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สรุป Executive summary 
 

ถอดบทเรียนการพัฒนามาตรฐานสถานบรกิารดานวัณโรคดีเดน ของโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสริุนทร 
 
บทสรุปผูบริหาร 
 

โรงพยาบาลปราสาทเปนโรงพยาบาลขนาด  90  เตียง มีจํานวนผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอกจํานวนมาก
ไมมีจุดคัดแยกผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรคและไมมีคลินิกวัณโรคเฉพาะ จัดระบบบริการแบบขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาล
และสงตอผูปวยไปรับยาตอที่สถานีอนามัย ใกลบาน พบวาผูปวยสวนใหญไมไปรับยาตามนัดและไมมีระบบการติดตาม
การรักษาที่ชัดเจน ทําใหผูปวยขาดยาสูงมาก อัตราการรักษาหายขาด (Cure rate) ต่ํากวาเกณฑมาก เพียงรอยละ 60   

ดังนั้นผูบริหารและทีมสหวิชาชีพ เห็นความสําคัญของปญหานี้ จึงไดวิเคราะหปญหาและนําเสนอสถานการณ
วัณโรค พรอมชี้เปาใหคณะกรรมการ คปสอ. อสม. แกนนําชุมชน และ อปท.เห็นปญหาและเขามามีสวนรวม ในการ
รวมกันคิด รวมทํา รวมวางแผน แกไขปญหา เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานสถานบริการดานวัณโรคใหบรรลุตามตัวช้ีวัด
รวมกัน โดยมีเปาหมายอยากเห็นผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรคและผูปวยวัณโรคเขาถึงการบริการที่ไดมาตรฐานตาม
แผนงานวัณโรคแหงชาติ (National Tuberculosis Program: NTP) อยางเปนระบบภายใตการสนับสนุนของผูบริหาร โดย
กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนงบประมาณ  พรอมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมวัณโรคในระดับ
อําเภอ ตําบล และมีการประชุมติดตามงานอยางใกลชิด โดยมีการวิเคราะหสถานการณ และนําเสนอในเวที คปสอ. ทุก
เดือน กําหนดผูรับผิดชอบงานชัดเจน และตองผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน 2 คน ที่สามารถทํางานแทนกันได จัดตั้ง
ทีมสหวิชาชีพ ไดแก แพทย อายุรแพทย กุมารแพทย เภสัชกร ชันสูตร TB Clinic AIDS Clinic เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบบริการ ระบบการคัดกรอง ระบบการปองกันการแพรกระจายเชื้อ (Infection Control: IC) ระบบการประกัน
คุณภาพงานชันสูตร ระบบการใหสุขศึกษา ระบบการใหคําปรึกษา ระบบการจัดการขอมูลวัณโรคในโรงพยาบาล ระบบ
การสงตอผูปวยและระบบการสงตอขอมูลให สสอ. สอ. ดูแลตอเนื่องในชุมชน รวมกับพัฒนาการมีสวนรวมของแกนนํา
ชุมชน อสม. อปท. เพื่อปรับแนวคิดและมีสวนรวมอยางแทจริง จนเกิดความรูสึกเปนเจาของ เห็นเปนปญหาของตนเองที่
ตองดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อชุมชนโดยชุมชนเองสงผลใหการพัฒนา
บรรลุผานการประเมินมาตรฐานสถานบริการดานวัณโรคในระดับ A  
 

1. ความเปนมาและสภาพปญหาของโรงพยาบาลกอนการพัฒนามาตรฐานสถานบรกิาร 
 

โรงพยาบาลปราสาทเปนโรงพยาบาลขนาด  90  เตียง มีจํานวนผูปวยที่มารับบริการในแผนกผูปวยนอกมีจํานวน
มาก และปะปนกัน ไมมีจุดคัดแยกผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรค ซ่ึงวัณโรคเปนโรคที่มีการแพรกระจายเชื้อทางระบบ
ทางเดินหายใจและไมมีคลินิกวัณโรคเฉพาะ มีการจัดระบบบริการเปนแบบขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลและสงตอผูปวยไป
รับยาตอที่สถานีอนามัยหรือ PCU ใกลบาน แตยังขาดการสงกลับขอมูลผูปวยมาโรงพยาบาล ผลการรักษาพบวาอัตราการ
รักษาหายขาด (Cure rate) ต่ํากวาเกณฑมากเพียงรอยละ 60 เกณฑของประเทศรอยละ 85 และ พบวา มแีนวโนมพบผูปวยมาก
ขึ้น ทําใหสงสัยวาผูปวยกินยาครบหรือไม เมื่อลงไปตรวจสอบที่สถานีอนามัย พบวา มียาวัณโรคเหลือ มากกวา  4   กระสอบ  
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จากการสอบถาม พบวาผูปวยสวนใหญไมไปรับยาตามนัด และสถานีอนามัยก็ไมมีระบบการตดิตามการรักษาที่ชัดเจน 
ทําใหผูปวยขาดยาสูงมาก  

ดังนั้นผูบริหารและทีมสหวชิาชีพของโรงพยาบาล เหน็ความสําคัญของปญหานี้วาหากปลอยไวตอไปจะสงผล
ใหเกิดการแพรกระจายของวัณโรค ปญหาวณัโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน อาจทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลติดเชื้อ
วัณโรคมากขึน้ จึงไดวิเคราะหปญหาและนําเสนอสถานการณวณัโรค พรอมชี้เปาใหคณะกรรมการ คปสอ. สสอ. สอ. 
เห็นปญหาและเขามามีสวนรวม ในการรวมกันคดิ รวมทํา รวมวางแผน แกไขปญหา เพื่อพัฒนางานตามมาตรฐานสถาน
บริการดานวณัโรคใหบรรลุตามตัวช้ีวัดรวมกัน ประกอบกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดมี
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบริการ ไดมาประเมินรอบแรกเพื่อพฒันายกระดับ พบวา ยังมีขอที่โรงพยาบาลทุกแหงใน
เขต 14 ไมผานมากที่สุดรอยละ 75 ไดแก ขอที่ 3.2 ผูปวยวัณโรคเสมหะพบเชื้อทกุรายไดรับการกํากับการรับประทานยา
โดย อยางนอยรอยละ 50 ของพี่เล้ียงตองเปนเจาหนาที่สาธารณสุขหรือ อาสาสมัครสาธารณสุข หรือแกนนําชุมชน 
สาเหตุจากการกํากับการกนิยาโดยญาติเปนสวนใหญ โรงพยาบาลจึงมีแนวคิดตองการพฒันาใหเปนตนแบบในการ
ดําเนินการให อสม. แกนนําชุมชน และ อปท. เขามามีสวนรวมในงานวณัโรคใหมากขึ้น เพื่อใหการพัฒนามาตรฐาน
สถานบริการ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวทกุประการ  
 

2. การมองภาพความสําเร็จ 
 

 โรงพยาบาลอยากเห็นผูปวยที่มีอาการสงสัยวัณโรคและผูปวยวัณโรคเขาถึงการบริการที่ไดมาตรฐานตาม
แผนงานวัณโรคแหงชาติอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของทีมสหวิชาชีพ เครือขายทุกภาคสวน เขามามีสวนรวม 
ในการรวมกันคิด รวมทํา รวมวางแผน แกไขปญหา รวมเปนเจาภาพอยางแทจริง ในการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ
ตางๆ ในการพัฒนาครั้งนี้ สงผลใหเกิดผลลัพธดังนี้ 

2.1 ผูปวยกนิยาครบ และรักษาหายขาดเพิม่ขึ้น จนผานเกณฑรอยละ 90 ของเขต 14 และรอยละ 85 ของประเทศ 
 2.2 ผูปวย New M+ ลดลงใน 5-10 ป ขางหนา 
 2.3  ทีมงานเครือขายทุกภาคสวนในชุมชนมีความเขมแข็ง และเห็นความสําคัญของปญหาและรูสึกเปนเจาของในการ
ดําเนินงานควบคุมวัณโรคอยางยั่งยืน 
  2.4 หนวยงานทองถ่ิน  เชน อปท. อบต. กองทุนตําบล เหน็ความสําคัญของปญหาและเขามามีสวนรวมและรูสึกเปนเจาภาพ
หลัก ในการสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนนิงานควบคุมวณัโรคในชมุชนโดยชุมชน 
 

3. การเริ่มตนของกิจกรรม (วิธีคิด / การขบัเคล่ือน) 
 

 ทีมแกนนําของโรงพยาบาลมองเห็นปญหาและไดนําปญหาไปนําเสนอใหทีม คณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารของอําเภอ และ คปสอ.โดยนําเสนอสถานการณวัณโรค โดยใช Spot map ช้ีใหเห็น
ปญหาวัณโรคในแตละตําบล และชักชวนใหมามีสวนรวมในการพัฒนางาน ประกอบกับกรมควบคุมโรค มีนโยบาย
พัฒนามาตรฐานสถานบริการดานวัณโรคตามแผนงานวัณโรคแหงชาติ (National Tuberculosis Program: NTP) 
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และจากการประเมินตนเองและการประเมินมาตรฐานสถานบริการรอบแรกโดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
5 นครราชสีมา พบวา ยังมีขอที่สถานบริการทุกแหง ยังไมผานเกณฑการประเมินมาตรฐานสถานบริการตามตัวช้ีวัดของ
กรมควบคุมโรค มากที่สุด ในเรื่องผูปวยวัณโรครอยละ 50 ตองไดรับการกํากับการกินยา โดยอสม. หรือแกนนําหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุข และเปนปญหาที่ทาทายในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชน และอปท.ในงานวัณโรคและสปสช. 
กําหนดใหมีการติดตามเยี่ยมบานผูปวยตลอดการรักษาใหครบ 12 คร้ัง ซ่ึงเปนภาระหนักของโรงพยาบาลและสถานี
อนามัยเนื่องจากมีภาระงานมาก จึงคิดหาผูที่จะทําหนาที่แทนเจาหนาที่สาธารณสุขในเรื่องเหลานี้ และมีความเชื่อ
วา อสม. เปนผูที ่จะทําหนาที่ไดหากไดรับการพัฒนา จึงเขียนแผนงานโครงการของบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาล และสปสช. ในการพัฒนามาตรฐานสถานบริการและพัฒนาศักยภาพ อสม. และอปท. ในการทําหนาที่
คนหา ดูแลรักษา กํากับการกินยา และติดตามเยี่ยมผูปวยในชุมชนเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนางานใหบรรลุตามตัวช้ีวัด
และเกณฑการประเมิน โดยดําเนินการรวมกับ ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคของสถานีอนามัยที่มีประสบการณในการเปน
วิทยากรกระบวนการ จัดทําหลักสูตรอบรม อสม. และ อปท. โดยคัดเลือก อสม.ที่มีความสมัครใจ มีความรับผิดชอบและ
เสียสละ มีเวลา มีความรู สามารถอานออกและเขียนได และมีใจรัก หมูบานละ 1 คน โดยใชกระบวนการกลุม และฝก
ปฏิบัติจริงในพื้นที่รวมกับเจาหนาที่สถานีอนามัย เพื่อให อสม. และ อปท. ปรับแนวคิด ทัศนคติ และเขามามีสวนรวม
อยางแทจริง ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน จนเกิดความรูสึกเปนเจาของ เขามาเปนเจาภาพอยางแทจริง โดยพัฒนา
คูขนานไปกับการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานวัณโรคของแผนงานวัณโรคแหงชาติ (National 
Tuberculosis Program: NTP) 

ประกอบกับผูบริหารเห็นความสําคัญ กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
จัดตั้งใหการทํางานในรูปคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมวัณโรคในระดับอําเภอ ตําบล มีการประชุมติดตามงานอยาง
ใกลชิด โดยมีการวิเคราะหสถานการณ และนําเสนอในเวที คปสอ. ทุกเดือน กําหนดผูรับผิดชอบงานชัดเจน และตอง
ผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน 2 คน ที่สามารถทํางานแทนกันได จัดตั้งทีมสหวิชาชีพ ไดแก แพทย อายุรแพทย กุมาร
แพทย เภสัชกร ชันสูตร TB Clinic AIDS Clinic เขามามีสวนในการดําเนินงานในรูปทีมสหวิชาชีพในการพัฒนาระบบ
บริการ ระบบการคัดกรอง ระบบการปองกันการแพรกระจายเชื้อ (Infection Control: IC) ระบบการประกันคุณภาพงาน
ชันสูตร ระบบการใหสุขศึกษา ระบบการใหคําปรึกษา ระบบการจัดการขอมูลวัณโรคในโรงพยาบาล ระบบการสงตอ
ผูปวยและระบบการสงตอขอมูลให สสอ. สอ. ดูแลตอเนื่องในชุมชน รวมกับพัฒนาระบบการมีสวนรวมของแกนนํา
ชุมชนใหสามารถดําเนินงานควบคุมวัณโรคในชุมชน ในการคนหา ดูแลรักษา กํากับการกินยา ติดตามเยี่ยมผูปวยอยาง
ตอเนื่องในชุมชน เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานบริการใหผานระดับ A 
 

4. ปญหาและอุปสรรคที่ผานมา และแนวทางแกไขทําอยางไร 
 

 1. ขาดทักษะในการเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตําบลในการดําเนินงานควบคุมวณัโรคใน
ชุมชน แนวทางแกไข คือ โรงพยาบาลวิเคราะหสถานการณ ช้ีเปา ใหขอเสนอแนะ ให อปท. เห็นความสําคัญของปญหา และเหน็
เปนปญหาของอบต. ที่ตองสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานไมใชบทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลเทานั้น 
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 2. หลักสูตรอบรม อปท. และ อสม. ยังขาดการประเมินผลที่ชัดเจน ภายหลังการอบรม ควรมีการติดตามวา
ภายหลังการอบรม อสม. สามารถดําเนินการไดถูกตองหรือไม อยางไร พรอม ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานได
ถูกตอง 
 

5. ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานสถานบรกิาร 
 

1. ผูบริหารทุกระดับตั้งแต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูบริหารของโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ใหความสําคัญกําหนดเปนนโยบายหลักและกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการประเมินผลงานของบุคลากรรายบุคคล และ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และผูบริหารใหความสําคัญในการประชุมติดตาม
ความกาวหนาของงานวัณโรคทุกเดือนในเวทีประชุม คปสอ. โดยใหมีการนําเสนอผลงานเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค 
เพื่อวางแผนแกไขปญหารวมกัน 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมวัณโรคระดับอําเภอ ตําบล (Mr.TB) เพื่อวางแผนดําเนินการ
รวมกันในอันที่จะพัฒนางานไปสูความสําเร็จ 

3. ทีมสหวิชาชีพไดแก แพทย พยาบาล ชันสูตร เภสัชกร และเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาลเห็นความสําคัญ
และประโยชนการพัฒนาจึงใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการจัดระบบบริการตามมาตรฐานสถานบริการดาน
วัณโรคตามแผนงานวัณโรคแหงชาติ (NTP) เพื่อใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สงผลใหประชาชนเขาถึงการ
บริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหอัตราสําเร็จการรักษาเพิ่มขึ้น และลดอัตราการปวยเปนวัณโรคของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 

4. มีระบบบริการตามมาตรฐานที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรอื่นสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล 
 5. เจาหนาที่มีความจริงใจตอเครือขาย มีความสัมพันธที่ดีตอกัน เอื้อเฟอ มีน้ําใจ ดูแลกันดวยใจ และมีความ
จริงใจตอเครือขาย สงผลใหเครือขายรูสึกอยากแบงปนใหผูอ่ืนบางจึงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 7. เครือขายทุกภาคสวนมีความเขมแข็ง และเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน 
จนเกิดความรูสึกเปนเจาของอยางแทจริง และอยากรวมพัฒนา อปท. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
และยั่งยืน 
 8. มีคล่ืนวิทยุชุมชนที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอ ส่ือสารความรูเร่ืองสุขภาพแกประชาชน เพื่อใหประชาชนรับรู
เร่ืองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
6. สรุปบทเรียนท่ีได 
 

1. ผูบริหารทุกระดับตองใหความสําคัญ กําหนดใหเปนตวัช้ีวดัรายบุคคล และมีการประชุมติดตามความกาวหนา
ทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และวางแผนแกไขปญหาอยางทนัทวงท ี
 2. คณะกรรมการและทีมสหวิชาชีพผูรับผิดชอบงานเขาใจ เกณฑช้ีวัดเปนอยางดี เขาใจแนวทางการพัฒนา มี
สวนรวมอยางแทจริง ในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน จนเกิดความรูสึกเปนเจาของ อยากรวมพัฒนาตอไปอยางยั่งยืน 
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3. มีการกําหนดตัวช้ีวัดงานรายบุคคล สงผลใหผูรับผิดชอบงานตองวางแผนพัฒนางานของตนเองใหบรรลุตาม
ตัวช้ีวดัที่กําหนด 

4. ความสามัคคีและความรวมมือกันของ คปสอ. ปราสาท ทําใหมีการกําหนดแนวทางการดําเนนิงานควบคุมวณั
โรค เชน ดานการสงตอ การติดตามเยีย่มบาน การกํากับการกินยา การติดตามผูปวยจนหายขาด และนําผลงานมานําเสนอ 
เพื่อติดตามความกาวหนาทุกเดือนในเวที คปสอ. 

5. เจาหนาที่มคีวามจรงิใจตอเครือขาย มีความสัมพันธที่ดีตอกัน เอื้อเฟอ มีน้ําใจ ดูแลกันดวยใจ และมีความ
จริงใจตอเครือขาย สงผลใหเครือขายรูสึกอยากแบงปนใหผูอ่ืนบางจึงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

6. เครือขายทกุภาคสวนมีความเขมแข็ง และเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ในการรวมคิด รวมทาํ รวมวางแผน 
จนเกดิความรูสึกเปนเจาของอยางแทจริง และอยากรวมพัฒนา อปท. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานทีต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

7. ทีมสหวิชาชีพมีสวนรวมอยางแทจริงในการรวมกันคิด รวมทํา รวมวางแผน แกไขปญหาเพื่อพัฒนางานตาม
มาตรฐานสถานบริการดานวัณโรคใหบรรลุตามตัวช้ีวัดรวมกัน เกิดความรูสึกเปนเจาของในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

8. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ใชกระบวนการพัฒนามาตรฐานสถานบริการแบบเปนพี่เล้ียง
ตั้งแตช้ีแจงเกณฑ เกณฑการใหคะแนน ใหลองประเมินตนเอง และประเมินมาตรฐานรอบแรกเพื่อพัฒนายกระดับ 
หลังจากนั้น นิเทศติดตามอีกครั้งเพื่อช้ีเปา ใหขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนายกระดับ และประเมินรอบสุดทาย  และสรุปให
ผูบริหารรับทราบทุกครั้ง เพื่อรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานบริการไปสูมาตรฐาน
สถานบริการ ระดับ A ดวยกัน 

 
 

 


