
 

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากุมาร 
  

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
          - อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดอืนถึง 1 ปีบริบูรณ์ ลดลง 10% 
 

2. สถานการณ์ 
ภาวะวิกฤตทางเดินหายใจในเด็ก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมและ

มีภาวะหายใจล้มเหลว บางรายมีโรคร่วม อันจะส่งผลให้ภาวะเจ็บป่วยของโรคมีความรุนแรงมากข้ึนเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต เป้าหมายการพัฒนารพ.M2(รพ.อู่ทอง) ให้สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตทางเดินหายใจและใส่
เครื่องช่วยหายใจ แต่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้จากปัจจัยหลายๆด้านทั้งด้านคน เงิน ของ แนวทาง
ด าเนินการพัฒนาของสาขาในปี 2564 เน้นการพัฒนาระบบโดยเฉพาะ รพ.ช. ระดับ M2ลงไป   ไม่เน้นโรค
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เน้นความเป็นเลิศ  แต่จะเน้นระบบเครือข่าย ลดความแออัด พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือลดการป่วยตายด้วยโรคส าคัญท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขได้แก่โรคปอดบวมในเด็กอายุ 1เดือน -1 ปี ซึ่งยัง
ไม่มีแนวทางการดูแลรักษาโรคปอดบวมที่ใช้ร่วมกันในเขตสุขภาพ และการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ 
Covid -19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

ตัวชี้วัด : - อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 1 ปีบริบูรณ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 17 มกราคม2564 

2561 2562 2563 อ าเภอ 
เป้า 

หมาย 
ผลงาน 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ  เมือง 0 0(77/0) 0 
0.33 

(61,005/199 
0.31 

(46177/145) 
0.26 

(31587/83) 
เดิมบางนาง
บวช 

 0(8/0) 0 

เขต 5 ด่านช้าง  0(18/0) 0 
0.31 

(5,115/16) 
0.49 

(3061/15) 
0.62 

(2105/13) 
บางปลาม้า  0(5/0) 0 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์  0(2/0) 0 
0  

(939/0) 
0 

(597/0) 
0 

(360/0) 
ดอนเจดีย์  0(7/0) 0 

ปีงบประมาณ 2564 สองพ่ีน้อง  0(52/0) 0 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 สามชุก  0(0/0) 0 

เขต จังหวัด เขต จังหวัด อู่ทอง  0(17/1) 0 
0.54 

(1117/6) 
0.52 

(191/1) 
  หนองหญ้ า

ไซ 
 0(5/0) 0 

 
รวม   191/1 0.52 

ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม  HDC Report ณ 17 มกราคม 2564 
 
4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 9 เดือน ผลการด าเนินงาน 

 1.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือน
ถึง 1 ปีบริบูรณ์ลดลง10% 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยเพื่อป้องกันการ
เกิดภาวะหายใจล้มเหลวโดยใช้ PEWS score 
ทดลองใช้ในรพ.แม่ข่าย 

 
5. ผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 256 รอบที่ 1 *** 
 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

 
- 
 

- 

 



 
 

  

6.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  
           - การจัดสรรอัตราก าลังที่เพียงพอทั้งวิชาชีพแพทย์/พยาบาลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบ 

 - การดูแลที่มีประสิทธิภาพในการส่งผู้ป่วยกลับและการดูแลต่อเนื่องใน รพช. และ รพ.สต.       
 - มีแนวทางการรักษาโรคปอดบวมเด็กและแนวทาง ARIC /PEWS ในการประเมิน 
 - มีระบบให้ค าปรึกษาในเครือข่ายและมีระบบพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในส่วนกลางที่รวดเร็วทันเวลา 

      - วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลรักษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลทุก
ระดับให้สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตทางเดินหายใจและโรคไข้เลือดออก ได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
           -  ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทั้งแพทย์/พยาบาลในการดูแล เด็กภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ 
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ   

  - ระบบ IT ให้มีความเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยทุกระดับสถานบริการ 
 - การรับรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไม่ดีพอ  
 

7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 สถานการณ์ โควิด19 ส่งผลให้การพัฒนาไม่ได้ตรงตามแผนงานที่ก าหนด แต่ภายใต้บริบทได้มีการสื่อสาร
ผ่านทาง online  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการประชุม EOC ของโรงพยาบาลและ
จังหวัดเพ่ือบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 

         1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
แต่ละสถานบริการในทางปฏิบัติยังไม่สามารถ
ท าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางเพราะมีหลักสูตรที่เปิดรับ
สมัครไม่เพียงพอต่อความต้องการบางหลักสูตร 
ใช้วิธีการสอบคัดเลือก บางหลักสูตรใช้ระบบ
โควตาซึ่งมีจ านวนน้อยและไม่ทั่วถึง  ท าให้
บุคลากรของสถานบริการทุกระดับเหมือนต้อง
มีการแข่งขันเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดของตนเอง
ได้รับการคัดเลือก   อีกทั้งปัญหาบุคลากรไม่
เพียงพอท าให้มีโควตาให้ไปอบรมแต่ไปไมได้ 
         2. บุคลากรในเครือข่ายมีความตั้งใจ
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
เครือข่ายแต่ยังขาดในด้านความพร้อมของ
ทรัพยากรต่างๆที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น ขาดเครื่องมือที่จ าเป็น
ในกระบวนการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแล 

          1.ประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการจัด
หลักสูตรแบบก าหนดโควตา  ควรกระจายให้แก่บุคลากร
ของแม่ข่ายให้ได้รับการอบรมให้ครบถ้วนเพื่อมาเป็นครู ก 
ในการให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยภายใน
เครือข่ายได้ 
         2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจ ารพ.สต.ใน
เครือข่ายให้สามารถคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจได้
ก่อน 

         3.จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นให้เพียงพอโดยเฉพาะเครื่อง Oxygen High Flow 
ให้มีอย่างน้อย 1 เครื่องในทุกโรงพยาบาล  และ EzyPAP, 
Continueous Nebulizer ในรพ.ที่มีกุมารแพทย์                                                                                           
         4. ประสานความร่วมมือในเครือข่ายในการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลฝึกทักษะการดูแลผู้เด็กวิกฤตทางเดิน
หายใจและการใช้เครื่องช่วยหายใจ HHFNCใช้ระบบพ่ีสอน
น้อง   การเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้ PEWS score         
                    



 
 

  

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 

ต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
เช่น เครื่อง HHFNC, Patient Monitor เป็น
ต้น ขาดอัตราก าลัง ขาดความรู้และทักษะการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และภาวะวิกฤต
ทางเดินหายใจเด็กและการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ทั้งในขณะรักษาและขณะส่งต่อ ไม่มีแนว
ทางการรักษาผู้ป่วยเด็กปอดบวมเป็นต้น          
         3.ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 

          5.จัดให้มีช่องทางให้ค าปรึกษาแนวทางการรักษา 
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤต
ทางเดนิหายใจ ที่เบอร์โทรศัพท์ 035-514999   ต่อ 3402 
(PICU) 
          6. น าแนวทาง ARIC มาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาในระดับปฐมภูมิ –ทุติยภูมิ 
          7. จัดท าแนวทางหรือ CPG การรักษาปอดบวมเด็ก
และแนวทาง ARICและแนวทางการเฝ้าระวัง ภาวะวิกฤต
ทางเดินหายใจ (PEWS) 
          8. การจัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอในทุกหน่วย
บริการ ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้า/
ความมั่นคงในอาชีพ ของบุคลากรทางการแพทย์  
          9. นิเทศรพ.ในเครือข่ายในการพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินหายใจและโรคท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนที่
ได้แก่โรคไข้เลือดออก มีศูนย์บริการรับปรึกษาโรค
ไข้เลือดออกเด็กท่ีเบอร์โทรศัพท์ 035-514999   ต่อ 3401 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
8.ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 1. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษา และการวางแผน
อัตราก าลังให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
      2. การสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากรระดับต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ 
 

9.ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  -นวัตกรรมการค านวณสารน้ าในผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก ขยายผลและแนะน าให้ใช้ในรพ.เครือข่าย 
 -พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยใช้ PEWS score 
 - นวัตกรรม spacer ส าหรับพ่นยา MDI 
 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

1.พญ.ชลธิศ   นาคา นายแพทย์เชี่ยวชาญ   
2.นางฉันทนา  ปล้องเจริญ พว.ช านาญการพิเศษ 0864061303 shant.pj@hotmail.com 

 
 


