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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร    [  ] TQM-Best Practices   
ประเภทองค์กร      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ   ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด [  ] 6. การจัดการกระบวนการ   
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ที่อยู่  181/37 ซอยราชประชา ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์  043 222818-9   โทรสาร 043 226164  เว็บไซต์  https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  ดร.วนัทนา กลางบุรัมย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 043 222818-9 โทรสาร  043 226164  มือถือ 089 2749270  อีเมล wantkl9270@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน นส.นิตยา ดวงแสง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 043 222818-9   
โทรสาร  043 226164  มือถือ 080 7212160 อีเมล nooduen_@hotmail.com 
ชื่อผู้เขียน นส.ณิชชาภัทร ยอดแคล้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 043 222818-9  
โทรสาร 043 226164 มือถือ 093 2961591  อีเมล Por.nitchapat@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน นส.รัชนีกร กุญแจทอง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทรศัพท์ 043 222818-9   
โทรสาร 043 226164  มือถือ 083 1434429 อีเมล koonjatong@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”   
1) น าโปรแกรม HosXp มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรองรับนโยบายการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิในเรือนจ า 
2) พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในเรือนจ า ผ่านทาง Internet ภายใต้ความมั่นคง และปลอดภัยสูงสุด การเข้าถึง 
   ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ความลับของทางราชการ 
3) เชื่อมต่อข้อมูลการรักษาในเรือนจ ากับสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชนของผู้ต้องขัง 
4) เป็นผลงานการจัดการกระบวนการที่มคีวามโดดเด่นในเรื่องของการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
   ภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อ 
   การบริการ และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ในการเข้ามาศึกษา ดูงาน เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
   จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดใกล้เคียง และ สปป.ลาว  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาของผู้ต้องขัง ได้ในเวลาเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วัน  
2) เหตุการณ์โรคระบาดในเรือนจ าลดลง ร้อยละ 92.98 และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มากกว่า 500,000 บาท 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจ านวน 500 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.50 
   ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้ง 4 หน่วยงาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง :  ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
    ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ต้องขังมากเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของ
อาเซียน จากข้อมูลสถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศ ของกรมราชทัณฑ์ พบว่า ทุกเรือนจ ามีผู้ต้องขังเกินกว่า 1 – 3 เท่า ของ
เกณฑ์มาตรฐานที่เรือนจ าสามารถรับได้ เรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด มีจ านวนผู้ต้องขังเป็นจ านวนมากถึง 3,850 คน ซึ่ง
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เกินกว่าจ านวนที่สามารถรับจริงได้ถึง 2.5 เท่า มีความหนาแน่น 2.3 คนต่อตารางเมตร ท าให้ความเป็นอยู่ภายใน
เรือนจ ามีความแออัดมาก การที่ผู้ต้องขังอยู่ในสถานที่ซึ่งมีข้อจ ากัดของโครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบและ
สภาพแวดล้อม ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมภายในเรือนจ า นอกจากนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ต้องขังส่ว นใหญ่
เป็นผู้ด้อยโอกาสทั้งทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ เมื่อมาอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความแออัด ในพ้ืนที่และทรัพยากรที่จ ากัด 
รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลผู้ต้องขัง และปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ จึงก่อให้เกิดโรคและภัยสุขภาพได้
ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาดจะท าให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขังเป็นจ านวนมาก 
บางครั้งอาจท าให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตได้ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในเรื่องของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 จากการด าเนินงานที่
ผ่านมาปัญหาที่พบคือ เมื่อเกิดโรคระบาดในเรือนจ า จะพบว่ามีผู้ป่วยเป็นจ านวนมากและจะเกิดการระบาดอยู่เป็น
เวลานาน กว่าที่เรือนจ าจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปควบคุมโรค ท าให้การควบคุมโรคล่าช้า เกิดผล
กระทบเป็นวงกว้าง ใช้เวลาในการควบคุมโรคนาน ใช้งบประมาณในการรักษาเป็นจ านวนมาก นอกจากนั้น ยังพบว่า
การจัดเก็บข้อมูลของสถานพยาบาลในเรือนจ า ยังใช้ระบบเขียนในสมุดบันทึก จึงไม่สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรคได้ ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพในเรือนจ า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่าง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน การเข้าถึง
ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามวิสัยทัศน์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น คือ “องค์กรชั้นน าระดับภูมิภาค ที่มีระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรตามมาตรฐาน เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี ภายใน ปี 2568” โครงการนี้ตอบสนอง พันธกิจของหน่วยงาน ในข้อ 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และข้อ 4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
รายละเอียดการด าเนินงาน: การพัฒนาแนวคิดและวิธีการท างานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เป็นกิจกรรมแรกที่เริ่ม
ด าเนินการ เพ่ือให้ทีมบูรณาการเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีคิดการด าเนินงานตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล ภารกิจ
และทรัพยากรที่สามารถสนับสนุนการท างานร่วมกัน ให้มองเห็นเป้าหมายการท างานเดียวกันคือ ยกระดับการบริการ
ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน อีกทั้งมองเห็นผลลัพธ์คือ ลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย 
ของผู้ต้องขัง และประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน กระบวนการด าเนินงานในกลยุทธ์นี้ เริ่มต้นโดยการประชุมชี้แจงหน่วยงาน
เครือข่าย ระดมความคิด ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติ วางแผนการด าเนินงานที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน : 
บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรการปฏิบัติงานอ่ืน ก าหนดแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และวิธีการประเมินผลการ
ท างานในแต่ละครั้ง กลยุทธ์นี้เริ่มด าเนินการในรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) โดยให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
เห็นชอบ สั่งการ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่มาร่วม
ด าเนินการ และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้ปฏิบัติงานมีการปรึกษาหารือ ทบทวนการท างาน ปัญหาอุปสรรค ของ
การท างานภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีการก าหนดกลยุทธ์ในการท างานร่วมกัน 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์
ที่ 1 การบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยใช้กลวิธีการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ซึ่งภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท าให้ทุกเครือข่ายได้
รับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาฐานข้อมูล การท างานของแต่ละหน่วยงานต่างมีข้อมูลเป็นของตัวเอง แต่หน่วยงานอ่ืนมีโอกาสได้รับหรือ
เข้าถึงข้อมูลได้น้อย ดังนั้น กลยุทธ์นี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง และข้อมูลมีความ
แม่นย าเชื่อถือได้ โดยการปรับเปลี่ยนจากการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมที่บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก เปลี่ยนมา ใช้การ
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม HosXP ส่งต่อข้อมูลผ่านทาง e-mail ไปที่ศูนย์ข้อมูลของศูนย์บริการสุขภาพโรงพยาบาล 
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ร้อยเอ็ด เพ่ือน าข้อมูลในภาพรวม เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังรายงาน 506 จากนั้นส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด และส่งข้อมูลไปที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในล าดับถัดไป กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลเรือนจ า เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยใช้หลักสูตรเดียวกับทีม Situation Awareness Teem: SAT 
อบรมหลักสูตร Communicable Disease Control Unit: CDCU, On the job training การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ติดตาม ประเมินผล กลยุทธ์ที่ 4 การคัดกรอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการเฝ้าระวังแรก
รับ ตามแบบฟอร์มกรมราชทัณฑ์ และเพ่ิมโรคติดต่อในระบบเฝ้าระวัง และมีระบบคัดกรองพิเศษ ได้แก่ การคัดกรองวัณโรค (TB) 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และ โรคไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Hep C) กลยุทธ์ที่ 5 การติดตามประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที 
ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือเป้าหมายหลักในการบูรณาการฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพในเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งสู่การลดเสี่ยง ลดเจ็บ ลดตาย ของผู้ต้องขังในเรือนจ าในที่สุด ซึ่งในการด าเนินงานในส่วนนี้มี
ประชาชน ได้แก่ อสม. เข้ามาร่วมด าเนินการ โดยท าหน้าที่ รายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวเข้า
ไปในชุมชน ไปยัง รพ.สต.ในพ้ืนที่เพ่ือรายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง ตามล าดับ ผลด าเนินการ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคและจ านวน
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคและภัยสุขภาพในเรือนจ าลดลงอย่างชัดเจน เช่น ผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคคออักเสบ/ต่อม
ทอนซิลอักเสบ ในปี 2560 จ านวน 1,053 ราย และ 462 ราย ตามล าดับ ลดลงเหลือผู้ป่วยจ านวน 493 ราย และ 20 ราย ในปี 2563 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ทั้ง 2 โรคมีผู้ป่วยลดลด ร้อยละ 56.12 และร้อยละ 96.14 ตามล าดับ เป็นต้น นอกจากนั้น ในกรณีเกิดโรค
ระบาดในเรือนจ า พบว่า จ านวนผู้ป่วยลดลง เช่นกัน เช่น การระบาดของโรคแขน ขา อ่อนแรง ในปี 2561 พบผู้ป่วย 356 ราย ลดลง
เหลือ 25 ราย ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 92.98 ปี 2563 มีพบผู้ป่วยแขน ขา อ่อนแรงในเรือนจ าร้อยเอ็ด สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาในกรณีนี้ได้ มากกว่า 500,000 บาท ผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจ านวน 
500 คน พบว่าผู้ต้องขังมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.5 ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 หน่วยงาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 
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