ยวข้องจากต่างโรงพยาบาลต่างพ้ืนที่ท าให้เกิดความล่าช้าได้  

 
5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 

- ระบบ E-GP ยังไม่ค่อยเอื้ออ านวยต่อการจัดซื้อยาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ GPU ในการก าหนดรายการ ซึ่งเป็นการ
บังคับชื่อโครงการในการด าเนินการจัดซื้อ รวมทั้งเป็นการก าหนดกรอบบริษัทที่จะเข้าร่วมทันที ซึ่งถ้าหากหน่วยจัดซื้อ
เลือก GPU ไม่ตรงกับที่บริษัทลงทะเบียนไว้ บริษัทนั้นก็จะไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการนั้นๆ ได้ ถึงแม้ว่า
กรมบัญชีกลางจะเสนอทางออกให้โดยให้ใช้รหัส VTM แทน แต่หน่วยจัดซื้อจ าเป็นที่จะต้องประสานกับกรมบัญชีกลาง
ก่อนจึงจะใช้รหัส VTM นั้นๆ ในโครงการที่จะด าเนินการได้  ดังนั้นถ้ากรมบัญชีกลางรับทราบปัญหาการใช้รหัส GPU 
และประโยชน์ของการใช้รหัส VTM ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ก็ควรจะด าเนินการใส่ฐานข้อมูลไปก่อนได้เลยโดยไม่
ต้องรอให้หน่วยจัดซื้อประสานเข้าไป 

- คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะในการ e-bidding ต้องหาข้อมูล GPU ที่เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท าได้และ
ต้องประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก GPU ที่จะน ามาใช้ในการก าหนดโครงการ โดยจะพิจารณาเลือก GPU ที่สามารถท าให้
เกิดการแข่งขันได้มากท่ีสุดและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ต้องการ แล้วจึงน า GPU นั้นมาใช้ในการก าหนดโครงการ E-GP 

 
6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ออกแบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของยา เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลสามารถใช้ในการตรวจสอบคุณลักษณะของยาได้สะดวก เป็นระบบ และสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ด าเนินงานได้ นอกจากนี้ยังได้น าไปใช้ในการด าเนินงานการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัดและระดับเขต 

 
7. ผู้รายงาน 

๑. นางนันทิยา  สหสุนทรวุฒิ  เภสัชกรช านาญการพิเศษ   โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙                              
อีเมล yajimm@hotmail.com 
๒. นายพุฒิพงศ์ ดิษยเดช เภสัชกรช านาญการ  โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙                                        
อีเมล put_prc@hotmail.com 
๓. นางสาวจิตรลดา ศิลานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ   โทรศัพท์  ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙                                  
อีเมล jidsira@gmail.com 
 

การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมท้ังหมด  155,073.08  บาท 
- จัดซื้อร่วมเขตสุขภาพที่ 4   =    86,248.08  บาท   คิดเป็น  55.62% 
- จัดซ้อร่วมเขตสุขภาพที่ 4 , สสจ.  =  136,098.08  บาท   คิดเป็น  87.76% 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
         โครงการท่ี 3๘ : ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
62. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

 

ร้อยละ ๘ ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. การประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ  พบว่า  มิติด้านบริหารพัสดุ  อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 
95.83)  ส่วนมิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 84.21) 

2. เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  พบจุดอ่อนในมิติด้านระบบการควบคุมภายใน  จึงต้องจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร  โดยจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน และการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
- ทีมงานมีการเปลี่ยนแปล  ขาดประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบการควบคุมภายใน ส่งผลต่อการ

ประเมิน และวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในหน่วยงานที่ยังไม่ชัดเจน 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- ขาดทีมงานที่พร้อมในการปฏิบัติงาน  ภาระงานที่มีหลายด้านส่งผลให้ท างานไม่ทันเวลา  

 
5. ผู้รายงาน   นางจินตนา  เจริญศุข  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาการในต าแหน่งนักจัดการทั่วไป-           

ช านาญการ  โทรศัพท์ 086-509-9718  Email : jintanacha@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
*โครงการที่ 3๙ : พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*63.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระดับ๕ 

(ร้อยละ ๖๐) 
 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
*โครงการที่ 3๙ : พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*64.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น ๓ 

 

 

ร้อยละ๑๐๐ ของโรงพยาบาลศูนย์,
โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค และ 

กรมสุขภาพจิต 
 

รับ Surveillance Survey 2 
เมื่อ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

รพ.พระนั่งเกล้า ผ่านการ 
Reaccreditation 1 เมื่อวันที่  
19 พ.ค. 2558 – 18 พ.ค. 

2561 
 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนา  ดังนี้  

2.1 ส่งเสริมการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับทีมน า ระดับกลุ่มงาน ระดับหน่วยงานโดยให้ข้อเสนอแนะและ
ตรวจสอบ Action plan ให้มีความสอดคล้องกัน ในเรื่องของทิศทางของการพัฒนารวมทั้งตัวชี้วัดที่เป็น Alignment
เดียวกันพบว่ากลุ่มงาน 

    2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องความรู้และทักษะการน ามาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม 
     ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโดยใช้กระบวนการเยี่ยมส ารวจภายใน  มีผลลัพธ์ ดังนี ้
          - หน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ 3 คะแนนขึ้นไปจ านวน 16 หน่วยงาน คิดเป็น  
             28.57% ( 16/56 หน่วยงาน ) 
           - หน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพมากว่าหรือเท่ากับ 2.5 แต่ไม่ถึง 3 คะแนน  จ านวน 30 
             หน่วยงาน  คิดเป็น 56.57% ( 30/56 หน่วยงาน ) 
           - หน่วยงานที่ผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพน้อยกว่า 2.5 คะแนน จ านวน 10 หน่วยงาน 
             คิดเป็น 17.86 % 

2.3 มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสรพ. โดยมีการน าเสนอความก้าวหน้าแก่ 
ผู้บริหาร  
2.4  ส่งเสริมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานระดับโรงพยาบาล ทีมน า และหน่วยงาน   น าผลการวิเคราะห์ 

     ปูอนกลับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและปรับแผนการพัฒนา 
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2.5 เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล : THIP  
     ( Thailand Hospital Indicator Project ) โดยก าหนดให้ทุกกลุ่มงานทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัด  THIP  
     โดยมีการรายงานตัวชี้วัด  THIP ในที่ประชุมบริหาร ทุก 1 เดือน ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานดีกว่า 
     ค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับเดียวกัน คิดเป็น 50 % ( 42 / 84 ตัวชี้วัด ) 

2.6 ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการประจ าปี ในการจัดประชุมวิชาการประจ าปี  ซ่ึงในปี 2560  เน้นการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การน าข้อก าหนด Re-Accreditation สู่การปฏิบัติ” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
       1.การบรรยายหัวข้อ “การน าข้อก าหนด Re-Accreditation สู่การปฏิบัติ” โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่ 4  
        2.การน าเสนอ “การน าข้อก าหนด Re-Accreditation สู่การปฏิบัติ”  โดยตัวแทนทีมน าทางคลินิก และทีมน า
เฉพาะด้าน 

     2.7  ร่วมกับคณะกรรมการ ENV จัดโครงการซ้อมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
     2.8  การพัฒนาคุณภาพด้าน   RM   
3 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
     3.1  ผู้บริหารระดับสูง  องค์กรแพทย์  องค์กรพยาบาล ให้การสนับสนุน 
     3.2  มีการท างานเป็นทีมในคณะกรรมการทีมน าทางคลินิก ทีมน าเชิงระบบ กลุ่มงานหน่วยงานต่างๆ  
     3.3  มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     3.4  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กร  และภายนอกองค์กร   
     3.5  มีการยกย่องชมเชยกลุ่มงาน หน่วยงาน ทีมน าต่างๆ  ที่มีผลงานที่ดี   และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 
            สู่องค์กรภายนอก 

3.6 มีการสร้างบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพ 
4 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

 4.1  มีภาระงานมาก 
 4.2  การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทีมน าทางคลินิก และทีมน าเฉพาะด้าน ท าให้ขาดความต่อเนื่องในบางทีม แต่  
        ส่วนใหญไ่ม่มีปัญหานี้ 

5 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
     5.1  ใช้ 4 L ( Lead Lean Link Learn ) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
     5.2  พัฒนาระบบสารสนเทศ   
     5.3  พัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ 
     5.4  พัฒนาการจัดการกระบวนการ 
6 รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

6.1  การพัฒนาโดยใช้ Lean ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม  งานจ่ายกลาง  ศูนย์ประกันสุขภาพ 
6.2   การพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ  หลอดเลือดสมอง  อุบัติเหตุฉุกเฉินทารก
แรกคลอด โรคกระดูกและข้อโรคทางตา  และทันตกรรมรากเทียม    
6.3  เริ่มเปิด Cleft Center โดยสามารถให้การแก้ไขใบหน้า ท าให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6.4  การพัฒนาการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยในชุมชน ในกลุ่มงานจิตเวช  กลุ่มงานจักษุ  กลุ่มงาน
แพทย์ทางเลือก  กลุ่มงานทันตกรรม   
7.  ผู้รายงาน  นางสาวอภิญญา  สิ่งคงสิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร 02-5284567 ต่อ 1806 ,081-
8602018   E-mail : pnk.tqm@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 11 :  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
*โครงการที่ 3๙ : พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
*65.ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 

 

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๓๓ 

(คปสอ.เมืองนนทบุรี) 

 
  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

-   คปสอ.เมืองนนทบุรี ซึ่งมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลเครือข่าย ประกอบด้วย รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ
มีจ านวน ๑๕ แห่ง ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาวจ านวน ๕  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ ๓๓ 

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
๑. ประชุมชี้แจงแก่บุคลากรทุกระดับทั้งระดับอ าเภอ (สสอ.)  , ต าบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลเครือข่ายให้

ทราบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตลอดจนแนวทางการพัฒนาคุณภาพคุณภาพหน่วยบริการ (รพ.สต.ติดดาว)  
๒. มีครูกระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพหน่วย

บริการ 
๓. ให้แต่ละ รพ.สต.ประเมินตนเองตามคู่มือ รพ.สต.ติดดาวเพ่ือหาส่วนขาด 
๔. น าส่วนขาดมาพัฒนาปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์ดังกล่าว 
๕. ติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ 
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ผลการประเมินตนเองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวปี๒๕๖๑ 
ที ่ รพ.สต. หมวด๑ หมวด๒ หมวด๓ หมวด๔ หมวด๕ ผ่านเกณฑ ์

(หมวด) 
  การน าองค์กร

และ 
การจัด 
การที่ดี 

การให้ความ 
ส าคัญกับประชากร

เปา้หมายชุมชนและผู้
มีส่วนได้เสีย 

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร

บุคคล 

การจัดการระบบบริการ
ครอบคลุมประเภทและ 
ประชากรทุกกลุ่มวัย 

ผลลัพธ์  

๑ บางศรีเมือง ***    -  - ๓ 
๒ ตลาดขวัญ  -   - ๓ 
๓ บางเขน      ๕ 
๔ ไขแสงก าเนิดมี      ๕ 
๕ ท่าทราย      ๕ 
๖ ทานสัมฤทธิ์  -   - ๓ 
๗ ไทรมา้  -    ๔ 
๘ บ้านวัดแดง  -   - ๓ 
๙ บางรักน้อยหมู่๓      ๕ 
๑๐ บางรักน้อยหมู่๕ -     ๔ 
๑๑ บางประดู่     - ๔ 
๑๒ บางไผ่***       ๕ 
๑๓ วัดโชติการาม***      - ๔ 
๑๔ บ้านวัดแคใน     - ๔ 
๑๕ บางกร่าง -   - - ๒ 
ผ่านเกณฑ์รายหมวด (แห่ง) ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๔ ๘  

 หมายเหตุ ***เป็น รพ.สต.ที่พัฒนาเป็น PCC แล้ว 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
๑. ชี้แจงการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาวกับรพ.สต.ทุกแห่ง 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว 
๓. จัดอบรมทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ (สสอ.)  , ต าบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลเครือข่าย 

         ๔. วางแผนการพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ติดดาวในรพ.สต. ทีจ่ะพัฒนาเป็น PCC 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
๑. รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของ รพ.สต.ติดดาวทุกแห่ง 
๒. ทบทวน หาส่วนขาด 
๓. จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงช่วยกันหาแนวทางพัฒนางานแต่ละด้านให้ผ่านตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
๔. พัฒนางานตามค าแนะน า 
๕. ประเมินผลเป็นระยะๆ 

5. ผู้รายงาน(ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  E-mail) 
๑. นางเพียงตา  ชูศิริโรจน์  สสอ.เมืองนนทบุรี  โทร. ๐๘๑-๘๕๗๐๓๙๘   email : MU_๒๑๑@hotmail.com 
๒. นางมุทิตา  สมิตะโยธิน รพ.พระนั่งเกล้า   โทร. ๐๘๕-๔๒๔๘๒๐๙   emai l: nesnes-๑๙๖๙@hotmail.com 

mailto:MU_211@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๒ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๐ : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
66.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

 

ไม่น้อยกว่า ๒๕% 
 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๒ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๑ : พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy) 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
67.ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health 
Information Exchange (HIE)) 

  

ตัวชี้วัดย่อย 
67.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ 
67.2 การจัดการระบบสุขภาพ 
 

 
ร้อยละ 7๐ 
ร้อยละ ๖๐ 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

68.ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ 
(Personal Health Record) 

 ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ตัวชี้วัดย่อย 
68.1 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 
68.2 ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน
ระบบ PHRs 
 

 
ร้อยละ 1๕ 

 
ร้อยละ 1๕ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๒ : การลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
69.รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ ๓ ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health 
expenditure per capita of each scheme) 

พิสัยความต่าง 
ลดลงจากปีก่อนหน้า 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ตัวชี้วัดย่อย 
69.1 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
69.2 ระบบประกันสังคม 
69.3 ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๒ : การลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
70.ก าหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคา
เดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 

 

ลดความต่างของอัตรา
การจ่ายเงิน 

ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๒ : การลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
71. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ๑๙ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินที่มาโดยระบบ EMS  ๓๒๒ ราย 
- จ านวนผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด  ๑,๗๑๓   คน 
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
    - มีทีมที่มีความพร้อม 
    - บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ 
    - ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน 
 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

- บางพ้ืนที่และช่วงเวลาหน่วยบริการไม่เพียงพอ 
- อัตราก าลังทีม ALS ใช้ทีมเดียวกับท่ีปฏิบัติงาน ER เมื่อมีผู้เจ็บปุวยวิกฤตฉุกเฉินขอความช่วยเหลือบางครั้งทีมไม่
พร้อมต้องให้ อาสาสมัครด าเนินการ 
-  ทีม EMS มีงานอ่ืนด้วยเช่น การ Refer ผู้ปุวย 
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5. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ  
- ประชาชนขาดความเข้าใจในการแจ้งเหตุ(การซักถามข้อมูล อาการ ,สถานที)่ ผู้แจ้งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ไม่พึงพอใจ แนวทางแก้ไขคือประสานสื่อท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน  
- ผู้รับบริการขอให้น้ าส่งโรงพยาบาลนอกพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนแพทย์ 
- ปัญหาการน าส่งโรงพยาบาลปลายทางหาแนวทางการน าส่งที่เหมาะสมร่วมกัน 
-  บุคลากรปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าเวรบ่ายดึก  
- การพัฒนามีการจัดอบรมภาพเขตโดยใช้งบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
      - หลักสูตร refresh พยาบาลกู้ชีพ  ๒ รุ่น 
      - หลักสูตร ฟ้ืนฟูวิยากรที่ต้องไปสอนอาสาสมัคร 
 - หลักสูตรprehospital Nurse     ๒ รุ่น 
 

6. ผู้รายงาน 
- พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  samingkarong@gmail.com 
- ดารุณีศาสนกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ๐๘๑๘๔๖๐๒๒๗ mahdarunee2@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
*โครงการที่ ๔๓ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน( เดือน ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560 ) 

รายการ ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 

*72. ร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 
(1.กลุ่มแสดงความคล่อง
ตามสภาพสินทรัพย์ 
2.กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน 
3.กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาเงินรุนแรง) 
 
 

6 Current Ratio 0.87 1.01 1.04 

Quick Ratio 0.79 0.92 0.93 

Cash Ratio 0.29 0.39 0.45 

Networking Capital - 70 
ล้าน                      

2.8 
     ล้าน                      

23 
ล้าน                      

อัตราก าไรสุทธิ  
(มีค่าเสื่อมฯ) 

31 
ล้าน 

108 
ล้าน 

193 
ล้าน 

ระดับอัตราเสี่ยงทาง
การเงิน 

4 3 3 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. คณะท างานและกลไกในการท างานร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ส าหรับ รพ. เมื่อมีปัญหาทางการเงิน  
2. หน่วยงานมีแผนทางการเงิน (Planfin) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน      

    การคลัง 
  3. มีการก าหนดมาตรการ การปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล เช่น ค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่ไม่จ าเป็น    
     อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ 
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3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
1. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีการแก้ไขปัญหาทันทีเม่ือประสบปัญหาทางการเงิน  
2. หน่วยงานมีการน าแผนทางการเงิน (Planfin) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินการคลัง 

 
4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 

1. การน าข้อมูลแผนประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย (Planfin) มาใช้ยังขาดการควบคุมก ากับ และติดตาม 
   อย่างต่อเนื่องท าให้มีการซื้อนอกแผนและการจ่ายเกินแผน 

2. การจัดสรรเงินกองทุนผู้ปุวยนอกของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2561                          
ให้โรงพยาบาลแล้วจ านวน 2 ครั้ง อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าสถานการณ์ทางการเงินดี จึงเกิดความเสี่ยง ให้มีการ
จ่ายเงินโดยไม่ระมัดระวัง ซึ่งจะส่งผลกระทบในไตรมาสต่อๆ ไปได้ 

3. การบันทึกเจ้าหนี้ในระบบบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน เพราะยังมีบางกลุ่มงานส่งข้อมูลเจ้าหนี้ล่าช้า ไม่เป็น   
ปัจจุบัน 

 
5. ผู้รายงาน  นางนงลักษณ์  ค าทัศน์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  โทร. 02-5284567 ต่อ 1541    

e-mail  nokebest@hotmail.com  
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๔ : พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
73. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
      เปูาหมายเชิงคุณภาพ 6 เดือน คือ 

1.มีแผนพัฒนางานวิจัย /R2R /KM/นวัตกรรม 
2.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัย 
3.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทีมสนับสนุน 
4.มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ผลลัพธ์ 
         1. มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและทีมสนับสนุน โดยคณะกรรมการวิจัยและ R2R มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ   
มีกิจกรรมดังนี้ 

 1.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการท าวิจัยโดยมีกิจกรรมคือ ประชาสัมพันธ์โครงการ  
ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย   สนับสนุนผู้ที่เตรียมได้รับการเลื่อนต าแหน่งในเรื่องการท าวิจัย   และสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัย 

1.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการท า R2R  โดยมีการจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง R2R   
 

3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 
3.2 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยและ R2R  , คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 
      การวิจัยในมนุษย์ 
 

4. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ส าเร็จ (กรณีไม่บรรลุเปูาหมาย) 
     4.1 ยังไม่ได้ส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ /การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  
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5. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
           5.1 ส่งผลงานวิจัย / R2R ในการประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข 

               5.2 ส่งผลงานวิจัย / R2R ในการประกวดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 
 

6. รูปแบบ นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
         ผลงานทีเ่ป็นแบบอยา่งไดแ้ก่ ผลงานทีไ่ดเ้ผยแพร่ และน าสู่การปฏิบตัใินโรงพยาบาลชุมชน ในจงัหวัดนนทบรุี  
ได้แก่ 
         1. ผลการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยไส้ติ่งอักเสบ  โดย PCT ศัลยกรรม 

             2. ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care)  โดย 
                 คณะกรรมการ Palliative care 
 
7. ผู้รายงาน  นางสาวอภิญญา  สิ่งคงสิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร 02-5284567 ต่อ 1806 ,  
     081-8602018 E-mail pnk.tqm@gmail.com 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๔ : พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
74.ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและ
พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการวิจัยในการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๕ 

 

ยังไม่ได้ก าหนดงบด้านวิจัย 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๔ : พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. – ธ.ค.60) 
75. ร้อยละของยากลุ่มเปูาหมายที่ผลิตหรือน าเข้า
เพ่ือทดแทนยาต้นแบบเพิ่มข้ึน 

 

ร้อยละ ๑๐ ของรายการยา 
กลุ่มเปูาหมายได้รับทะเบียน
ต ารับ และพร้อมจ าหน่าย 

เชิงพาณิชย์ 

๖๑.๗๖% 

  
2. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- มีรายการยานวัตกรรมที่โรงพยาบาลจัดซื้อทั้งหมด ๓๔ รายการ โดยมีรายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมจ านวน 

๒๑ รายการ คิดเป็น ๖๑.๗๖% 
 
3. ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  (กรณีบรรลุเปูาหมาย) 
- จัดซื้อยาจากบริษัทที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมโดยต่อรองราคาไม่ให้แพงกว่าบริษัทอ่ืนที่อยู่นอกบัญชีนวัตกรรม  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ยาในประเทศ 
 

4. ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา 
- ส่วนกลางควรประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู้ผลิตยาในประเทศรับทราบและพัฒนาคุณภาพยาเพ่ือจะได้ขึ้นทะเบียน

ในบัญชีนวัตกรรม 
 
5. ผู้รายงาน 

1. นางนันทิยา  สหสุนทรวุฒิ  เภสัชกรช านาญการพิเศษโทร ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙  อีเมล  
yajimm@hotmail.com 

2. นายพุฒิพงศ์ ดิษยเดช เภสัชกรช านาญการโทร ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙  อีเมล put_prc@hotmail.com 
3. นางสาวจิตรลดา ศิลานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ โทร ๐-๒๕๒๘-๔๕๖๗ ต่อ ๗๔๐๗-๙  อีเมล jidsira@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:yajimm@hotmail.com
mailto:put_prc@hotmail.com
mailto:jidsira@gmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๔ : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๔ : พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
76.ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน 

ร้อยละ ๒๘ (ไม่สะสม) ยังไม่มี 

77. จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย 

๑๐๐ ต ารับ 
จัดพิมพ์รายการต ารับยาแผน

ไทยแห่งชาติ  
ปี 2560 อย่างน้อย 

100 ต ารับ 
 

ยังไม่มี 

78.จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด 

 

จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่

หรือที่พัฒนา  
ต่อยอดเพ่ิมข้ึนจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์  
ร้อยละ ๑๐ 

 

ยังไม่มี 

79. จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกท่ีน ามาใช้จริงทางการแพทย์ 
หรือการตลาด 

๑๐ เรื่อง ยังไม่มี 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 
รอบท่ี 1  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
.................................................................. 

 
คณะที่ 4  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 แผนงานที่ 1๕ : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
         โครงการท่ี ๔๕ : ปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  
 
 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

1. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ต.ค. –ธ.ค.60) 
80. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและ
มีการบังคับใช้ 

 

≥๔ ข้อมูลส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี 

  
 
 


