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รายงานประจําป (Annual Report) เปนเครื่องมือที่บงชี้
การดําเนินงาน เสมือนกระจกเงาที่สะทอนภาพการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลในรอบปที่ผานมา รายงานประจําป 2554 โรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธิ ์เลมนีไ้ดประมวลกจิกรรมและนาํเสนอผลงานการใหบรกิาร
ดานสขุภาพจติแกประชาชนทีส่ะทอนใหเหน็ถงึผลลพัธและความภาคภมูใิจ
ที่ไดจากการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนํา

ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานใหเกิดความเจริญกาวหนาในป

ตอไป

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลตางๆ 

ในรายงานฉบับนี้จักเปนประโยชนแกผูสนใจและขอขอบคุณผูมีสวนรวม

ในการจัดทํารายงานประจําป 2554 ทุกทานไว ณ โอกาสนี้

    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

คํานํา

ก

สนใจและขอขอบคุณผูมีสวนรวม

ทานไว ณ โอกาสนี้

าลพระศรีมหาโพธิ์
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สารบัญ

ข2222222222222

              หนา
คํานํา               ก

สารบัญ               ข

สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน

   คานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายสูงสุด       1  

  แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล         2  

   ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน         9 

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

  ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ    17

   ผลการใหบริการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิต     21

  ผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 24

  ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางความเปนเลิศในการบริการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน  

   โครงการสงเสริมพัฒนาการดูแลผูปวยดวยหัวใจของความเปนมนุษย   26

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝาระวังควบคุมปองกันการแพรระบาด  26

   ของโรคติดตอในโรงพยาบาล

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการ   27 

   (Laboratory Accreditation : LA) 

   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดรักษาผูปวยติดสุรา     27

   โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังดูแลการกลับเปนซํ้าของผูปวยจิตเภท    28
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยที่มีพฤติกรรมกาวราว    28

   โครงการพัฒนาการใหบริการปรึกษาทางโทรศัพท      28
  ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายสุขภาพจิตท้ังในและนอกระบบสาธารณสุข

   โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกจิตเวชในสถานบริการเครือขาย 

   (รพท.รพช./เรือนจํา/ศูนยขุขันธ)       30
   โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช     30

  ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญดานโรคซึมเศรา

   และจิตเวชชุมชน

   โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการรับรองคุณภาพ (Re-accreditation)   32

   โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธเรียงสาสนลานโพธิ์     32

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลการบริการผูปวย   33

   โครงการตลาดนัดความรูสูความเปนเลิศดานสุขภาพจิตและจิตเวช    33



33333333333333

              หนา

  ยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพ (Update CPR)  35
   โครงการพลังใจเพื่อพลังงาน        35

   โครงการอบรมความรูโรคซึมเศราแกบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   36

   โครงการอบรมการบําบัดรักษาผูปวยโรคซึมเศราโดยเทคนิค    36

   การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 

   โครงการอบรมเทคนิคการวิจัยแกบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  37
   โครงการวางระบบควบคุมภายในและจัดทํารายงาน     37

   โครงการโรงพยาบาลสวยดวยมือเรา       38

   โครงการพัฒนาชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     38

   โครงการธารนํ้าใจชาวพระศรี รักสามัคคี มีคุณธรรม นําองคกร   39

   โครงการสรางเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    39
   โครงการยองเชิดชูเกียรติบุคลากรผูปฏิบัติงานดีเดนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  40

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมใหการชวยเหลือ    40

   ในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต

  ยุทธศาสตรที่ 5 : สรางความมั่นคงทางการเงิน
   โครงการพัฒนาบริการและปรับปรุงขยายชองทางในการเขาถึงบริการ   42

สวนที่ 3 รายงานการเงิน
   สถานะทางการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ป 2553 – 2554   44

   วิเคราะหสถานะการเงินโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

   ปงบประมาณ 2553-2554       45
สวนที่ 4 ผลงานเดน

   การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา

   ปงบประมาณ 2549 – 2554       47
   การพัฒนาระบบติดตามดูแลผูปวยจิตเวชที่ถูกลามโซตรวน/กักขัง 

   ในพื้นที่สาธารณสุข 13        54

คณะผูจัดทํา             59
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ป1. ผูปวยจิตเวช ก1. พัฒนาคุณภาพ 1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
หาย  ทุเลา   การดูแลรักษาตาม  2. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
ปลอดภัย พึงพอใจ มาตรฐาน HA 3. อัตราการไดรับบาดเจ็บของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล 
และสามารถดํารง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:  (ระดับ 6 ขึ้นไป)
ชีวิตอยางปกติสุข เพื่อใหผูปวยมี 4.  อัตราการติดเชื้อของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
ในชุมชน        ความปลอดภัย หาย  5.  อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา (Administration Error) 
 ทุเลา  พึงพอใจลดการ  ของระบบบริการผูปวย
 รองเรียน  5.1 Administration error ของระบบบริการผูปวยใน
   5.2 Administration error ของระบบบริการผูปวยนอก
  6. อัตราการหลบหนีสําเร็จของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล 
  7. อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากการบําบัดรักษาดวยไฟฟา
  8. อัตราความผิดพลาดจากการรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
  9. อัตราการหายทุเลาของผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
   9.1 อัตราการ หาย ทุเลาของผูปวยโรคจิตเภทที่รับไวรักษา
    ในโรงพยาบาล 
   9.2 อัตราการ หาย ทุเลา ของผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรา 
    ที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
   9.3 อัตราการ หาย ทุเลาของผูปวยโรคซึมเศราที่รับไวในโรงพยาบาล 
  10. อัตราการไมกลับมารับการรักษาซําภายใน  28  วัน
  11. อัตราผูติดสารเสพติดท่ีไดรับการบําบัดรักษาในคลินิกจิตสังคม
   บําบัดสามารถหยุดเสพไดนานกวา 6 เดือน
  12. อัตราความพึงพอใจของผูปวยและญาติ 
  13. อัตราการไมสมัครใจอยู ของผูปวยรับไวรักษา เนื่องจากไมพงึพอใจ
  14. จํานวนขอรองเรียน/ฟองรองที่ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข
   ภายใน 15 วัน 

 ก2. ปรับปรุงกระบวนการ 15. อัตราผูปวยจิตเวชสามารถอยูในชุมชนนานกวา 90 วันหลัง
 ดูแลผูปวยตอเนื่องตั้งแต จําหนายออกจากโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลถึงชุมชน
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
 เพื่อใหผูปวยจิตเวชสามารถ
 ดํารงชีวิตอยูในชุมชน

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ยุทธศาสตรที่ 1  : ย 1. สรางความเปนเลิศในการบริการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร : 

เปาประสงค
กลยุทธ/วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย

0 %
0 %
0 %

 <0.8%

0 %
0 %
0 %

0.1 %
0 %

70 %

95 %

80 %
 >98%
 >86%

 92 %
 0.5%
0  ฉบับ

 
>91%
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เปาประสงค

เปาประสงค

กลยุทธ/วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

กลยุทธ/วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

คาเปาหมาย

คาเปาหมาย

ป2. กลุมเสี่ยงได ก3. สงเสริมปองกัน 16. รอยละของกลุมเสี่ยงที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต
รับการปองกันสงเสริม สุขภาพจิตแกกลุมเสี่ยง  ของตนเอง  : กลุมเสี่ยงไดแก
สุขภาพจิตมีความ โดยอาศัยสื่อผานชองทาง  - กลุมเสี่ยง Depress
ตระหนักมีความรู ที่เหมาะ  - กลุมเสี่ยงฆาตัวตาย
ความเขาใจปญหา วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:  - กลุมเด็ก/วัยรุนที่เสี่ยงตอการติดเกมส
ของตน สรางความตระหนักและ  - กลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางเพศ
 เพิ่มความรูความเขาใจใน
 กลุมเสี่ยง

>80%

ยุทธศาสตรที่ 2  : ย2. สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร :  

ป3. ขยายเครือขายและ  ก4. แสวงหาความรวมมือ  17. รอยละของเครือขายทองถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบมีการ 55%   
พัฒนาใหสามารถดูแล กับภาคีเครือขาย  บูรณาการงานสุขภาพจิต เขากับงานของตน
สุขภาพจิตไดอยางตอ สรางความเขมแข็ง
เนื่องและยั่งยืน ในการแกปญหา
 สุขภาพจิตอยางยั่งยืน
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 
 สรางและขยายเครือขาย  
  ก5. พัฒนาบุคลากร 18. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต ระดับ 5
 เครือขายและสนับสนุน  และจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบตาม
 การดําเนินงานตาม  แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
 “เกณฑการจัดบริการ
 สุขภาพจิตและจิตเวชใน
 ระบบบริการสาธารณสุข”
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 
 สรางและขยายเครือขาย 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2554ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸ÔìâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì

4

เปาประสงค
กลยุทธ/วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 3 : ย3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญดานโรคซึมเศราและจิตเวชชุมชน
เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร :

ป4. เปนเลิศเฉพาะทาง ก6.เพิ่มประสิทธิภาพ 19. จํานวนของงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวตกรรมโรคซึมเศราที่ได 1 เรื่อง
ดานโรคซึมเศรา ระบบการดูแลโรค  คุณภาพมาตรฐาน
และจิตเวชชุมชน ซึมเศราใหเปนเลิศอยาง 20. จํานวนของงานวิจัย  เทคโนโลยีหรือนวตกรรม 1 เรื่อง
(Excellence Center) ตอเนื่องถึงชุมชน  จิตเวชชุมชน ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน      
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อสรางความเปนเลิศ
 ดานซึมเศราและจิตเวช
 ชุมชน  
 ก7. สงเสริมการวิจัยและ 21. รอยละของผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมดานโรคซึมเศรา 85%
 พัฒนาคลังความรูโรค  ของโรงพยาบาลไดรับการอางอิงการนําไปใชประโยชน  
 ซึมเศราและจิตเวชชุมชน 
  22. รอยละของผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมดานจิตเวชชุมชน 85%
   ของโรงพยาบาลไดรับการอางอิงการนําไปใชประโยชน
  23. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคลังความรูและฐานขอมูล  ระดับ 5
  โรคซึมเศรา  
  24. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคลังความรูจิตเวชชุมชน ระดับ 5
 ก8. จัดตั้งศูนยฝกอบรม 25. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยฝกอบรมโรคซึมเศรา ระดับ 5
 โรคซึมเศราและจิตเวช 26. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนยฝกอบรมจิตเวชชุมชน ระดับ 5
 ชุมชนระดับประเทศ 
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:  

 เพื่อสรางความเปนเลิศ
 ดานซึมเศราและจิตเวช
 ชุมชน 
 ก9. พัฒนาเทคโนโลยี 27. จํานวนเทคโนโลยีการปองกันสงเสริม แกไขปญหาสุขภาพจิตท่ีมี 1 เรื่อง
 ปองกันและแกไขปญหา คุณภาพมาตรฐานสําหรับกลุมเสี่ยง 
 สุขภาพจิตแกกลุมเสี่ยง
 เนื่องจากภาวะวิกฤติและ
 การเปลี่ยนแปลงดาน
 ประชากรในอนาคต
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 สรางความตระหนักและ
 เพิ่มความรูความเขาใจใน
 กลุมเสี่ยง
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เปาประสงค
กลยุทธ/วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย

ป5.  เปนองคกรที่มี ก10. เพิ่มประสิทธิภาพ 28.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5
ผลการปฏิบัติงานสูง  และคุณภาพการบริหาร   (PMQA)   
(High Performance จัดการองคกรดวย 29.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ระดับ 5
Organization) PMQA และ HA  เพื่อผานการรับรองกระบวนการคุณ (Re –Accreditation)  
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :
 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
 การดําเนินงานขององคกร     
 ก11. พัฒนา 30.  รอยละของหนวยงานใน รพ. มีผลการประเมินคุณภาพผานเกณฑ 70 %
 ประสิทธิภาพระบบ 31.  อัตราการบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีจัดทําคํารับรองการ 100 % 
 บริหารผลการ  ปฏิบัติราชการ  (MOU) กับกรมสุขภาพจิต และ ก.พ.ร.   
 ปฏิบัติงาน (PMS)
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
 การดําเนินงานขององคกร 
 ก12. ปรับปรุงระบบ 32. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล ระดับ 5
 ขอมูลสารสนเทศ  ดานบริหาร บริการ   
 ดานบริหาร ดานบริการ 
 และการจัดการบุคลากร
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพิ่มประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการฐาน
 ขอมูลองคกร 

เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร :
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เปาประสงค
กลยุทธ/วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 4  : ย4. เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร
เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร :

ป6.  บุคลากรมี ก13. พัฒนาสมรรถนะ 33. คาเฉลี่ยของระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 6.25
ความเชี่ยวชาญ  และเสริมสรางขวัญ 34. รอยละของบุคลากรมีความรู เจตคติและทักษะ ดานโรคซึมเศรา 80 %
มีประสิทธิผล กําลังใจแกบุคลากร  ตามเกณฑ 
ในการปฏิบัติงานสูง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ: 35. รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใน 100 %
มีคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ  ระดับดีขึ้นไป (รอยละ 70 ขึ้นไป) 
และมีความ ปฏิบัติงานและความ 36. รอยละของบุคลากรมีความรู เจตคติและทักษะดานจิตเวช 80 %
ผูกพันองคกร ผูกพันตอองคกร  ชุมชนตามเกณฑ 
        ก14. สงเสริมวิถีชีวิตแบบ 37.ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ระดับ 5
 พอเพียงแกบุคลากรและ 38. รอยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป 75 %
 สนับสนุนการดําเนินงาน
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง         
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ของบุคลากร
 ก15. พัฒนาคลังขอมูล
 ความเชี่ยวชาญของ
 บุคลากรและการ
 สนับสนุนวิทยากรแก
 เครือขาย  
        วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการและ
 การถายทอดองคความรู
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ป7. มีสถานะการเงิน ก16. แสวงหาแหลงทุน 39. อัตราเงินบํารุงคงเหลือเพิ่มขึ้น   12 %
มั่นคง อื่นนอกเหนืองบประมาณ
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อเพิ่มรายได
 ก17. เพิ่มผลผลิต
 ทางวิชาการการเกษตร
 และศิลปหัตถกรรม
 ที่กอรายได
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อเพิ่มรายได
 ก18. เพิ่มประสิทธิภาพ
 การเรียกเก็บคารักษา
 พยาบาลและกิจกรรม
 การบริการที่กอรายได
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 เพื่อเพิ่มรายได
 ก19. ควบคุมการ
 ใชทรัพยากรใหคุมคา
 และลดการบริการ
 ที่ไมจําเปน
 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ:
 ลดรายจาย  

เปาประสงค
กลยุทธ/วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 5  : ย5. สรางความมั่นคงทางการเงิน
เปาประสงค /กลยุทธ /ตัวชี้วัดยุทธศาสตร  และ คาเปาหมายยุทธศาสตร :
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Ê‹Ç¹·Õè 2 ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
 2.1  ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§
   ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
 2.2  ¼Å¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒÁÕ»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ
 2.3  ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÀÒÂãµŒÂØ·¸ÈÒÊµÃ �
   áÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ í̈Ò»‚
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2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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2.3 ผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ �·Õè 1 : ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅáÅÐã¹ªØÁª¹

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ �  

 ».1 ¼ÙŒ»†ÇÂ¨ÔµàÇªËÒÂ ·Ø àÅÒ  
»ÅÍ´ÀÑÂ ¾Ö§¾Íã¨  áÅÐ´íÒÃ§ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§»¡µÔ
ÊØ¢ã¹ªØÁª¹ 
 ».2  ¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹Ê‹§
àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ÁÕ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ 
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨»˜ÞËÒ¢Í§µ¹

¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  
•  ÍÑµÃÒ¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÃÑºäÇŒÃÑ¡ÉÒã¹
 Ã¾. = 0.01% (à»‡ÒËÁÒÂ 0%)
• ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¦‹ÒµÑÇµÒÂÊíÒàÃç¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÃÑºäÇŒÃÑ¡ÉÒ
 ã¹ Ã¾. = 0% (à»‡ÒËÁÒÂ 0%)
• ÍÑµÃÒ¡ÒÃä Œ́ÃÑººÒ´à¨çº¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÃÑºäÇŒÃÑ¡ÉÒ 
 ã¹Ã¾.(ÃÐ´Ñº 6 ¢Öé¹ä») = 0.03% (à»‡ÒËÁÒÂ 0%)
• ÍÑµÃÒ¼ÙŒ»†ÇÂã¹¨ÔµàÇªäÁ‹¡ÅÑºÁÒÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ«éíÒ
 ÀÒÂã¹ 28 ÇÑ¹ = 96.71% (à»‡ÒËÁÒÂ 98%)
• ÍÑµÃÒ¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×èÍ¹ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÂÒ 
 (Administration Error = 0 (à»‡ÒËÁÒÂ 0%)
• ÍÑµÃÒ¡ÒÃËÒÂ ·ØàÅÒ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤ Ô̈µàÀ··ÕèÃÑºäÇŒ
 ÃÑ¡ÉÒã¹ Ã¾. = 90.04% (à»‡ÒËÁÒÂ 70%)
• ÍÑµÃÒ¼ÙŒ»†ÇÂÊÒÃàÊ¾µÔ´·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒ  
 ã¹¤ÅÔ¹Ô¡¨ÔµÊÑ§¤ÁºíÒºÑ´ÊÒÁÒÃ¶ËÂØ´àÊ¾ä´Œ¹Ò¹
 ¡Ç‹Ò 6 à ×́Í¹ = 92.73% (à»‡ÒËÁÒÂ 86%)
• ÍÑµÃÒ¡ÒÃµÔ´àª×éÍ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÃÑºäÇŒÃÑ¡ÉÒã¹
 Ã¾. = 0.48 (à»‡ÒËÁÒÂ 0.8%)
• ÍÑµÃÒ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐ
 ÞÒµÔ = 92.56% (à»‡ÒËÁÒÂ 92%)
• ÍÑµÃÒ¼ÙŒ»†ÇÂ¨ÔµàÇªÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ‹ã¹ªØÁª¹¹Ò¹¡Ç‹Ò  
 90  ÇÑ¹ = 96.14% (à»‡ÒËÁÒÂ 91%)
• ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
 »̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ¢Í§µ¹àÍ§ = 89.14% 
 (à»‡ÒËÁÒÂ 80%)

¡ÅÂØ·¸ �
 ¡1 : ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃ´ÙáÅ
ÃÑ¡ÉÒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹  HA
 ¡2 : »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ Ù́áÅ
¼ÙŒ»†ÇÂµ‹Íà¹×èÍ§µÑé§áµ‹ Ã¾.¶Ö§ªØÁª¹ 
 ¡3 : Ê‹§àÊÃÔÁ»‡Í§¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ
á¡‹¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§â´ÂÍÒÈÑÂÊ×èÍ¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§·Õè
àËÁÒÐÊÁ
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â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 1. â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ´ŒÇÂËÑÇã¨¢Í§¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ� ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �à¾×èÍãËŒ

·ÕÁ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃ´ÙáÅã¨ãÊ‹¼ÙŒ»†ÇÂ Ǿ¨ÞÒµÔÁÔµÃ à¾ÔèÁÍÑµÃÒ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐÞÒµÔ äÁ‹ãËŒà¡Ô´

¨íÒ¹Ç¹¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹/¿‡Í§ÃŒÍ§ Œ́Ò¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ â´Â Ã¾. ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹á¹Ç¤Ố  “ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂËÑÇã¨ 

ãÊ‹ã¨¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ�” ä Œ̈́ Ñ́ ÍºÃÁàÃ×èÍ§ ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ Œ́ÇÂËÑÇã¨¢Í§¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ � â´ÂàÃÔèÁ·ÕèÃÐ´Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

áÅÐ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Åä»ÂÑ§ÃÐ Ñ́º»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ«Öè§ÁÕ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ 48 ¤¹

2. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§¤Çº¤ØÁ
»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´µ‹Íã¹ Ã¾.
 ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃµÔ´àª×éÍã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 
5 âÃ¤ÊíÒ¤ÑÞä Œ́á¡‹ âÃ¤µÒá´§ ä¢ŒËÇÑ´¹¡ ä¢ŒËÇÑ´ 2009 
ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ áÅÐÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§ ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤ � (Ã¶áË‹ 
áÅÐ»‡ÒÂäÇ¹ÔÅ) áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ IC ¾º¤Ø³¾ÃŒÍÁµỐ µÒÁ
àÂÕèÂÁãËŒ¡íÒÅÑ§ã¨á¡‹¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ (IC Round)
 ¼Å¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒ́ ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃµÔ´àª×éÍã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 10 ¢ŒÍ¾ºÇ‹ÒÁÕ¼ÙŒµÍº¶Ù¡µÑé§áµ‹ 7 ¢ŒÍ
¢Öé¹ä»ÃŒÍÂÅÐ 100 áÅÐã¹¡ÒÃµÔ´µÒÁàÂÕèÂÁ (IC Round) ¾º
Ç‹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÔ´àª×éÍã¹
âÃ§¾ÂÒºÒÅä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§  
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3. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (Laboratory Accreditation : LA)

       à¾×èÍãËŒ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§àª×èÍ¶×Íä´Œ 
ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªŒà¾×èÍãËŒ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂâÃ¤ä Œ́¶Ù¡µŒÍ§áÅÐ
ª‹ÇÂ¼ÙŒ»†ÇÂä Œ́ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ·Ñ¹µÒÁàÇÅÒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ 
       §Ò¹ªÑ¹ÊÙµÃä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾ 
â´ÂãªŒÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â� 2551 ÊíÒËÃÑº
ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� ¨¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§µÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§ÊÀÒà·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â � (Laboratory 
Accreditation :LA) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 19 Ê.¤. 54 ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃ
ÃÑºÃÍ§¶Ö§ÇÑ¹·Õè 18 Ê.¤. 57

4. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂµÔ´ÊØÃÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 • à¾×è Í ãËŒ ¼ÙŒ µÔ ´ÊØ Ã Ò·Õè
¨íÒË¹‹ÒÂ¡ÅÑººŒÒ¹áÅŒÇÁÕáÃ§¨Ù§ã¨
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇà¾×èÍàÅÔ¡/Å´¡ÒÃ´×èÁ
ÊØÃÒä Œ́¹Ò¹
 • ãËŒÞÒµÔÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ÁÕ
¡íÒÅÑ§ã¨ÊÒÁÒÃ¶Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¼ÙŒµÔ´
ÊØÃÒÊÒÁÒÃ¶àÅÔ¡ÊØÃÒ/Å´¡ÒÃ´×èÁ
ÊØÃÒä Œ́¹Ò¹¢Öé¹
 • ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè Ù́áÅ¼ÙŒ»†ÇÂÁÕ
¤ÇÒÁÃÙŒ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ à¾ÕÂ§¾Íã¹¡ÒÃ
ºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒ¿„œ¹¿Ù¼ÙŒµÔ´ÊØÃÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ä´Œá¡‹
 • ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍà¾ÔèÁáÃ§
¨Ù§ã¨ãËŒ¼ÙŒµỐ ÊØÃÒ·Õè̈ íÒË¹‹ÒÂ¡ÅÑººŒÒ¹
áÅŒÇ 100 ¤¹
 • ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐà¾ÔèÁ
áÃ§¨Ù§ã¨ãËŒÞÒµÔÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ
ºíÒºÑ´¼‹Ò¹¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÑÁ¾Ñ¹¸ �
 • ÍºÃÁºØ¤ÅÒ¡Ãà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¤ÇÒÁÃÙŒ àÃ×èÍ§ÂÒàÊ¾µÔ´áÅÐ¡ÒÃ
ºíÒºÑ´áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹à¾×èÍáÅ¡
à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÑºâÃ§¾ÂÒºÒÅ
¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒ

¼Å¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 
 • ¼ÙŒµÔ´ÊØÃÒ·Õè à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐ
ÁÕ¡íÒÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃ Ù́áÅµ¹àÍ§ÃŒÍÂÅÐ 
95  ÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍµÑé§¡ÅØ‹Á¼ÙŒµÔ´ÊØÃÒâ´Â
ÁÕ ¼ÙŒ Ê ÁÑ ¤ Ã à ¢Œ Ò Ã‹ Ç Á ¡ ÅØ‹ Á  AA 
¨íÒ¹Ç¹55 ÃÒÂáÅÐÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ
àËÅ×Í¡Ñ¹àÍ§ãËŒàÅÔ¡ÊØÃÒä Œ́ÁÒ¡¡Ç‹Ò 
6 à ×́Í¹
 • ÞÒµÔÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨áÅÐ¡íÒÅÑ§ã¨ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔ·Õè Ṍµ‹Í
¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò¨ÐäÁ‹
·Í´·Ôé§¼ÙŒ»†ÇÂµÔ´ÊØÃÒ
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5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§´ÙáÅ
¡ÒÃ¡ÅÑºà»š¹«éíÒ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ Ô̈µàÀ·

6. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ
´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇÃŒÒÇ

         ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ  ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òä´Œá¡‹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 10 áË‹§ (Ã¾.µÃÐ¡ÒÃ¾×ª¼Å/Ã¾.à´ªÍØ´Á/
Ã.¾.ÈÃÕÊÐà¡É/Ã¾.ÈÃÕÃÑµ¹Ð/Ã¾.¢Ø¢Ñ¹¸ �/Ã¾.ÂâÊ¸Ã/
Ã¾.àÅÔ§¹¡·Ò /Ã¾.àÊ¹Ò§¤¹Ô¤Á/Ã¾.¡Ñ¹·ÃÒÃÁÂ� áÅÐ 
CMU·‹ÒÇÑ§ËÔ¹)
         ¼Å¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÍÒÃÐººä»ãªŒ
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 7 áË‹§ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 70 Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍäÁ‹ä Œ́
¹íÒä»ãªŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃÊÑºà»ÅÕèÂ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè
ÃÑº¼Ô´ªÍº·Ñé§á¾·Â�áÅÐ¾ÂÒºÒÅ

         ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ
·ÕèÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇÃŒÒÇ ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃ
¨Ñ́ ·íÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ù́áÅ¼ÙŒ»†ÇÂ Ô̈µàÇª©Ø¡à©Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàÃ×èÍ§ Care and Management in aggressive 
patients ãËŒ¡Ñº¾ÂÒºÒÅ¼ÙŒª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹ä¢ŒÃÇÁ 3 ÃØ‹¹ 223 ¤¹
        ¼Å¾ºÇ‹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑÈ¹¤µÔ
áÅÐ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ Ô̈µàÇª·ÕèÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ŒÒÇÃŒÒÇ
à¾ÔèÁ¢Öé¹

7. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§â·ÃÈÑ¾· �

 â´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕÁãËŒ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ»Þ̃ËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ(·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾) ·Ø¡¤¹ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ à¨µ¤µÔ áÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ·Ò§â·ÃÈÑ¾· �ãËŒÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×Í»ÃÐªÒª¹ ¼ÙŒÁÒÃÑººÃÔ¡ÒÃä Œ́ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ �·Õè 2  Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µ·Ñé§ã¹áÅÐ¹Í¡ÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � 

  ».3  ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒãËŒ

ÊÒÁÒÃ¶´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµä Œ́ÍÂ‹Ò§

µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐÂÑè§Â×¹

¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  
 • ÃŒÍÂÅÐ¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò
¡ÒÃ§Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµà¢ŒÒ¡Ñº§Ò¹¢Í§µ¹ = 100% (à»‡ÒËÁÒÂ 55%)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ
ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ áÅÐ¨ÔµàÇªã¹Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´
ªÍºµÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ
¨ÔµàÇª ÃÐ Ñ́º 5 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº5)

¡ÅÂØ·¸ �
 ¡4 : áÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÀÒ¤Õ  
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ/ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ã¹¡ÒÃá¡Œä¢
»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹¤ÃÍº¤ÅØÁ
»ÃÐªÒ¡Ã·Ø¡ÇÑÂ
 ¡.5 : ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãà¤Ã×Í¢‹ÒÂ/
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁà¡³±�¡ÒÃ ̈ Ñ́
ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇªã¹ÃÐºº
ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¤ÅÔ¹Ô¡¨ÔµàÇªã¹Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ(Ã¾·./Ã¾ª.àÃ×Í¹ í̈Ò/ÈÙ¹Â�¢Ø¢Ñ¹ �̧

 ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐ¡Íº
Œ́ÇÂÃ¾ª./Ã¾·.¨íÒ¹Ç¹ 9 áË‹§ (àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ́

ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ/Ã¾.µÃÐ¡ÒÃ¾×ª¼Å/Ã¾Ã.à´ªÍØ´Á/
Ã¾.ÈÃÕÊÐà¡É/Ã¾.ÈÃÕÃÑµ¹Ð/ÈÙ¹Â�¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ»Ã×ÍãËÞ‹/
Ã¾.ÂâÊ¸Ã/Ã¾Ã.àÅÔ§¹¡·Ò/Ã¾. àÊ¹Ò§¤¹Ô¤Á

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
1. ¨Ôµá¾·Â�ÍÍ¡µÃÇ¨áÅÐà»š¹¾ÕèàÅÕéÂ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
2 .ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ Ô̈µàÇªÂØ‹§ÂÒ¡«Ñº«ŒÍ¹
3. ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÍÒ¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ
4. ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÇÁ¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ñé§ 9 áË‹§

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µáÅÐ¨ÔµàÇª

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
   à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ã¾È./Ã¾·./Ã¾ª./PCU/Ã¾.Êµ.
   1. ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇª
  2. Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§áÅÐÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇªáÅÐºÙÃ³
Ò¡ÒÃà¢ŒÒã¹§Ò¹»ÃÐ¨íÒ¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅ
  3. ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº§Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒä»ãªŒã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ ÃÇÁ·Ñé§ãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ»‡Í§¡Ñ¹
»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµºíÒºÑ´ÃÑ¡ÉÒáÅÐ¿„œ¹¿ÙÊÁÃÃ¶ÀÒ¾ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ»†ÇÂä Œ́ÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Õè Ṍã¹ªØÁª¹
  4. ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇª

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¾ºÇ‹ÒÊ¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§¼‹Ò¹¢Ñé¹·Õè 1 = 57 Ã¾.¤Ô´à»š¹ 

100% ¼‹Ò¹¢Ñé¹·Õè 2 = 51 Ã¾. ¤Ô´à»š¹ 89.47% ¼‹Ò¹¢Ñé¹·Õè 3 = 18 Ã¾. ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 31.58%
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ �·Õè 3  ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ´ŒÒ¹âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒáÅÐ Ô̈µàÇªªØÁª¹

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � 

   ».4  à»š¹àÅÔÈà©¾ÒÐ·Ò§´ŒÒ¹âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ/
áÅÐ¨ÔµàÇªªØÁª¹ (Excellence Center)
   ».5  à»š¹Í§¤ �¡Ã·ÕèÁÕ¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÙ§ 
(High Performance Organization)

¡ÅÂØ·¸ �
 ¡6 : à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅâÃ¤«ÖÁ
àÈÃŒÒ / ãËŒà»š¹àÅÔÈÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§
 ¡7 : Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤ÅÑ§¤ÇÒÁÃÙŒ
âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ áÅÐ¨ÔµàÇªªØÁª¹ãËŒÊÒÁÒÃ¶ÍŒÒ§ÍÔ§ã¹ÃÐ Ñ́º
»ÃÐà·È
 ¡8  : ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â�½ƒ¡ÍºÃÁâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒáÅÐ
¨ÔµàÇªªØÁª¹ ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È
 ¡9  : ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»̃ÞËÒ
ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµá¡‹¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§à¹×èÍ§¨Ò¡ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµáÅÐ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ Œ́Ò¹»ÃÐªÒ¡Ãã¹Í¹Ò¤µ
 ¡10 : à¾Ôè Á»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Í§¤�¡Ã Œ́ÇÂ PMQA áÅÐ HA
 ¡11 : à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÐºººÃÔËÒÃ¼Å
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹(PMS)
 ¡12 : »ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã

¼ÅÅÑ¾¸ �¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  
 • í̈Ò¹Ç¹¢Í§§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ  à·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Í¹Çµ¡ÃÃÁâÃ¤
«ÖÁàÈÃŒÒ / ̈ ÔµàÇªªØÁª¹ ·Õèä Œ́¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹  = 8  à·¤â¹âÅÂÕ 
(à»‡ÒËÁÒÂ 2àÃ×èÍ§)
 • ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ à·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Í¹Çµ¡ÃÃÁ
Œ́Ò¹âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ / ¨ÔµàÇªªØÁª¹ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍŒÒ§ÍÔ§¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒ

»ÃÐâÂª¹� = 100% (à»‡ÒËÁÒÂ 85%)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÅÑ§¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ°Ò¹
¢ŒÍÁÙÅâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ/¨ÔµàÇªªØÁª¹ ÃÐ Ñ́º 5 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº5)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹Â�½ƒ¡ÍºÃÁ
âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ ÃÐ´Ñº 5 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº5)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ́ µÑé§ÈÙ¹Â �½ƒ¡ÍºÃÁ¨ÔµàÇª
ªØÁª¹ÃÐ´Ñº 3 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº5)
 • í̈Ò¹Ç¹à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹Ê‹§àÊÃÔÁ á¡Œä¢»̃ÞËÒ
ÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµÊíÒËÃÑº¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§·Õè¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹ 
= 1 àÃ×èÍ§(à»‡ÒËÁÒÂ 1 àÃ×èÍ§)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾µÒÁ
ÁÒµÃ°Ò¹ HA à¾×èÍ¼‹Ò¹¡ÒÃÃÑºÃÍ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ 
Re-accreditation ÃÐ´Ñº 5 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº5)
 • ÍÑµÃÒ¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊíÒàÃç¨µÒÁµÑÇªÕéÇÑ´·Õè MOU ¡Ñº
¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ ¡.¾.Ã. = 96.88% (à»‡ÒËÁÒÂ 100%)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº°Ò¹
¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ºÃÔËÒÃ  ºÃÔ¡ÒÃ ÃÐ Ñ́º 5 (à»‡ÒËÁÒÂÃÐ´Ñº 5)
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1. â¤Ã§¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾ (Re-accreditaion)

¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
 âÃ§¾ÂÒºÒÅä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ
¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃÃÑº¡ÒÃàÂÕèÂÁÊíÒÃÇ¨à¾×èÍµ‹Í
ÍÒÂØ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅâ´Âä´Œ̈ Ñ́
»ÃÐªØÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ Ñ́º 
100% à¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨µÃ§¡Ñ¹ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ
¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáººà¢ŒÁ¢Œ¹ã¹µÑÇá·¹Ë¹‹ÇÂ·Õè¨Ð
µÍº¤íÒ¶ÒÁ¼ÙŒàÂÕèÂÁÊíÒÃÇ¨ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Ë¹‹ÇÂ
§Ò¹µ‹Ò§æ ãËŒÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹àÍ¡ÊÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ ¡ÒÃ
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

2. â¤Ã§¡ÒÃ Ñ̈´·íÒÇÒÃÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧àÃÕÂ§ÊÒÊ�¹ÅÒ¹â¾ Ô̧ì

        à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¤Ø³ÀÒ¾ (HA) ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ 
ºÃÔËÒÃáÅÐ¢‹ÒÇÊÒÃ ÊÒÃ»ÃÐâÂª¹ �µ‹Ò§æ á¡‹
ºØ¤ÅÒ¡Ã â´Â¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́áÊ´§
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�«Öè§¡Ñ¹
áÅÐ¡Ñ¹
        ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 
2554 ä Œ̈́ Ñ́ ·íÒÇÒÃÊÒÃà¼Âá¾Ã‹ã¹ÃÙ»áºº ÃÒÂ
»̃¡É �¨íÒ¹Ç¹ 24 ©ºÑº ÊíÒà¹Ò©ºÑºÅÐ 70 àÅ‹Á
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 1,680 àÅ‹Á Ê‹§à¼Âá¾Ã‹ÀÒÂã¹âÃ§
¾ÂÒºÒÅÃÇÁ¶Ö§ÈÙ¹Â�ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ·Õè 7 ¾ºÇ‹Òä´Œ
ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁà»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡â´Â»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡·Õè
ºØ¤ÅÒ¡ÃËÅÒÂ½†ÒÂ¢Íà¾ÔèÁ¨íÒ¹Ç¹àÅ‹Á¨Ò¡·Õèà¤Â
ÃÐºØ¨íÒ¹Ç¹ã¹¡ÒÃá¨Œ§àÇÕÂ¹ à¾×èÍà¡çºäÇŒÍ‹Ò¹
áÅÐÃÇºÃÇÁà»š¹àÍ¡ÊÒÃ¢Í§½†ÒÂÊ‹§¼ÅãËŒ
ºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́ÃÑº·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§âÃ§
¾ÂÒºÒÅ·Ñ¹àËµØ¡ÒÃ³ �áÅÐµ‹Íà¹×èÍ§
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3. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ

 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � ÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹ÒáÅÐ
»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂãËŒ·Ñ¹
ÊÁÑÂÃÍ§ÃÑºà·¤â¹âÅÂÕã¹Í¹Ò¤µä Œ́ ¼‹Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Ù́§Ò¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ·ÕèãªŒÃÐºº¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 2 áË‹§(âÃ§¾ÂÒºÒÅ¨ÔµàÇª
¹¤Ã¾¹ÁÃÒª¹¤ÃÔ ¹·Ã �áÅÐâÃ§¾ÂÒºÒÅ
ÍíÒ¹Ò¨à¨ÃÔÞ)Ê‹§¼ÅãËŒÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´
ÇÒ§ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ

4. â¤Ã§¡ÒÃµÅÒ´¹Ñ´¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µáÅÐ Ô̈µàÇª

   ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � à¾×èÍãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹âÃ§
¾ÂÒºÒÅ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºä Œ́ÁÕ
âÍ¡ÒÊáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾
¨ÔµáÅÐà»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤ �¡ÃãËŒàÍ×éÍÍíÒ¹ÇÂµ‹Í
¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ Œ́Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇª

   ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃáÅ¡
à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �ã¹¡ÒÃ¹íÒ
àÊ¹ÍàÃ×èÍ§àÅ‹Ò/¼Å§Ò¹ã¹ CoPs áÅÐ¼Å¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÍÂ‹Ò§
µ‹Íà¹×èÍ§*(CQI)·Õèà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁªÑ´à¨¹ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
ÊÑÁÁ¹ÒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´ÑºÁÒ¡¢Öé¹ä»ÃŒÍÂÅÐ 73.31 
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ �·Õè 4 à¾ÔèÁ¢Õ´ÊÁÃÃ¶¹ÐºØ¤ÅÒ¡Ã

 à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � ».6  ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁ

àªÕèÂÇªÒÞ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÙ§ ÁÕ

¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹Í§¤ �¡Ã

¡ÅÂØ·¸ �
¡.13 : ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¢ÇÑÞ¡íÒÅÑ§ã¨
  á¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã
¡.14  :  Ê‹§àÊÃÔÁÇÔ¶ÕªÕÇÔµáºº¾Íà¾ÕÂ§áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
  ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
¡15 :  ¾Ñ²¹Ò¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ 
  ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔ·ÂÒ¡Ãá¡‹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ

¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹  

• ¤‹Òà©ÅÕèÂ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ
µ‹ÍÍ§¤ �¡Ã  = 5.80 (à»‡ÒËÁÒÂ 6.25)

 • ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ  à¨µ¤µÔ 
áÅÐ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹âÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒµÒÁà¡³± � = 87.50 
%(à»‡ÒËÁÒÂ 80%)
 • ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ  à¨µ¤µÔ 
áÅÐ·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹¨ÔµàÇªªØÁª¹µÒÁà¡³± � = 100 
%(à»‡ÒËÁÒÂ 80%)
 • ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃÙŒ ÃÐ Ñ́º 5 (à»‡ÒËÁÒÂ ÃÐ´Ñº 5)
 • ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµã¹
ÃÐ´Ñº Ṍ ¢Öé¹ä» = 84.68 % (à»‡ÒËÁÒÂ 80 %)
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 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ½ƒ¡ÍºÃÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ
¡ÒÃà¾×èÍ¿„œ¹¿Ù·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾ÊíÒËÃÑº á¾·Â� 
¾ÂÒºÒÅ ¼ÙŒª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹ä¢Œ·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ
¼ÙŒ»†ÇÂâ´ÂµÃ§ (à¹×éÍËÒ¡ÒÃÍºÃÁä Œ́á¡‹ Update CPR 
2010,ÁÒµÃ°Ò¹Ã¶©Ø¡à©Ô¹,¡ÒÃ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐã¹áµ‹ÅÐ°Ò¹

 1. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ¿„œ¹¿Ù·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ
ª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾(Update CPR)
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 • à¾×èÍ·º·Ç¹¾Ñ²¹Òà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ãËŒ
ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂâ´ÂµÃ§áÅÐµÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ
½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§¢Í§Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ
 • à¾×èÍ·º·Ç¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ÍØ»¡Ã³ �áÅÐ
àÇªÀÑ³± �©Ø¡à©Ô¹ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§¾ÃŒÍÁãªŒ
 • à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾ªÑé¹¾×é¹°Ò¹
áÅÐà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂ¼ÙŒ»†ÇÂä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§

¼Å¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

 1) ¾ÂÒºÒÅ¼‹Ò¹¡ÒÃ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐã¹áµ‹ÅÐ°Ò¹ÃŒÍÂÅÐ 100

 2) ̈ Ñ́ ÍºÃÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃª‹ÇÂ¿„œ¹¤×¹ªÕ¾¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ãËŒ¡Ñº

ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Ë¹‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾ 3 ÃØ‹¹ 177 

¤¹ ÃŒÍÂÅÐ 93.87 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾ÅÑ§ã¨à¾×èÍ¾ÅÑ§§Ò¹
 à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãà¢ŒÒã¨ã¹ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ºØ¤¤ÅáÅÐ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
ÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�à¾×èÍ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»š¹·ÕÁÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§ã¨à¾×èÍ¾ÅÑ§§Ò¹
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 • »ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ·Ñ¹·Õâ´ÂÁÕ¤íÒ¶ÒÁ´Ñ§¹Õé
 1) 3 ÇÑ¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§·‹Ò¹ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñºã´ : ÃŒÍÂÅÐ 100 ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÃÐ Ñ́ºÁÒ¡¢Öé¹ä»
 2) ¤Ô´Ç‹ÒÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§ÁÒ¡¹ŒÍÂá¤‹äË¹ : ÃŒÍÂÅÐ 98 ÃÙŒ¨Ñ¡µ¹àÍ§ã¹ÃÐ´ÑºÁÒ¡
 3) à¢ŒÒã¨¤¹Í×è¹ÁÒ¡¢Öé¹ÍÂ‹Ò§äÃ : ÃŒÍÂÅÐ 100 à¢ŒÒã¨¤¹Í×è¹ÁÒ¡¢Öé¹
 4) µ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µªÕÇÔµã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÃÐ Ñ́ºã´ : ÃŒÍÂÅÐ 90 ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÁÕ
¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹
 • ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¼ÅÃÐÂÐ 3 à´×Í¹¶Ö§¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹� 
 ÃŒÍÂÅÐ 100 ÁÕ¡ÒÃ¹íÒÊÔè§·Õèä Œ́ä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹ªÕÇÔµ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¢Í§µ¹àÍ§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¡ÒÃ§Ò¹ â´Â Œ́Ò¹µ¹àÍ§ÁÕ
ÊµÔã¹¡ÒÃãªŒªÕÇÔµÁÒ¡¢Öé¹ÃÙŒÇÔ¸Õ·Õè¨Ð»ÃÑºµ¹àÍ§ Œ́Ò¹¤ÃÍº¤ÃÑÇà»�´ã¨Ê¹ã¨ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÒ¡¢Öé¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ§Ò¹ÁÕ
ÊµÔã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§§Ò¹ä Œ́
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 3. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã 

âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì
       Ã¾.ä´Œ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸ÔìµÑé§áµ‹»‚ 2553 â´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́
¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ 100% ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2554 ̈ Ö§ä Œ́´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íà¹×èÍ§
ã¹·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾·ÕèÂÑ§äÁ‹ä Œ́ÃÑºÍºÃÁ áÅÐà¾ÔèÁã¹ÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ ã¹Ê‹Ç¹
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÃÇÁ·Ñé§ÅÙ¡¨ŒÒ§·Ñé§ËÁ´·ÕèÂÑ§äÁ‹¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ ã¹¡ÒÃÍºÃÁ¨ÐÁÕ
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒ¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ ¡ÒÃ
ãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í áÅÐ¡ÒÃ½ƒ¡» Ô̄ºÑµÔãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐ¡ÒÃá¨Œ§¼Å 
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ºØ¤ÅÒ¡Ã¼‹Ò¹ÍºÃÁ¨íÒ¹Ç¹ 2 ÃØ‹¹
 • ÃØ‹¹·Õè 1 í̈Ò¹Ç¹ 44 ¤¹
 • ÃØ‹¹·Õè 2 í̈Ò¹Ç¹ 63 ¤¹

 4. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃºíÒºÑ́ ÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒâ´Â
à·¤¹Ô¤¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
 à¾×èÍãËŒ·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒà·¤¹Ô¤¡ÒÃ»ÃÑº
à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ (cognitive Behavioral 
Tehrapy : CBT) ã¹¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒä Œ́
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ 
 ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾ 
2 ÃØ‹¹/ 79 ¤¹
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 5. â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁà·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã âÃ§¾ÂÒºÒÅ
¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì
 ¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ á¾·Â� ·Ñ¹µá¾·Â� àÀÊÑª¡Ã ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 
¹Ñ¡¨ÔµÇÔ·ÂÒ¤ÅÔ¹Ô¡ áÅÐ ¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË� 
   ¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂà»š¹¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐà»š¹
á¹Ç·Ò§Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÇÁ·Ñé§ª‹ÇÂãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã
ÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐÊÑ§à¤ÃÒÐË� Ã¾.¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì 
µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
á¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã Ö̈§ä Œ́¨Ñ´¡ÒÃÍºÃÁà·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Öé¹ à¾×èÍãËŒ
ºØ¤ÅÒ¡ÃãªŒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂãËŒà¡Ố ¢Öé¹ã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
µ‹Íä» â´ÂÁÕ¼ÙŒ¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ·Ñé§ÊÔé¹ 49 ¤¹

6. â¤Ã§¡ÒÃÇÒ§ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹
 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � à¾×èÍãËŒËÑÇË¹ŒÒ½†ÒÂ ÈÙ¹Â� ¡ÅØ‹Á§Ò¹ ËÑÇË¹ŒÒ
ËÍ¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§
º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÒÁÃÐàºÕÂºÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò
Œ́ÇÂ¡ÒÃ¾ÑÊ´Ø

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ¾ºÇ‹Ò ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁà¢ŒÒã¨
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ Ñ̈´«×éÍ¨Ñ´¨ŒÒ§ Œ́ÇÂÇÔ¸Õµ‹Ò§æ Ç‹ÒÁÕ¢Ñé¹µÍ¹
ÍÂ‹Ò§äÃâ´ÂÇÔ¸Õã´ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐÁÑè¹ã¨ã¹
¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹Ò§æ ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº
¾ÑÊ´Øà¡Ô´»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
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7. â¤Ã§¡ÒÃâÃ§¾ÂÒºÒÅÊÇÂ Œ́ÇÂÁ×ÍàÃÒ
 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � à¾×èÍãËŒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡Ô¨¡ÃÃÁ 5Ê ã¹Ë¹‹ÇÂ
§Ò¹ãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨á¡‹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃáÅÐà¾×èÍµÍºÊ¹Í§¹âÂºÒÂ
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÍØºÅÃÒª¸Ò¹ÕàÁ×Í§ÊÐÍÒ´ÃÒª¸Ò¹ÕÍÕÊÒ¹
 ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·Õè́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ä Œ́á¡‹ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃ‹ÇÁáÃ§Ã‹ÇÁã¨ 5Ê 
â´Â¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � ¨Ñ´·íÒ¤Ù‹Á×Í´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ 5Ê 
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´(Big Cleaning Day) áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨àÂÕèÂÁ
 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¾ºÇ‹Ò ºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ 
Big Cleaning Day ÁÒ¡¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 30 áÅÐ¨Ò¡¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹ 
5Ê â´Â·ÕÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì ¼‹Ò¹¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹ã¹ÍÑ¹´Ñº ṌÁÒ¡

 8. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµµÒÁá¹Ç¤Ô´»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 
 • à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¹íÒËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ
 • à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑÞªÕÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ¨‹ÒÂãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã ãËŒàËç¹»ÃÐâÂª¹�ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ
ÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ ‹̈ÒÂã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ÃÇÁ·Ñé§¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶¾Öè§µ¹àÍ§ä Œ́
 • àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹¡ÒÃÁÕÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã
¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
   1. »ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃàÃ×èÍ§ “ªØÁª¹¾ÃÐÈÃÕà¢ŒÁá¢ç§µÒÁá¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§”
   2. ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÒÃà¾ÒÐàËç´ ³. ¾ÔÁà¹È¿ÒÃ �Á ºŒÒ¹ËÁÒ¡ËÁÕè µ.¡ÃÐâÊº Í.àÁ×Í§ ¨.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
   3. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹Á·íÒ»Ø‰Â
   4. Ñ̈´ËÒ/àÅ×Í¡¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡ÅØ‹Áà¾ÒÐàËç´
   5. »ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹ Trainer à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹»̃ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤
 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµµÒÁá¹Ç¤Ố »ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§ 131 ¤¹áÅÐ
ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨íÒ¹Ç¹ 116 ¤¹¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 83.97
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9. â¤Ã§¡ÒÃ¸ÒÃ¹éíÒã¨ªÒÇ¾ÃÐÈÃÕ ÃÑ¡ÊÒÁÑ¤¤Õ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¹íÒÍ§¤�¡Ã
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
1.  à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ »ÃÐÊº¡ÒÃ³ � Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
2. à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÁÒÃ¶¹íÒËÅÑ¡¸ÃÃÁä»»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
 áÅÐ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
3.  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ Ù́áÅ¼ÙŒ»†ÇÂáººÍ§¤�ÃÇÁ
4.  à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¾Ñ²¹Ò¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¢Í§ªÁÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁáÅÐ¸ÒÃ¹éíÒã¨
5.  à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÃÑ¡ÉÒáÅÐÊ×º·Í´äÇŒ«Öè§ÈÒÊ¹Ò¾Ô¸Õ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ 
 ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·ÂÍÑ¹´Õ§ÒÁµ‹Ò§ æ

¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
 ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»µÒÁá¼¹·Õè¡íÒË¹´äÇŒáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹
¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ à»š¹ÍÂ‹Ò§ Ṍ ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ áÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹¹éíÒË¹Öè§ã¨
à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ́ Ñ§¨ÐàËç¹ä Œ́¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ·Õè·Ò§ªÁÃÁ¨Ñ´·íÒ¢Öé¹ «Öè§
ÁÕ¢ŒÍÊÑ§à¡µàº×éÍ§µŒ¹¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÁÕ¨Ôµà»š¹¡ØÈÅ·Ñé§
¨Ò¡¡ÒÃºÃÔ̈ Ò¤·ÃÑ¾Â� ¡ÒÃÊÅÐàÇÅÒ ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐâÂª¹�ãËŒà¡Ố á¡‹ÊÒ¸ÒÃ³Ð ºØ¤ÅÒ¡Ã
ÁÕ¨ÔµÍÒÊÒã¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐ¹Í¡âÃ§¾ÂÒºÒÅ ¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã µ‹ÍÍ§¤ �¡Ã¢Í§âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì¾º
Ç‹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÀÒ¾ÃÇÁÃŒÍÂÅÐ 91.10

10. â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã Ã¾.¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì
 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � à¾×èÍ¤Ñ́ ¡ÃÍ§ÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã/µỐ µÒÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ù́áÅÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã
Ù́áÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
 1. »ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒ¾(¨Ñ́ ¡ÕÌÒÊÕÀÒÂã¹/Ã‹ÇÁ§Ò¹¡ÕÌÒ ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �áÅÐ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ/
»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¡ÒÃ Ù́áÅÊØ¢ÀÒ¾)
 2. µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡ÃÃŒÍÂÅÐ 100
 3. Ñ̈´·íÒÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡ÊØ¢ÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ã
 4. ̈ Ñ́ ãËŒÁÕªÁÃÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íà¹×èÍ§ä´Œá¡‹ ªÁÃÁ¿ØµºÍÅ ªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ªÁÃÁºÒÊâÅº ªÁÃÁÎÙÅÒÎØºáÅÐªÁÃÁáÍâÃºÔ¤
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 • ºØ¤ÅÒ¡Ãä Œ́ÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 540 ¤¹¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 98.72 ̈ íÒá¹¡µÒÁÃÐ´ÑºÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾¤×Í¡ÅØ‹Á»¡µÔ 205 ¤¹ 
ÃŒÍÂÅÐ 37.97 ¡ÅØ‹ÁàÊÕèÂ§ 260 ¤¹ ÃŒÍÂÅÐ 48.15 áÅÐ¡ÅØ‹Áà¨çº»†ÇÂ 75 ¤¹ ÃŒÍÂÅÐ 13.89
 • ¨Ò¡¡ÒÃáº‹§¡ÅØ‹ÁºØ¤ÅÒ¡ÃµÒÁÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ´íÒà¹Ô¹§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ã¹áµ‹ÅÐ¡ÅØ‹Áâ´Â¡ÅØ‹Á»¡µÔàÅ×Í¡à¢ŒÒ
Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ/ªÁÃÁµÒÁÊÁÑ¤Ãã¨·Õèà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁªÑ´à¨¹¤×Í ªÁÃÁÇÍÅàÅ‹ÂºÍÅ ªÁÃÁ¿ØµºÍÅáÅÐªÁÃÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ¡ÅØ‹ÁÁÕ»̃ÞËÒ
ÊØ¢ÀÒ¾/à¨çº»†ÇÂä Œ́¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾â´Â¡ÒÃ Ñ̈´»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ Œ́ÇÂ¡Ô¨¡ÃÃÁÎÙÅÒ
ÎÙºáÅÐàµŒ¹ºÒÊâÅº
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 11. â¤Ã§¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔºØ¤ÅÒ¡Ã¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ Ṍà´‹¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �
 1. à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§áÃ§ Ù̈§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÂÒ¡·íÒ¤ÇÒÁ´Õ ÁÕ¢ÇÑÞ¡íÒÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
 2. à¾×èÍãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ Ṍà´‹¹ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔáÅÐà»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ
   ä Œ́ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ Ṍà´‹¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃàªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔºØ¤ÅÒ¡Ã¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´Õà´‹¹ Ã¾.¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì 3 ÃÐ Ñ́º
  - ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ    1 ¤¹
  - ÅÙ¡¨ŒÒ§»ÃÐ¨íÒ    1 ¤¹
  - ÅÙ¡¨ŒÒ§ªÑèÇ¤ÃÒÇ/¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ  1 ¤¹

 12. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íã¹ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾ Ô̈µ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 
 • à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾·ÕÁÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ´ÙáÅª‹ÇÂ
àËÅ×Í»ÃÐªÒª¹àÁ×èÍà¡Ô´ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµµ‹Ò§æ 
 • à¾×èÍ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµãËŒà»š¹ÃÐºº·ÕèªÑ́ à¨¹ ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»» Ô̄ºÑµÔä Œ́ ¼Å¡ÒÃ
í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ·ÕÁ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ 32 ¤¹â´ÂÁÕËÑÇ¢ŒÍ

àÃ×èÍ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕÁºØ¤ÅÒ¡Ã¤×Íà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¡ÒÃàµÃÕÂÁÃÑºÁ×ÍÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÔÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃºíÒºÑ́  ¡ÒÃ
»°Á¾ÂÒºÒÅ¨Ôµã¨ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ñ´¡ÃÍ§ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¨Ôµã¨ ¾ÅÑ§ÍÖ´ÎÖ´ÊÙŒ ¡ÒÃàÂÕèÂÁ
ºŒÒ¹áÅÐà·¤¹Ô¤¡ÒÃ Ù́áÅ¨Ôµã¨µÑÇàÍ§áÅÐ·ÕÁáÅÐ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íâ´Â¾ºÇ‹Ò¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐ
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´ÕÁÒ¡
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ �·Õè 5 ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ � 

  ».7 ÁÕÊ¶Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ÁÑè¹¤§

¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ : 
     ÍÑµÃÒà§Ô¹ºíÒÃØ§¤§àËÅ×ÍÅ´Å§¨Ò¡»‚·Õè

¼‹Ò¹ÁÒ ÃŒÍÂÅÐ 2.45% (à»‡ÒËÁÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ 

12%)¡ÅÂØ·¸ �
¡.16  : áÊÇ§ËÒáËÅ‹§·Ø¹Í×è¹¹Í¡àË¹×Í§º»ÃÐÁÒ³
¡.17 : à¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ  
     ÈÔÅ»ËÑµ¶¡ÃÃÁ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂä Œ́
¡18 : à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çº 
    ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ/¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õè¡‹ÍÃÒÂä´Œ
¡19  :  ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃãËŒ¤ØŒÁ¤‹ÒáÅÐ
  Å´¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·ÕèäÁ‹¨íÒà»š¹



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2554ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸ÔìâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì

42

     â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¢ÂÒÂ

ª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ

   ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ � à¾×èÍ¢ÂÒÂª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ

¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¾ÔàÈÉáÅÐà¾ÔèÁÃÒÂä Œ́ãËŒ¡Ñº

âÃ§¾ÂÒºÒÅâ´Â¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂä´Œá¡‹ ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ·Õè

á¾·Â �¾Ô̈ ÒÃ³ÒÃÑºäÇŒÃÑ¡ÉÒã¹ËÍ¼ÙŒ»†ÇÂ¾ÔàÈÉáÅÐÃÑº

ÂŒÒÂ¨Ò¡ËÍ¼ÙŒ»†ÇÂÍ×è¹/¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃá¼¹¡¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡·Õè

ÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅàÍ§ËÃ×ÍÁÕÊÔ· Ô̧àºÔ¡¨Ò¡

µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

 • Ñ̈´·íÒá¹Ç·Ò§» Ô̄ºÑµÔã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹

à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ¾ÔàÈÉâ´Â

¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹·ÕÁÊËÇÔªÒªÕ¾·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ à¾×èÍ

¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑº¼ÙŒ»†ÇÂÃÑ¡ÉÒã¹ËÍ¼ÙŒ»†ÇÂà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ

áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒÂŒÒÂ¼ÙŒ»†ÇÂãËŒà¢ŒÒÁÒã¹ÃÐºº¼ÙŒ»†ÇÂ

¾ÔàÈÉä´ŒàÃçÇ¢Öé¹

 • ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¾·Â�

á¼¹ä·ÂáÅÐá¾·Â �·Ò§àÅ×Í¡·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅÊÃÃ¾

ÊÔ· Ô̧»ÃÐÊ§¤� 2 ÃØ‹¹ ÃŒÍÂÅÐ 100

 • ̈ Ñ́ ¼ÙŒ½ƒ¡ÍºÃÁ¹Ç´á¼¹ä·ÂãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã

¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂà¾×èÍ¹íÒÁÒ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ¡Ñº§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

à´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙ‹
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Ê‹Ç¹·Õè 3 ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹
 3.1  Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
 3.2  ÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
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ปงบประมาณ
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Ê‹Ç¹·Õè 4 ¼Å§Ò¹à´‹¹
 4.1  ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒâÃ¤«ÖÁàÈÃŒÒ   
   »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2549 - 2554
 4.2  ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººµÔ´µÒÁ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ¨ÔµàÇª
   ·Õè¶Ù¡Å‹ÒÁâ«‹µÃÇ¹/¡Ñ¡¢Ñ§ ã¹¾×é¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢·Õè 13
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ผลผลิต
 ไดนวตักรรมและองคความรูใหมในการปองกนัและแกไขปญหาโรคซมึเศราเปน 5 องคความรู 6 แนวทาง/เทคโนโลย ี
3 เครื่องมือ และ 2 ระบบ คือ
 • 5 องคความรู ไดแก 1) DNA โรคซึมเศรา 2) Gender 3) การดําเนินโรคซึมเศราของคนไทย 4)  Unit cost 
5) ปจจัยเสี่ยง 
 • 6 แนวทาง/เทคโนโลยหีลกั ไดแก 1)  เทคโนโลยกีารสงเสรมิปองกนัสาํหรบัประชาชนและกลุมเสีย่งทัว่ไป 2) แนวทาง
การจัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (CPG-MDD-GP 3) แนวทางการบําบัดเฉพาะกลุมเสี่ยงสูง  4) โปรแกรม
การจัดการโรคซึมเศราในปฐมภูมิ 5) การบําบัดโรคแบบ CBT 6) การบําบัดแนวพุทธธรรมสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา 
 • 3 เครือ่งมอืในการคนหา การประเมนิอาการและตดิตามเฝาระวงั ภาษากลาง อสีาน และใต ไดแก 1) แบบคัดกรอง 
ดวย 2 คําถาม (2Q) 2) แบบประเมินอาการซึมเศราดวย 9 คําถาม (9Q) 3) แบบประเมินการฆาตัวตายดวย 8 คําถาม (8Q) 
 • 2 ระบบในการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา ไดแก 1) ระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด 2) ระบบฐานขอมูล
ผูปวยโรคซึมเศราทั้งประเทศ ซึ่งเปนนวตกรรมที่ระบบการดําเนินงานดานสุขภาพเพื่อการแกไขปญหาโรคซึมเศราที่สอดคลอง
กับการดําเนินโรค เชื่อมโยงกับสถานบริการทุกระดับทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาล
จิตเวช รวมถึงความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา ปงบประมาณ 2549-2554
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก

 ผลการดาํเนนิการตามแผนงานวจิยัแบบบรูณาการ : การพฒันาระบบสขุภาพเพือ่แกไขปญหาการปองกนัความ
สูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศรา (Integrated research program: Health care system development for 
intervention and reduce burden of depression)

ผลลัพธภาพรวมทั้งประเทศ 
 คนไทยที่มีภาวะซึมเศราระดับนอย สามารถคัดกรองโรคซึมเศราตนเองดวย 2 คําถาม (2Q) ที่งาย และมีกลวิธีและ
เทคโนโลยีในการลดซึมเศราดวยตนเองที่เหมาะสม
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 1. ผูปวยโรคซึมเศราในชุมชน หรือที่ยังไมไดรับการประเมินวินิจฉัยโรคเขาถึงบริการเพิ่มมากขึ้น และไดรับการดูแล
ชวยเหลือตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราที่มีคุณภาพ
 2. เปนการดาํเนนิการทีเ่ปนความรวมมอืของหลายหนวยงานทีเ่กีย่วของทางดานสขุภาพและเพิม่ประสทิธภิาพการให
บริการทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต
 3. ไดนวัตกรรมและองคความรูใหมในการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราของไทย ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของคนไทย ไดแก DNA โรคซึมเศรา เทคโนโลยีการปองกัน เครื่องมือในการคัดกรอง (2Q) การประเมินอาการซึมเศรา 
(9Q) แบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q) แนวทางการจัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทย และระบบรายงานทาง Internet เปนตน
 4. ไดปองกนัและลดความสญูเสยีทีเ่กดิจากโรคซมึเศราท้ังประเทศ ทาํใหอตัราการเขาถงึบรกิารของผูปวยโรคซมึเศรา
เพิ่มขึ้น และอัตราการฆาตัวตายในผูปวยกลุมนี้ลดลงอยางชัดเจน
 5. ระบบดแูลเฝาระวงัโรคซมึเศราซ่ึงเปนนวตกรรมทีไ่ดจากแผนวจิยับรูณาการนี ้เปนระบบการดาํเนนิงานดานสขุภาพ
เพือ่การแกไขปญหาโรคซมึเศราโดยกจิกรรมทีด่าํเนนิการจะสอดคลองกบัการดาํเนนิโรค ทาํงานเชือ่มโยงกนัของสถานบรกิารทกุ
ระดับทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลจิตเวช 
 6. เสรมิความเขมแขง็ใหกบัระบบบรกิารสขุภาพทีม่อียูเดมิต้ังแตสถานอีนามยัจนถงึการบรกิารสขุภาพในโรงพยาบาล
ศูนย บุคลากรสาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการบริการสุขภาพจิตซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับ โรคปญหาทาง
สุขภาพอื่นๆได
 7. เปนการเพิ่มและสรางศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยดานสุขภาพจิตรุนใหม การบริหารจัดการความรู 
ผลงานวิจัยดานสุขภาพจิต ใหบังเกิดผลในการนําไปปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่ ดวยการใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน ทุกระดับมามี
สวนรวมในการพัฒนาและดําเนินการวิจัยไปสูการใชประโยชนทั้งระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

การดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด 

เปนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา ดังนี้
 1. ลดอคติในเรื่องโรคซึมเศราในบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป โดยสรางความตระหนักและความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง
 2. ลดการเกิดโรคในผูที่เสี่ยงโดยการคนหาและสงเสริมปองกันในกลุมเสี่ยง
 3. ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศรา โดยใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางรวดเร็ว ดวยวิธีการรักษา
ที่มีประสิทธิภาพและนานพอ  ตั้งแตเริ่มมีอาการ
 4. ปองกันผลแทรกซอนที่จะเกิดจากโรคซึมเศรา เชน การฆาตัวตาย
 5. ปองกันการกลบัซํ้าและการกลับเปนใหมของโรค
 การแกไขปญหาโรคซึมเศราที่มีประสิทธิภาพนั้น จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินโรคของ
โรคซึมเศรา (แสดงในภาพที่ 1) ซึ่งมักเริ่มจากมีอาการซึมเศรา (Depression) หลังประสบเหตุการณที่กอความเครียดในชีวิต ถา
บคุคลนัน้มแีนวโนมทางดานพนัธกุรรมหรอืขาดทกัษะในการแกไขปญหาหรอืมปีจจยัชกันาํและปจจยัเสีย่งอืน่ๆรวมดวย กท็าํให
อาการซึมเศรารุนแรงและเปนอยูนานจนเปนโรคซึมเศรา หากไมไดรับการรักษาก็จะมีผลกระทบตอหนาท่ีการงานหรือบางราย
อาจฆาตัวตาย ผูปวยบางรายอาการซึมเศราก็ทุเลาเองได  ในรายที่ไดรับการรักษาอยางถูกตอง อาการซึมเศราจะทุเลาและลด
ความรุนแรงลงไดเร็วกวา แตจะมีอัตราการกลับเปนซําสูงและการเกิดซําหากไดรับการรักษาไมถูกตองและไมนานพอ 
 ภาพที่ 1 แสดงการดําเนินโรคซึมเศราภาพที่ 1 แสดงการดําเนินโรคซึมเศราภาพท 1 แสดงการดาเนนโรคซมเศรา
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 ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เชน การสงเสริมปองกัน หรือการคัดกรอง จึงไมเพียงพอที่จะแกไข
ปญหา ซึ่งการแกไขปญหาโรคซึมเศราที่ดําเนินกิจกรรมครอบคลุมอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะการดําเนินโรค กิจกรรม
ควรประกอบดวย (แสดงในภาพที่2 )
 1. การรณรงคใหเกิดความตระหนักและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกสาธารณะ
 2. บงชี้กลุมเสี่ยงเพื่อใหการสงเสริมปองกันการเกิดโรค
 3. คัดกรองเพื่อคนหาผูมีแนวโนมที่จะปวยเปนโรคซึมเศรา เพื่อใหการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค
 4. สงเสรมิใหมกีารวนิจิฉยัและประเมนิความรนุแรงของอาการซมึเศราทีถ่กูตองในโรงพยาบาลชมุชน/โรงพยาบาลทัว่ไป
 5. ใหการชวยเหลือและรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค
 6. ติดตามเฝาระวังการกลับซําและการกลับเปนใหม

ภาพที่ 2 แสดงแสดงความสัมพันธของการดูแลชวยเหลือและการดําเนินโรคซึมเศรา

ขั้นตอนการวางระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด
 1. แตงตัง้คณะทาํงานระดบัจงัหวดั เปนคณะทาํงานทีจ่ะทาํหนาท่ีวางแผนปฏบิตังิานเพือ่วางระบบ กาํกับตดิตาม การ
ปฏบิตังิาน ตามแผน และแกไขปญหาอปุสรรค  ควรประกอบดวย ผูรบัผดิชอบงานสขุภาพจติของโรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาล
ชุมชน  สาธารณสุขอําเภอหรือศูนยสาธารณสุขชุมชน ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจติของสาธารณสุขจังหวัดเปนเลขานุการ โดยมี
ตัวแทนจากโรงพยาบาลจิตเวชและศูนยสุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่เปนที่ปรึกษา 
 2. กําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนินงาน คณะทํางานควรประชุมกันเพื่อกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
วางแผนปฏิบัติ  กําหนด ระดับของการคัดกรอง วางระบบ/แนวทางการสงตอผูปวย  ทบทวน/ปรับปรุงรายการ ยาตานเศราที่
มีใชอยูในจังหวัด  กําหนดผูปฏิบตัิที่ตองเขาอบรมการใชเครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใชในระบบดูแลเฝาระวัง โรคซึมเศรา  และวาง
ระบบ/แนวทางการรายงานขอมูลสารสนเทศ
 3. พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบตองมีความเขาใจและฝกทักษะในประเด็นสําคัญ 
ไดแก 1) ความรูพืน้ฐานของโรคซมึเศราและความจาํเปนทีต่องมกีารดแูลเฝาระวงั 2)ภาพรวมของระบบดแูลเฝาระวงัโรคซมึเศรา 
3) การใชเครื่องมือคัดกรองและการแจงผลคัดกรอง 4) การใชเครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศรา  การแจงผลและ
การชวยเหลอืตามระดบัความรนุแรงของโรค 5) การใชเครือ่งมอืประเมนิการฆาตวัตาย  การแจงผลและการชวยเหลอืตามระดบั
ความรุนแรง 6) การใหสุขภาพจิตศึกษาและการใหการปรึกษา 7)การรักษาดวยยาตานเศรา 8) การบันทึกและการรายงานผล
 4. ปฏิบัติตามแผน ระบบจะเริ่มตนจากการบงชี้กลุมเสี่ยงหรือกลุมที่มีแนวโนมจะปวยและการคัดกรอง     ซึ่งการคัด
กรองนั้นสามารถทําไดโดย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานบริการ จากนั้นก็จะนําผูปวยเขาสู
ระบบการดูแลรักษาและติดตามการกลับเปนซําตอไป 
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 5. กํากับติดตาม เปนขั้นตอนที่สําคัญเนื่องจากตองดําเนินการเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องตั้งแตชุมชน สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลจิตเวช โดยมีผูรับผิดชอบและคณะทํางานของจังหวัดดําเนิน การนิเทศ  
กํากับ  ติดตามแกไขปญหาอุปสรรคเปนระยะ
 6. ประเมินผลสําเร็จ เปนการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีหลายระดับทั้งดาน
กระบวนการ  ผลลัพธ และผลกระทบ ไดแก 1) อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราในพื้นที่ 2) อัตราการหายทุเลาของ
ผูปวยโรคซมึเศราทีเ่ขารบัการรกัษา 3) อตัราผูปวยโรคซมึเศราท่ีไดรบัการตดิตามการกลบัเปนซาํเปนเวลา 1 ปหลงัทเุลา 4) อตัรา
การกลบัเปนซาํหรอืกลบัเปนใหม 5) อตัราการฆาตวัตายสาํเรจ็ของผูปวยโรคซมึเศรา 6) อตัราความพงึพอใจของการไดรบับรกิาร
 7. ปรับปรุงระบบ ในแตละปควรมีการทบทวนระบบโดยอาศัยขอมูลจากการนิเทศกํากับติดตามและการประเมินผล
สําเร็จตามตัวชี้วัดเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการดําเนินงานในระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา
 1. การคนหาผูที่มีแนวโนมจะปวยเปนโรคซึมเศรา เริ่มจากการคนหาผูที่มีแนวโนมจะปวยเปนโรคซึมเศรา ดวยการ 
คดักรองในประชาชนทัว่ไปและกลุมเสีย่ง ดวย 2 คาํถาม (2Q) ดาํเนนิการไดโดยพยาบาลในสถานอีนามยั ศนูยสาธารณสขุชมุชน 
หรือโรงพยาบาล หลังจากไดผลคัดกรองแลว มีการแจงผลแกผูที่ไดรับการคัดกรองทั้งรายที่ไดผลปกติ และผลที่มีแนวโนมปวย
เปนโรคซึมเศรา และใหสุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศรา
 2. การวินิจฉัย การประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศราและการฆาตัวตาย สําหรับในรายที่ผลคัดกรองพบวา 
มีแนวโนมปวยเปนโรคซึมเศราตองสงไปรับการวินิจฉัยโรคซึมเศราโดยแพทยทั่วไปในโรงพยาบาลที่ผานการอบรมการวินิจฉัย 
โรคจติเวชดวยเกณฑมาตรฐาน ICD-10 หรอื DSM-IV หรอืใชเครือ่งมอืมาตรฐานทีผ่านการเปรยีบเทยีบกับ Gold standard แลว 
คอื แบบประเมนิโรคซมึเศราดวย 9Q  ซึง่จาํแนกความรนุแรงของอาการโรคซมึเศราออกเปน 3 กลุมตามความรนุแรง แลวใหการ
ชวยเหลอืรกัษาหรอืรกัษาสอดคลองกบัระดบัความรนุแรงของโรคตาม “แนวทางการจดัการโรคซมึเศราสาํหรบัแพทยเวชปฏบิตัิ
ทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (Clinical Practice Guideline of Major Depressive Disorder for General
 Practitioner : CPG-MDD-GP)” ที่เปนแนวทางสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ในการวินิจฉัยแยกโรค จําแนกระดับความรุนแรง และการรักษาดวยยา
 3. การดูแลชวยเหลือและรักษาโรคซึมเศรา การรักษาผูปวยโรคซึมเศราในระดับจังหวัดนั้น จะเนนการรักษาดวยยา
ตานเศรารวมกับการแกไขปญหาดานสงัคมจติใจเปนหลกั  การตดิตามผลการรกัษาใชแบบประเมนิโรคซมึเศราดวย 9Q ทกุเดอืน
เพื่อประเมินอาการ เมื่อรักษาจนอาการทุเลาแลว ตองใหการรักษาตอเนื่องนาน 6 เดือน จึงพิจารณาลดยาลงจนหยุดยา
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 4. ติดตามเฝาระวังการกลับซําและการกลับเปนใหม เมื่อผูปวยหยุดยาไดโรงพยาบาลชุมชนจะสงตอใหสถานีอนามัย
หรือศูนยสาธารณสุขชุมชนเปนผูติดตามเพื่อปองกันการกลับซําและการกลับเปนใหม โดยใชแบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9Q 
ทุกเดือน เปนเวลา 1 ป หากผูปวยไมมีอาการกําเริบ ก็สามารถยุติหรือจําหนายผูปวยจากระบบได แตถาผูปวยมีอาการกาํเริบ
ของโรคซมึเศรา สถานอีนามยัหรอืศนูยสขุภาพจติชมุชนจะสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลชมุชนซึง่เปนการนาํผูปวยเขาสูกระบวนการ
ตามระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราในระดับจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 3 
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 ป 2549-2550 พฒันาระบบระบบดแูลเฝาระวงัโรคซมึเศราระดบัจงัหวดัรวมกบัสาธารณสขุจงัหวดัยโสธรและผูเชีย่วชาญ
จากมหาวทิยาลยั และพฒันาเทคโนโลย/ีคูมอื/ความรูในการสงเสรมิปองกนัสาํหรบัประชาชนทัว่ไป และสาํหรบักลุมเสีย่ง สือ่วดีทีศัน
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและพยาบาล โปรแกรมระบบสารสนเทศการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา พัฒนาแบบคัดกรองโรคซึม
เศราดวย 2Q แบบประเมินอาการโรคซึมเศราดวย 9Q และแบบประเมินแนวโนมการฆาตัวตายดวย 8Q แนวทางการจัดการ การ
รกัษาดวยยา การตดิตามเฝาระวงัเพือ่ปองกนักลบัเปนซาํ ไดอบรมการดแูลเฝาระวงัโรคซมึเศราสาํหรบับคุลากรทกุพืน้ทีข่องจงัหวดั
ยโสธร และขยายผลการดําเนนิการ 4 จังหวัดคือ จังหวัดมุกดาหาร สงขลา นครสวรรคและกําแพงเพชร 
 ป 2551-2552 มกีารพฒันาเทคโนโลยกีารสงเสรมิเพือ่ปองกนัการปวยเปนโรคซมึเศราสาํหรบัประชาชนทัว่ไป และสาํหรบั
กลุมเสี่ยง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งหมด 9 รุน เปนแพทย จํานวน 57 คน พยาบาลใน 
รพท. รพช. รพ.จิตเวช สสจ. จํานวน 439 คน และอบรมผูปฏิบัติทุกจังหวัดของประเทศไทย เปนแพทยจํานวน 462 คน พยาบาล/
นวก./จพง.สาธารณสุข จํานวน 7,898 คน และอสม.จํานวน 24,309 คน รวมทั้งไดปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝา
ระวังโรคซึมเศราใหใชไดทุกพื้นที่ 
 ในป 2553 มีการขยายการดําเนินงานไปทั่วประเทศ และมุงเนนที่กลุมเสี่ยงผูสูงอายุ มีการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดทําคูมือให
ชดัเจนและงายสาํหรบัทกุหนวยบรกิาร มสีือ่วดีทีศันภาษาถิน่ทัง้ 4 ภาค จดัทาํโปรแกรมสาํหรบับนัทกึกจิกรรมและรายงานทาง Web 
application พัฒนาตนแบบของแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมการดูแลเฝาระวังโรค
ซึมเศรา จํานวน 13 รุน เปนแพทย จํานวน 88 คน พยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข จํานวน 4,273 คน และติดตามชวยเหลือใน
พื้นที่ที่มีปญหายุงยากซับซอน
 ในป 2553-2554 มกีารขยายการดาํเนนิงานไปทัว่ประเทศ ปรบัปรงุ/จดัทาํคูมอืใหชดัเจนและงายสาํหรบัทกุหนวยบรกิาร 
พฒันาแนวทางเวชปฏบิตักิารรกัษาโรคซมึเศราสาํหรบัแพทยเวชปฏบิตัทิัว่ไป (CPG-MDD-GP) อบรมพฒันาศกัยภาพในการดแูลเฝา
ระวังโรคซึมเศรา จํานวน 13 รุน เปนแพทย จํานวน 504 คน พยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข จํานวน 58 รุน จํานวน 8,619 คน

ผลสัมฤทธิ์ของระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราสูการเขาถึงบริการ ป 2549-2554

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศในรอบ 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
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 โดยสรุปการดําเนินงานตามระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา เปนการดําเนินงานดานสุขภาพเพื่อการแกไขปญหา
โรคซึมเศราที่สอดคลองกับการดําเนินโรค และเชื่อมโยงกับสถานบริการทุกระดับ มีการสนับสนุนและผลักดันจากหนวยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตใหพื้นที่ไดการบริการผูปวยโรคซึมเศรา มีการจัดตั้งคณะทํางานการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราทุก
จงัหวดั บคุลากรทีร่บัผดิชอบงานสขุภาพจติทัง้ประเทศไดรบัการอบรม เปนแพทยรอยละ 28.7 พยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสขุ
รอยละ 94.6 มีหนวยบริการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรารอยละ 96.8 และมีการบันทึกผลการดําเนินงานทางโปรแกรม Web 
application รอยละ 73.0 ผลลัพธจาการดําเนินงานตามระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราที่ครอบคลุมทุกจังหวัดในชวง 3 ป
ที่ผานมา ทําใหการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราเพิ่มขึ้นอยางมาก คือ จากรอยละ 3.3 เปนรอยละ 18.96



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2554ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸ÔìâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì

54

วัตถุประสงค
 1.  ผูปวยจิตเวชที่ถูกลามโซตรวน / กักขังเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข
 2.  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคจิตเวชที่ถูกลามขัง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 1. ผูปวย
  • อาละวาด ทําลายสิ่งของ ทํารายรางกาย
 2. ญาติ
  • หวาดกลัว ถูกทําราย ทอแท  หมดกําลังใจ
  • ขาดความรูความเขาใจในเรื่องโรคและการดูแล
  • ไมมีเวลา ตองประกอบอาชีพ
  • อายุมาก ฐานะยากจน
ตัวชี้วัด
 • รอยละ 100 ของผูปวยกลุมเปาหมายเขาถึงระบบบริการ
 • จํานวนผูปวยที่สามารถปลดโซตรวน / กักขังได รอยละ 70 ขึ้นไป
 • มีระบบการดูแลผูปวยจิตเวชที่ถูกลามโซตรวน / กักขัง 
ผลที่คาดวาจะไดรับ
 1. ผูปวยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ครอบครัวชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
 3. ผูปวยจิตเวชไดรับการรักษาตอเนื่องอยางถูกตองตามแผนการรักษา
 4. มีระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิตอยางตอเนื่องและปจจุบัน
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
 1. แกไขปญหาตามกระบวนการรักษาการพยาบาล
 2. การชวยเหลือทางสังคมแกผูปวยและครอบครัว
 3. ติดตามเยี่ยมผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่อง
 4. ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
ระยะการดําเนินงานมี 4 ระยะ
 ระยะที่ 1 การใหการชวยเหลือในระยะวิกฤติ
 ระยะที่ 2 การใหการชวยเหลือ/ฟนฟู ขณะผูปวยอยูในโรงพยาบาล
 ระยะที่ 3 การเตรียมความพรอม ครอบครัว และชุมชนกอนจําหนาย
 ระยะที่ 4 ติดตามเยี่ยมผูปวยหลังจําหนาย
กลุมเปาหมาย
 จํานวนผูปวยจิตเวชถูกลามขังทั้งหมด 21 คน   ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี   10  คน  จังหวัดศรีสะเกษ  2   คน   จังหวัด
ยโสธร  3   คน   จังหวัดอํานาจเจริญ  6   คน ซึ่งแยกผูปวยตามเวลาการลามโซตรวน / กักขัง คือ ลามตลอดเวลา 61.9 %  บาง
เวลา  19.05 %  ขังตัวเอง   19.05 %  แบงเปนเพศชาย 15 คน คิดเปน 71.43 % เพศหญิง 6 คน คิดเปน  28.57%

โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผูปวยจิตเวช
ที่ถูกลามโซตรวน / กักขัง ในเขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 13
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                                                   อาการ จํานวน (ราย) รอยละ

 แยกตามสภาพอาการผูปวย

ผูปวยใชสารเสพติดเชน สุรา กาว สารระเหย 4 19.05
อาการดานลบ เชน แยกตัวเอง ไมสนใจตนเอง 5 23.81
อาการกาวราว ทํารายตนเอง ทํารายผูปวย ทําลายสิ่งของ 3 14.29
อาการไมอยูนิ่ง เดินไปเรื่อย ๆ 5 23.81
ผูปวยใชสารเสพติดมีอาการรวมอาการดานลบ 1 4.76
อาการดานลบคือมีอาการรวมอาการไมอยูนิ่ง เดินไปเรื่อย ๆ 2 9.52
อาการกาวราว ทํารายตนเอง ทํารายผูอื่น ทําลายสิ่งของรวมกับอาการไมอยูนิ่ง เดินไปเรื่อยๆ 1 4.76
     21 100

กิจกรรม  1) แตงตั้งคณะทํางานและประชุมคณะทํางาน

2) ประเมินอาการผูปวย
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3) ประเมินทัศนคติ
 ทัศนคติของชุมชนตอผูปวยกอนเขาโครงการ
 - เกือบทั้งหมดของประชาชนมีทัศนคติวาผูปวยโรคจิตเปนปญหาของชุมชน   คิดเปนรอยละ 64.8 
 - ผูปวยโรคจิต/ปญญาออนเปนบุคคลนาสงสาร คิดเปนรอยละ 85.9   
 - ชุมชนสามารถมีสวนรวมในการดูแลผูปวยโรคจิตได คิดเปนรอยละ 78.1 
 - ชุมชนสามารถใหกําลังใจแกผูปวยโรคจิต/ปญญาออน  คิดเปนรอยละ 84.4  
 - ชุมชนมีทัศนคติในทางบวกกับผูปวย ทั้งในเรื่องมองวาเปนคนนาสงสาร และในสวนที่คนในชุมชนสามารถใหกําลังใจ
และสามารถมีสวนรวมในการชวยเหลือได

 ทัศนคติของชุมชนตอผูปวย
 สําหรับทัศนคติ ในดานลบ 
พบวา หนึ่งในสามของคนในชุมชนไม
อยากใหผูปวยโรคจิตอยูใกลบาน  คิด
เปนรอยละ  35.2 การมีผูปวยโรคจิตใน
ชุมชนเปนเรื่องนาเบื่อ คิดเปนรอยละ 
34.4 และมีทัศนคติวาผูปวยโรคจิต
ปญญาออน ไมสามารถดูแลรักษาให 
ดีขึ้นได คิดเปนรอยละ 35.9

 ภาระของญาติตอผูปวย
 ความรูสกึเปนภาระ สวนใหญ
เห็นเปนภาระ 76.2% 
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ผลการดําเนินกิจกรรม
 1) ทีมทํางานยอยประชุม

 2) จัดการอบรมญาติและแกนนํา หลักสูตร 2 วัน

 3) ติดตามเยี่ยมบาน
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ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
  จากการดําเนินโครงการนอกจะบรรลุวัตถุประสงคโครงการแลว ยังไดผลกระทบในเชิงบวกดังตอไปนี้ดวย
 - มีผังการดูแลติดตามผูปวยลามขัง
 - มีแนวทางการดูแลผูปวยในโรงพยาบาล
 - มีแนวทางการดูแลผูปวยในชุมชน
 - หลักสูตรอบรมญาติในการฝกทักษะดูแลผูปวยเปนรายกรณี หลักสูตร  2 วัน
 - หลกัสตูรเตรยีมการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารมสีวนรวม ของผูดแูลผูปวยจิตเวชทีล่ามโซตรวน/กกัขงั หลกัสตูร 2 วนั

 สิ่งที่สังเกตไดจากการดําเนินโครงการ
 1. ผูดูแลหลักมีอายุ/ไมมี รอยละ 85.68 (18  คน)
             -  ผูดูแลหลักสูงอายุ รอยละ 76.19 (16  คน)

             -  ขาดผูดูแลหลัก เปนญาติหาง รอยละ 9.52 (2 คน)
 2. การติดตามท่ีตอเนื่องจากทีมพี่เลี้ยง
  -  เติมใจ
  -  เติมสมอง

ผลการปลดโซตรวน/ลามขัง
 จากการดําเนินงานสงผลใหผูปวยไดรับการปลดโซตรวน/ลามขัง และเขารับการรักษาดังนี้
  1) เขารับการรักษาพยาบาลแบบผูปวยในที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จํานวน 6 ราย
  2) เขารับการรักษาพยาบาลแบบผูปวยในที่โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 4 ราย
  3) เขารบัการรกัษาพยาบาลแบบผูปวยนอกทีโ่รงพยาบาลชมุชนและเขารบัการรกัษาแบบฟนฟสูมรรถภาพจากทมี
สุขภาพ จํานวน 11 ราย
 มีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผูปวยกลุมเปาหมายเขาถึงบริการสาธารณสุข 100 100
รอยละของผูปวยที่สามารถปลดโซตรวน/กักขังได 70 19.05
มีรูปแบบการดูแลผูปวย มีรูปแบบ มีรูปแบบ

เปาหมายตัวชี้วัด ผลสําเร็จ
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1 นายธรณินทร กองสุข  นายแพทยเชี่ยวชาญ
2 นายหวาน ศรีเรือนทอง นายแพทยเชี่ยวชาญ
3 นายมานิต เหลาคงธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
4 นางมานิดา สิงหัษฐิต  นายแพทยเชี่ยวชาญ
5 นางสมจิตต ลุประสงค  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
6 นางอัญชลี ศิลาเกษ  นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ
7 นางวิรียอร จูมพระบุตร นายแพทยชํานาญการพิเศษ
8 นางเทพินทร บุญกระจาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
9 นางพิกุล  เจริญสกุลทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
10 นางวาสนา เหลาคงธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
11 นางลัดดา  เรืองสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
12 นางปทุมมาลย เล็กพูนเกิด นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
13 นางอัมพร ตุลสุข  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
14 นางปยธิดา สมปรารถนา นักโภชนาการชํานาญการ
15 นายสุรเชษฐ เวียงบาล  นายชางเครื่องกลชํานาญงาน
16 นางอรอินทร ขําคม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
17 นางสิรินาฏ รชัฎามาศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
18 นางนันทิยา จีระทรัพย นายแพทยชํานาญการพิเศษ
19 นายชัยพร ยิ่งเจริญพาสุข ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
20 นางสาวสกุลรัตน จารุสันติกุล นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ
21 นางกนกกาญจน วิโรจนอุไรเรือง นายแพทยชํานาญการพิเศษ
22 นางชมภูนุช วีระวัธนชัย เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
23 นางสงา  พิมสุตตะ  นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ
24 นายวิชัย  โลนะจิตร  เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
25 นางพันธทิพย โกศัลวัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
26 นางชมัยพร พรรณาภพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
27 นางสาวนิตยา เจริญยุทธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
28 นางศรีอุบล บํารุง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
29 นางศิริพร  ทุมเสน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
30 นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
31 นางไพศรี  ขําคม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
32 นางเทพนิมิตร สนุกพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
33 นายอุดม  สารีมูล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
34 นางจิตรา  จินารัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
35 นางนิชนันท คําลาน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
36 นางสาวสํารวย สงศรี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
37 นางยุพดี  พูลจิตต  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
38 นางสาวหทัยทิพย นาคํา  เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
39 นายศักดา ขําคม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
40 นายเข็มพร ทองผาย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
41 นางกาญจนชิตา กองสุข  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
42 นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
43 น.ส.มารศรี ปาณีวัตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
44 วาที่รอยตรีกฤษฎา กิตติสิริวิบูลย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
45 นางศิริพร  สารีมูล  พนักงานพิมพ

คณะผูจัดทํา
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