
การจดัการความรู
และทิศทางการวิจัยเพื่อสันติสุขภาวะ

สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ



ผลกระทบตอระบบบรกิาร
ระดับสถานีอนามัย

• จํานวนผูรับบริการที่สถานอีนามัย
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ  

• สอ.ที่มีการปรับเปลี่ยนบริการ 35.6%
เชน  เปดชาปดเร็ว  การแตงกาย  ปดบริการเปนบางชวง

อมร รอดคลายและคณะ, 2549



ผลกระทบตอการมาใชบรกิารทีโ่รงพยาบาล
( รวม รพศ. รพท. รพช.)

• จํานวนผูรับบริการ OPD เพิ่มขึ้น
• พฤติกรรมการมาใชบริการเปลี่ยนไป
• จํานวนผูปวยใน (คน) ลดลงเล็กนอย
• ผูปวยโรคเรื้อรังมา admit IPD เพิ่มขึ้น
• ผูปวยนอกในกลุมอาการจากภาวะเครียดเพิ่ม  

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อมร รอดคลายและคณะ, 2549



ผลกระทบตอการจดับรกิารของโรงพยาบาล
( รวม รพศ. รพท. รพช.)

รอยละของ รพ.ที่มีการเปลี่ยนแปลงบริการ( ลดการออกพื้นที ่)
• ดานทันตกรรม  50%
• ดานการเยี่ยมบาน 60%
• ดานสงเสริมและควบคมุโรค 70%
• ดานการรักษาพยาบาล 25%
• นิเทศติดตาม 60%
• สนับสนุนบุคลากรแก PCU 55%

อมร รอดคลายและคณะ, 2549



ผลกระทบตอบุคลากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

62.250.971.4การจัดบริการนอก รพ.
--31.131.530.6การจัดบริการในสถานพยาบาล

15.621.726.125.933.9เศรษฐกจิ
7569.668.580.669.6การดําเนินชีวิต

7578.380.388.992.9ความไมสบายใจของคนใน
ครอบครัว

90.684.889.997.787.5ความรูสึกไมปลอดภัย
จํานวน

เภสัช

64

ทันต

46

เจาหนาที่
สาธารณสุข

238

พยาบาล

216

แพทย

55

ที่มา : สวรส. ภาคใต



ระบาดวิทยาการกอการราย

• Trend แนวโนม
• Factor ปจจัย
• Dynamic พลวัตร
• Response ผลกระทบ



วิจัย?

• การสังเคราะหความรู review assisting
• ทําและเรียนรู action research
• แลกเปลี่ยน ขยายความรูและเผยแพร knowledge sharing



1.ระบบความปลอดภัย1.ระบบความปลอดภัย



ผลกระทบตอหนวยงานสาธารณสุขผลกระทบตอหนวยงานสาธารณสุข

ปตตานี               11     แหง 
ยะลา                           9 แหง 
นราธวิาส                   1       แหง
4  อําเภอ จ.สงขลา 0 แหง

ปตตานี               11     แหง 
ยะลา                           9 แหง 
นราธวิาส                   1       แหง
4  อําเภอ จ.สงขลา 0 แหง

วางระเบดิวางระเบดิ  วางเพลิงวางเพลิง  สถานีอนามัยสถานีอนามัย//บานพักบานพัก

ขอมูล ณ 30 ก.ย.2550



ผลกระทบตอเจาหนาที่สาธารณสุขผลกระทบตอเจาหนาที่สาธารณสุข
บาดเจ็บ  เสียชวีติเสียชวีติ

ปตตานีปตตานี                                        7                     7                     99
ยะลายะลา                                                        6                     1 6                     1 
นราธิวาสนราธิวาส                                          5 5 22
4  4  อําเภออําเภอ  จจ..สงขลาสงขลา    4                     0 4                     0 

รวม            22                  12รวม            22                  12
ขอมูล ณ 30 ก.ย.2550



ผลกระทบตออาสาสมัครสาธารณสขุ(อสม.)ผลกระทบตออาสาสมัครสาธารณสขุ(อสม.)

บาดเจ็บบาดเจ็บ    เสยีชีวิตเสยีชีวิต
ปตตานี           3                10          
ยะลา                      0                 8
นราธิวาส        6                14
4 อําเภอ จ.สงขลา  0                 0

รวมรวม                                99 2929
ขอมูล ณ 30 ก.ย.2550



ลักษณะการกอเหตุและผลของการกอเหตุ
ของสถานีอนามัยทั้ง 12 แหง 

บาเจาะ (เผาบานพกั)8.31ทําลายขาวของ

ดอนรัก8.31ระเบิด

มะดังดาลํา (วอดชั้น 2)
ทํานบ ( วอดชั้นลาง )
ตลิ่งชัน ( รื้อคนและเผา )

25.03เผาไมวอด

จราโก ,โตะแน , ปานนั , บกูิ๊ต
ทรายแกว , บือซ ู, ฆอรอราแม

58.47เผาวอด

หมายเหตุรอยละจํานวนผลลัพธจากการ
กอเหตุที่

สถานอีนามยั



การจดับรกิารหลังเกิดเหตุ

ทรายแกว(ใชบานพกั) บอืซ(ูหองพสัดุ) ทํานบ(ใช
ชั้น2)

มะนังดาลํา(ใชชั้นลาง) ปานนั ( ใชศูนยเรียนรู
ชุมชน )

41.75เปดบริการ
บางสวน

 ดอนรัก , ตลิ่งชัน , บาเจาะ25.03เปดเต็มรูปแบบ

 โตะแน ( ใหใชบริการที่สอ.ตะโละดือรามัน)
 บกูิ๊ต( ใหใชบริการที่ รพ.รือเสาะ)
 จราโก(ใหใชบริการที่ สอ.มะนังดาลํา)
 ฆอรอราแม ( ใหใชบริการที ่สอ.ปะแต)

33.34ยังปดบริการ

หมายเหตุรอยละจํานวนการจัดบริการ
หลงัเกิด
เหตุการณ



เหตุยงิหมออนามัย 
สอ.ประจัน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี

วันที ่8 สิงหาคม 2550 เวลา 12.45 น.



สิ่งที่ไดเรียนรู

• เหตุนํา ดูเหมือนสอ.เปนที่สุดทาย
• ชุมชนเขมแข็ง
• นวัตกรรมทามกลางสถานการณ

รุมเรา
– การสํารองขอมูล
– ระบบสื่อสาร

• บทบาท และรูปแบบการทํางานกับ 
อสม.



งานวิจัยในมิติดานความปลอดภัย
• ทํา soft target ไปเปน hard target

– ปรับเชงิโครงสราง
– ปรับเชงิระบบ

• การหาขาว
• การสื่อสาร

• การสรางภูมิคุมกัน
– Service mind
– การจัดบริการใหสอดคลองกับวิถีวฒันธรรมของชุมชนมุสลิม

• การวางตัวเปนกลาง
• การบูรณาการแผนเผชิญเหตุ 

Action 
research

KM



• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนในลักษณะ 
“การจัดการความรู” หรือ Action

research เพิ่มเติมในประเดน็ทีเ่ปน
จุดออน และไดรับผลกระทบคอนขางมาก  
โดยเฉพาะในระดบัสถานีอนามัย เพือ่ถอด
บทเรียนการดําเนนิงาน และหาแนวทางการ
พัฒนา การปองกัน การแจงเตือน ให
เหมาะกับบริบทของพืน้ที่ 

• ควรจะมีการประเมินผลการดําเนนิงานดาน
ความปลอดภัยทั้งในระดับปจเจก องคกร 
จากสถาบันวิชาการในพื้นที่ เพื่อสรางความ
มั่นใจใหกับผูรับและผูใหบริการ



22. . ระบบบริการฉุกเฉินและสงตอ



ปตตานี นราธิวาส

รพศ.ยะลา
(ศูนยสงตอ)

สงขลา

มอ. รพศ.หาดใหญ
(ศูนยสงตอ)

สตลู

ยะลา

ระบบบริการฉุกเฉินและสงตอ



การดําเนนิการประสานการสงตอ
ของศูนยประสานระบบสงตอ(ต.ค. 49- ส.ค.50)
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ประสานงานไดภายใน 30 นาที
ประสานงานไดภายใน 1 ชม.



จํานวนผูบาดเจ็บเสียและชีวิต (/เดือน) อัตราปวยตาย (%) 
จําแนกจังหวัด เดือนมกราคม-สิงหาคม จาก VIS

22.31.13704.81,659รวมทั้งหมด

22.2
NA

2
NA

9ไมระบุ

24.32.11498.9614นราธิวาส

18.129011498ยะลา

22.21.5936.8418ปตตานี

00000สตลู

300.2360.8120สงขลา

อตัราปวยตายอตัราตายเสียชีวิตอตัราบาดเจ็บบาดเจ็บจังหวัด



• ในผูบาดเจ็บจํานวน 1,659 ราย 
• มีผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจํานวน  232 ราย (13%)
• มาโรงพยาบาลเอง 326 ราย (22%)
• หนวย EMS นําสง 117 ราย (8%)
• อื่นๆ 836 ราย (58%)
• ไมระบุ 148 ราย (10%)



โจทยใหญ

• บริการที่ดีสุด ปลอดภัยที่สุด 

Emergency medical service VS Safety medical service



ผลการประเมินคณุภาพจากจุดเกิดเหต ุ
เดือนมกราคม-สิงหาคม

86.65990.7512.788IV fluid

89.5536169.557Splint / Slab

94.3430--5.726C-Spine Collar

77.36813.32919167การหามเลือด

84.95191.1713.985การหายใจ

%จํานวน%จํานวน%จํานวนการดูแลขณะนําสง

ไมมีไมเหมาะสมเหมาะสม



ผลการดูแลคุณภาพขณะนาํสงผูบาดเจ็บ
ที่สงตอระหวางโรงพยาบาล

3.491.1395.4250IV fluid
12.4142.738596Splint / Slab

47.1162.915017C-Spine Collar
1.852.5795.8271การหามเลือด
4.880.6194.5156การหายใจ
%จํานวน%จํานวน%จํานวนการดูแลขณะนําสง

ไมมีไมเหมาะสมเหมาะสม



• ผลักดนัใหมีทําวิจัยแบบมีสวนรวมในการสงตอ จากภาคสวนตางๆใน
พื้นที่ทั้งจากจุดเกดิเหตุ และระหวางสถานบริการ 

• การวิจัยและประเมินผลระบบบริการฉุกเฉินในสถานการณความไมสงบ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม โดยใหมีความสมดุล
ระหวาง “บริการรวดเร็ว(Emergency)ดีทีสุ่ด” และ “ปลอดภยั
(Safety)ที่สุด”



3.ผลกระทบตอบุคลากร
ในสถานการณไฟใต

• กําลังคนคือหัวใจของระบบสุขภาพ
• สถานการณปจจุบัน  กลไกคาตอบแทนและการ

บรรจุเปนขาราชการยังใชเปนกลไกหลักได
• หากสถานการณรุนแรงมากขึ้น  จะคงจํานวน

บุคลากรที่มีอยูใหคงอยูไดอยางไร
• จะจูงใจเพื่อเติมบุคลากรใหมลงไปไดอยางไร



ขอมลู GIS และจํานวนบุคลากรที่ปฏบิัติงานจริง

99.722,8712,9234. พยาบาล

96.531952023. เภสัชกร

44.61912042. ทันตแพทย

55.132584681. แพทย

% GISจํานวนจริงจํานวน GISสายงาน

ขอมูลรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 5 อําเภอจ.สงขลา

สํารวจ 1 ก.ค. 2550



การเปรียบเทียบคาGIS 3 จังหวัดชายแดนใตเปรียบเทียบกับ
ภาพรวมของประเทศ 

55.74
41.15

83
85

55.13
44.61
96.53
99.72

แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาล

ภาพรวมทั้งประเทศ
% GIS

3 จังหวัดชายแดนใต
% GISสายงาน



เจาะลึกดานกาํลังคน

• เภสัชกร พยาบาลเกือบเต็มกรอบ 
• ประเด็นภาระงานในพื้นที ่

– การอยูเวร พยาบาล refer
– จัดบริการสําหรับผูปวยฉุกเฉิน คาเฉลี่ย

มาตรฐาน RN 1 คน ควรใหบริการ
ผูปวย จํานวน 20 ครั้ง เฉลีย่
ระดับประเทศตองใหบริการถึง 50 ครั้ง 
แตในโรงพยาบาลยะลา ตองใหบริการสูง
ถึง  66 ครั้ง 



ขอมูลเจาะลึกที่ไมไดอยูในกระดาษหรือรายงาน

• รพ. ขนาดเลก็แหงหนึ่ง มีพยาบาลรวม 37 คน 
• หลังเกิดเหตุการณความไมสงบ (แหศพใน รพ.) ขอยาย 32 คน
• อยูบนโตะหัวหนาพยาบาล 17, โตะ ผอ. 10 , ลิ้นชัก ผอ. 3 
• OK ยาย 2 คน 



คาเฉลี่ยเจาหนาที่ในระดบัสถานอีนามัย
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จํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เปนคนในพื้นที่
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แพทย ทนัตแพทย เภสัชกร พยาบาล จพ.สาธารณสุข

จาํนวนบคุคลากรที่เปนคนในพื้นที่



• ควรมีเจาภาพ และกลไกในการติดตามขอมูลทรัพยากรบุคคลในพื้นที่
อยางใกลชิดและตอเนื่อง ทั้งในประเด็นความตองการ ความขาดแคลน 
การผลิต การศึกษาตอเนื่อง เชน กรณีแพทยเฉพาะทาง นัก
กายภาพบําบัด เปนตน รวมทั้งการแรงจูงใจ คาตอบแทน ขวัญกําลังใจ 
เพื่อรักษาสถานภาพกําลังคน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในระบบบริการ
สุขภาพ

• กรณีศึกษา “พยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน”



การแพทยการสาธารณสุขเพือ่สันติภาพ

• การสาธารณสุขคือเสาหลัก
แหงยึดโยงแผนดนิไทยสู
สันตภิาพ

• การวางตนบนความถูกตอง 
“เปนกลาง”

• การกาวขามไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวมุสลิม




