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1. ชื่อผลงาน : โครงการราชการสนามห่างไกล ใจไม่ห่างหมอ 

2. ค าส าคัญ : Telemedicine , ก าลังพลราชการสนาม  

3. สรุปผลงานโดยย่อ : การน าระบบ Telemedicine มาใช้ดูแลสุขภาพก าลังพลที่ไปปฏิบัติราชการสนามในพ้ืนที่
ห่างไกล โดยเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้ได้รับค าแนะน าและการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นอย่างถูกต้องโดยบุคลากรทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง 
4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน : สนง.ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

5. ชื่อ-นามสกุล ของสมาชิกในทีม :  

 พ.อ.ลาภชัย    เศรษฐะทัตต์    ต าแหน่ง รอง พญ.ทภ.3 

 พ.ท.ณัฐพงษ์      บุษบัน       ต าแหน่ง อายุรแพทย์ และ หน.ทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน 

 ร.อ.หญิง มุจธิตา อยู่ม่วง       ต าแหน่ง หน.สนง.ส่งเสริมสุขภาพ  

 ร.อ.ทายาท       เวียงทอง       ต าแหน่ง น.เวชกรรมป้องกัน 

 ร.ต.ชนะวินทร์   ไชยกุล       ต าแหนง่ พยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  

ภารกิจของทหาร คือการท าหน้าที่สู้รบเพื่อธ ารงรักษาเอกราชและอธิปไตย ป้องกันชายแดน พัฒนาชาติ
บ้านเมือง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก าลังพล
ไปปฏิบัติภารกิจราชการสนาม  (ก าลังพล รส.) ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้ก าลังพล
เผชิญกับภาวะกดดันทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคประจ าถิ่น ประกอบกับโรค
ประจ าตัวที่มีอยู่เดิมอาจท าให้ก าลังพลได้รับการรักษาท่ีล่าช้าหรือขาดการรักษาทีต่่อเนื่อง 
   ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก และกองทัพภาคท่ี3  (ทภ.3)  ให้ รพ.ทบ.ในพ้ืนที่ 
ทภ.3 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานตรวจรักษา ดูแลสุขภาพและคัดกรองสุขภาพจิตก าลังพล กกล.นเรศวร , 
กกล.ผาเมือง อย่างน้อย 3 เดือน /ครั้ง โดย  รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับปฏิบัติการจัดชุดแพทย์
เคลื่อนที่ไปยังพื้นท่ีบริเวณแนวชายแดน  จ.ตาก เพ่ือดูแลก าลังพล 10 กองร้อย และ 2 บก.ฉก. ซึ่งในปี  62-65 มี
ก าลังพล รส. ตามแนวชายแดน จ.ตาก จ านวน 181 , 242 , 277 และ 163 ตามล าดับ หลายปีที่ผ่านมาได้มีการ
ตรวจเฉพาะสุขภาพจิต ส่วนปัญหาความเจ็บป่วยทางกายนั้น ก าลังพล รส. มักเข้ารับการตรวจรักษาท่ีรพ.ในพ้ืนที่  

ในปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 มีการจ ากัดการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามจังหวัด 

เพ่ือควบคุมการระบาด ท าให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปได้ยาก แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่าย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เล็งเห็นความส าคัญของก าลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจราชการสนามตามชายแดน 

รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา จึงได้น าระบบสารสนเทศมาช่วย ให้ก าลังพล  รส. ได้รับการดูแลสุขภาพและคัด

กรองสุขภาพจิตอย่างสม่ าเสมอผ่านระบบสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการ ราชการสนามห่างไกล ใจไม่ห่างหมอ 

7. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ :   

1. เพ่ือเป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ก าลังพล รส. ให้ได้รับค าแนะน าและการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างถูกต้องผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line / VDO call ตลอด 24 ชั่วโมง 
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2. เพ่ือให้ก าลังพลได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตก่อนไปปฏิบัติราชการ
สนาม 

3. เพ่ือให้ก าลังพล รส.ที่มีโรคประจ าตัวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DM/HT ได้รับยาต่อเนื่อง 
4. เพ่ือให้ก าลังพลที่ไปปฏิบัติราชการสนามเกิดความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์ของ รพ.ทภ.3 

8. กิจกรรมการพัฒนา : การออกแบบระบบงานนั้นได้ยึดถือตามแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เนื่องจากก าลังพล 
รส. ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีให้บริการของรพ. แต่ก็เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ไปปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติ 
จึงจ าเป็นต้องให้การดูแลประดุจก าลังพลในพ้ืนที่ 

                     
 
 

สาระส าคัญ กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 
1. การเข้าถึง
บริการสุขภาพ 

- ก าลังพลฯที่มีอาการเจ็บป่วยเดินทางไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ตามวันและ
เวลาราชการ 

- ได้รับการตรวจร่างกายเพ่ือประเมินอาการ
จากแพทย์โดยตรง 

- เสียเวลาในการเดินทางไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล 

- ก าลังพลฯที่มีอาการเจ็บป่วย สามารถ
ขอรับค าปรึกษาผ่านทาง Line / VDO 
call ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

- ได้รับการตรวจจากการซักประวัติอาการ
เจ็บป่วย และประเมินอาการผ่าน Line / 
VDO call หรือรูปถ่ายท่ีส่งมาให้ 

- มีความสะดวก และรวดเร็วในการรักษา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

- ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สามารถใช้สิทธิ์การรักษา
เบิกกรมบัญชีกลางได้) 

- ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สามารถใช้สิทธิ์การ
รักษาเบิกกรมบัญชีกลางได้) 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : 

1. ประเมินจากอัตราความพึงพอใจของก าลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดน จ.ตาก ต่อบริการทาง
การแพทย์ของ รพ.ทภ.3 ที่ได้รับโดยรวม ซึ่งได้เริ่มจัดท าโครงการฯในปี 2564 พบว่า อัตราความพึงพอใจโดยรวม
เพ่ิมข้ึน ดังรูปกราฟ 1.1 (ข้อมูลจากการรายงานตัวชี้วัดของ ส านักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก)  

 
รูป 1.1 กราฟแสดงความพึงพอใจของก าลังพล รส. ต่อบริการทางการแพทย์ของ รพ.ทภ.3 ที่ได้รับโดยรวม 
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ความพึงพอใจโดยรวม

 
2. ประเมินจากจ านวนก าลังพลทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตก่อน

ไปปฏิบัติราชการสนาม พบว่า มีจ านวนก าลังพล รส. ได้รับการตรวจฯสูงขึ้นเกือบทุกนาย ในปี 2564 ดัง
รูปกราฟ 2.1 
 
รูป 2.1 กราฟแสดงจ านวนก าลังพลท่ีได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี และได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตก่อนไปปฏิบัติราชการสนาม 
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3. ก าลังพล รส. ที่มีโรคประจ าตัวเป็น DM, HT ในปี 2562-2565 มีจ านวน 6 นาย , 2 นาย , 1 นาย และ 0 

ราย ตามล าดับ ซึ่ง 4 ปีย้อนหลัง พบว่า ก าลังพล รส. ได้รับยาต่อเนื่องครบ 100%  
       รูป 3.1 กราฟแสดงจ านวนก าลังพล รส. ท่ีมีโรคประจ าตัวเป็น DM/HT ได้รับยาต่อเนื่อง 
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10. บทเรียนที่ได้รับ : 
1. ก าลังพล รส. ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Line / VDO call ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลดปัญหาและลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และเป็นการจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 

2. ก าลังพล รส. ที่มีโรคประจ าตัวโดยเฉพาะ DM/HT ได้รับการดูแล และรับยาอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าลังพลเกิดความพึงพอใจต่อบริการทางการแพทย์ของ รพ.ทภ .3 โดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งขณะไป
ปฏิบัติภารกิจราชการสนาม 

11. การติดต่อกับทีมงาน :  
ร.อ.หญิง มุจธิตา อยู่ม่วง  ต าแหน่ง หน.สนง.ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.083-6641445 e-mail : muttita_tta@hotmail.com 
 

 
 

 


