
รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนงานโครงการโรงพยาบาลศรีนคร 

และเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนคร 
แผนงานโครงการด้านสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร   ปี 2561 
สรปุผลการด าเนินงานโครงการโรงพยาบาลศรีนคร มีทัง้หมด 4 ยุทธศาสตร์   11 แผนงาน    35 โครงการ
สรปุผลการประเมินความส าเร็จตามตัวช้ีวัด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ จ านวน

ตัวช้ีวัด 
ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ ไม่ผ่าน

เกณฑ ์
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้าน
ส่งเสริมปอูงกัน และ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ 

17 21 16 76.19 5 23.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
บริการเป็นเลิศ 

12 19 13 68.43 6 31.57 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บุคลากรเป็นเลิศ 

1 3 3 100 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บรหิารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล 

5 6 5 83.34 1 16.66 

รวม 35 49 37 75.51 12 24.49 

 
 
 
 
 
 
 
 



แสดงผลการประเมินตัวช้ีวัด ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561  
ท่ี ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ค่าเป้าหมาย ผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี1ด้านส่งเสริมป้องกัน และ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
มี 17 โครงการ   

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤20ต่อการ เ กิดมี
ชีพแสนคน 

0 √ 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ80 97.22 √ 
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วนและ

ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
ร้อยละ54 38.38 X 

4 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า100 -100 100 / 
5 ร้อยละของเด็กวัยเรียน  สูงดีสมส่วน ร้อยละ70 84.50 / 
6 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์

(EQ)อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป 
ร้อยละ70 100 / 

7 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ54 81.29 √ 
8 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไ ม่ เ กิ น 4 0 ต่ อ

ประชากรหญิงอายุ15-19 
ปี 1,000 คน 

30.42 x 

9 ร้อยละของวัยท างานอายุ30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 

ร้อยละ55 40.58 X 

10 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการสง่เสรมิสขุภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 

ร้อยละ60 100 √ 

11 ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ50 97.47 √ 
12 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ (District Health Board: DHB) 
ที่มีคุณภาพ 

 ผ่านเกณฑ ์ √ 

13 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝูา
ระวังปูองกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 

 ผ่านเกณฑ ์ √ 

14 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี 

≤4.5 30.59 x 

15 อัตราการเสียชีวิตจากการบบาดเจ็บทางถนน ไ ม่ เ กิ น 1 6 ต่ อ
ประชากรแสนคน 

22.79 x 

16 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มจาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ไม่เกิน 2.40 2 √ 

17 อัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

≥10 20.21 √ 

18 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปมีความปลอดภัย 

ร้อยละ75 98.57 √ 

19 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ได้รับการ ร้อยละ96 100 √ 



ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
20 ร้ อ ยละของ ส ถานพยาบ าลแล ะส ถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ100 100 √ 

21 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

 ระดับด ี √ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ    
22 ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
   

 -ควบคุม DM ได้ดี ≥ 40 38.7 X 
 -ควบคุม HT ได้ดี ≥ 50 50.43 √ 
23 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) 

>82.50 87.30 / 

24 อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง <7 4 √ 
25  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ ใ ช้ยาอย่างสม

เหตุผล (RDU) 
29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)" 

 ไม่ผ่านข้ัน2 X 

26 ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง  เพิ่มข้ึน x 
27 อัตราตายทารกแรกเกิด <3.4 ต่อ1,000

ทารกแรกเกิดมี
ชีพ 

0 √ 

28 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

 1 / 

29 ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

>20 26.56 √ 

30 ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ 55 98.61 √ 

31 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤6.3ต่อ
ประชากรแสน
คน 

7.59 X 

32  อัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 

 0 / 

33  ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ข้ึนไป
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ปุวย STEMI ได ้

 100 / 



34 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 27ต่อแสน
ประชากร 

  

35 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 26ต่อแสน
ประชากร 

7.59 / 

36 อัตราตายจากมะเร็งปอด 20.3 0 / 
37 ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลง

ของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
65% 61.54 X 

38 ร้อยละของผู้ปุ วยยาเสพติดที่ ได้ รับการ
บ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง 

90/50 87.23 x 

39 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอด
รายใหม่ 

ร้อยละ85 88.46 / 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ    
40 ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ85 100 / 

41 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

 100 / 

42 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) 

 99.09 / 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิ
บาล 

   

43  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA 

 100 / 

44  ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตก
รรม 

  / 

45 ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 

 100 / 

46  ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ข้ัน 3  

 100 / 

47 ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

 80 / 

48  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 

 100 X 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก 
กลุ่มวัยหัวข้อ   กลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวัย  (0-5 ปี)  

ผลการด าเนินงาน Small  success  
แนวทางการตรวจ

ติดตาม 
ผลลัพธ์ Small  success หมาย

เหต ุ
1.มีกลไกขบัเคลือ่นโดย
MCH Board ทุก 3 เดือน 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมี
รายงานการประชุม 
 

MCH Board ประชุม 4 ครั้ง 
-1/2561 เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560 
-2/2561 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ุ 2561 
-3/2561 เมื่อ. 21 มิถุนายน 2561 
-4/2561 นัดไว้ 3 สิงหาคม 2561  

 

2.ใช้กลไกของ DHS สร้าง
การมสี่วนร่วมของชุมชน
และท้องถ่ิน 

ใช้กลไกกระบวนการท างาน DHS ในการคืนข้อมูลต้นปงีบประมาณ มี
ภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามประเมินผล มีแผน
ด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องดังนี ้
1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมศักยภาพคนศรนีครกลุม่
สตรีและเด็กปฐมวัยงบ 17,500 บาท (งบประมาณจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก) 
2.โครงการสง่เสรมิสุขภาพมารดาและทารก ต.ศรีนคร งบประมาณ 
10,000บาท (กองทุนต าบลศรีนคร) 
3.โครงการพฒันาเครือข่าย อสม.เช่ียวชาญเด็กพัฒนาการสมวัย
เครือข่ายเฝูาระวังครอบคลุมงบประมาณ 35,650บาท(กองทุนต าบล
คลองมะพลบั) 
4.โครงการตรวจพัฒนาการเดก็ในกลุม่เด็กอายุ 0-5 ปีงบประมาณ 
10,000บาท(กองทุนต าบลนครเดิฐ) 
5.โครงการสง่เสรมิภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปีบูรณาการ
ต าบลศรีนครตามโครงการในพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ีอ าเภอศรีนคร จงัหวัดสุโขทัย ปี 2561 งบประมาณ
รวม 7 หมู่บ้านๆละ 6,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,500 

     

3.มีการอบรมเจ้าหน้าที่
รพ./รพ.สต. และอสม.
ครูก.เพือ่พัฒนาระบบการ
เฝูาระวังและคัดกรอง
รวมทั้งสร้างกระแสการคัด
กรองพัฒนาการ/การเฝูา
ระวังภาวะการ
เจริญเตบิโตของเด็ก 

-อบรมวันที่ 13 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ รพ./รพ.สต.  

4.ด าเนินการแจ้งระเบียบ - ติดประกาศประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการควบคุมการส่งเสริม  



แนวทางปฏิบัติการ
ควบคุมการสง่เสรมิ
การตลาดอาหารทารก
และเด็กเลก็/ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องไปยังสถาน
บริการ 

การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก/ผลิตภัณฑ์ในสถานบรกิาร
สาธารณสุขทกุแห่ง ใหทุ้กคนทราบ 

 
2.ระบบงานบริการท่ีมีคุณภาพ 
 -จัดท าแผนงานโครงการพฒันาระบบริการ คลินิก ANC,EPI, คุณภาพ,ชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 -ANC เน้นการคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ให้บริการฝากครรถ์คุณภาพตาม WHO ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ์ ,การเฝูาระวังภาวะการณ์คลอดก่อนก าหนดที่มียา Micronizcd progesterone 
 -รพ.สต.ทุกแหง่ ศึกษาเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และ มาตรฐานเครื่องมือ รพ.สต.คลองมะพลับเป็น
ตัวแทนรับการประเมินรพ.สต.ติดดาว วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
 ผลการด าเนินงาน Small  success (ต่อ) 

แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ Small  success หมาย
เหต ุ

1.หน่วยบรกิารทกุระดบั
ให้บรกิารตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ เข้าถึง เท่า
เทียมและสอดคล้องกับ
งานอนามัยแม่และเด็ก 

หน่วยบริการทกุระดบัปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์ เด็ก6เดอืน-12เดือน 
ได้รับการเจาะ Hct 1 ครั้ง ถ้า<33% ให้ Folic droper 0.6 cc วันละ 1 
ครั้ง นาน 1 เดือน นัด F/U Hct ซ้ า ถ้า <33% ส่งพบแพทย ์

 

2.มีการจัดหน่วยบริการ
คลินิกเด็กดีเคลื่อนสู่ชุมชน
และศูนย์เด็กเลก็ 

ตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
-หน่วยบริการสาธารณสุข ประเมินพฒันาการเด็กด้วย DSPM ในคลินิก 
WCC 
-ให้ความรู้ครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่ง ครบ 100 % ครู
ประเมินพฒันาการเด็กด้วย DSPM ถ้าสงสัยล่าช้าสง่พบเจ้าหน้าที่
นักจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นพฒันาการเด็กด้วย TEDA4I กรณีพบความ
ผิดปกตสิงสัยพฒันาการล่าช้าส่งพบกมุารแพทย์และจิตแพทย์ที่ 
รพ.ศรสีังวรต่อไป 
 

     

3.จัดระบบริการให้ความ
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดเูด็กตาม
กระบวนการโรงเรียนพ่อ
แม่ เน้นพ่อแมส่ามารถเฝูา
ระวังพฒันาการ การ
เจริญเตบิโตและการ
เจ็บปุวยของลูก โดยใช้

-ให้ความรู้ผู้ดูแลเด็กในการประเมินพัฒนาการเด็กตามวัยด้วยDSPM  
-ในคลินิก WCC มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอ่แม่อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/เด็ก 
1 คน 
 

 



สมุดบันทึกข้อมลูสุขภาพ
ลูก 
4.ประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน WCC และศูนย์
เด็กเล็ก 

- ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และรับการประเมินจาก สสจ.เมื่อ 
..พฤศจิกายน 2560  
- ช้ีแจงแนวทางการประเมินศูนย์เด็กเลก็คุณภาพ (ยังไม่ได้ประเมิน) 

 

5.การสร้าง การมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

- อสม. ช่วยเฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี 
- พัฒนาศักยภาพอสม.ด้านอนามยัแม่และเด็ก (งบประมาณกองทุน
ต าบลศรีนคร) จ านวน 40 คน 
-ประสานงานเสนอของบประมาณ กองทุนสุขภาพต าบล  
 

 

 
3.การส่งเสริมพฤติกรรมสขุภาพท่ีดีและลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย  
3.1 บูรณาการในคลินกิฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบรกิาร  จัดกจิกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินกิ 
ANC WBC LR  ด าเนินงานตามแผนสุขภาพ “โปรแกรมสร้างสุขภาพเด็กไทยคุณภาพ” 
  3.1.1เตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์ : เตรียมความพร้อมความเป็นพ่อแม่  
  3.1.2ดูแลครรภ์คุณภาพ เพิ่มการประชาสมัพันธ์ุเชิงรกุรณรงค์เชิงรุก ฝากครรภ์เร็วก่อน 12 
สัปดาห์ มาเป็นคู่ จัดท าปูายไวนิลประชาสมัพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บทความ 
  3.1.3เตรียมคลอดคุณภาพ:ประสานข้อมูลการดูแล ญ.ตั้งครรภ์ ประเมินการตั้งครรภ์ 
ประเมินความเสี่ยงส่งข้อมูลให้ทีมท าคลอด เตรียมทำคลอดลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับมารดาและลูก 
  3.1.4ท าคลอดคุณภาพเน้นการประเมินและการเตรียมการกอ่นคลอดเพือ่ใหผ้ลการคลอด
เป็นที่พอใจโดยใช้กระบวนการห้องคลอดคุณภาพ การเตรียมทีมท าคลอด ทีมรับทารกและระบบสง่ต่อ 
  3.1.5ดูแลหลังคลอดคุณภาพ : ดูแลหลังคลอด 3 ครั้งมาตรฐาน  
  3.1.6ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวแรกเกิด – 6 เดือน สร้างเครือข่ายชมรมนมแม่
ในชุมชน 
 ผลการด าเนินงาน Small  success ต่อ) 

แนวทางการตรวจ
ติดตาม 

ผลลัพธ์ Small  success หมาย
เหต ุ

1.มีแผนการสอนพ่อแม่ 
ผู้ดูแลเดก็ (โรงเรียนพ่อ
แม่) การเลี้ยงดเูด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด 
เล่น เล่า  
 

บูรณาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี 
-ANC:-จัดท าแผนการสอนหญิงตัง้ครรภ์และครอบครัว อย่างน้อย 2 
ครั้ง/หญิงตั้งครรภ์ 1 คน 
-WCC:จัดท าแผนการสอนผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง อย่างนอ้ย 1 ครั้ง/เด็ก 
1 คน 
 

 

2.ในศูนย์เด็กเล็กมี
กิจกรรมสื่อสารสังคมด้วย
สื่อท้องถ่ิน สื่อบุคคล เน้น 
การเลี้ยงดเูด็กด้วย
กระบวนการ กิน กอด 

- ศูนย์เด็กเล็กจัดบอร์ด ให้ความรูผู้้ปกครองเด็กและครูศูนย์เด็กเลก็ 
กระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า 

 



เล่น เล่า 
3.ทีมหมอครอบครัว 
(FCT) เยี่ยมบ้านค้นหา
เด็ก 9,18,30,42เดือน  ส่ง
ต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการเด็ก พบสงสัย
พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
ข้ึนทะเบียนกระตุ้น
พัฒนาการ 

- มีกลุ่มเปูาหมายเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ในแต่ละเดอืน แจ้งช่ือเด็ก
ในกลุ่ม line อสม.ใหผู้้ปกครองพาเด็กมาตรวจประเมินพัฒนาการด้วย
DSPM ตามวัย  
-จนท.ลงติดตามในชุมชน  
-มีทะเบียนเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า,สง่ต่อ 

 

4.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง : พัฒนาระบบการประสานงานข้อมลูงานแม่และเด็ก 
 4.1สร้างกลุม่ line กับ อสม.ท างานเชิงรุก การรายงานหญงิตั้งครรภ์รายใหม่ คนคลอด หลังคลอดกบั
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายสถานบริการ 
4.2รพ.แจง้ รายช่ือหญิงตั้งครรภ์รายใหม่  กลุม่ Line HHC ภาคบ่ายของวันที่มีคลินิกฝากครรภ์ทันท ี
4.3จนท.รพ.แผนกฝากครรภ์แนะน าหญิงตัง้ครรภ์ให้น าสมุดแม่และเดก็(สีชมพู)ไปให้รพ.สต.พื้นที ่
4.4ผู้รบัผิดชอบงานแม่และเด็ก สามารถเก็บข้อมูล ทีร่พ. 
4.5.ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาระบบ สารสนเทศงานแม่และเดก็ทุกเดือน ในการประขุม คปสอ.และ
ประชุมประจ าเดอืนเจ้าหน้าทีส่สอ./รพ.สต. 
ผลการด าเนินงาน Small  success  

แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ Small  success หมาย
เหต ุ

1.ประเมินพฒันาการเด็กกลุ่ม
เสี่ยง (ทารกแรกเกิดนน.<2500 
กรัมและทารกแรกเกิดขาดออก
ซิเยนแรกคลอด โดยใช้คู่มือ
ประเมินพฒันาการเด็ก 
กลุ่มเสี่ยง(DAIM) 

-เด็กลุ่มเสี่ยง (ทารกแรกเกิด นน.<2500 กรัมและทารกแรกเกิด
ขาดออกซิเยนแรกคลอด โดยใช้คู่มือประเมินพฒันาการเด็กกลุ่ม
เสี่ยง (DAIM) จะได้รับแบบคัดกรอง DAIM จากห้องคลอด ,จนท.
ติดตามเยี่ยมบ้านแนะน าผู้ปกครองประเมินพัฒนาการตามคูม่ือถ้า
พบพัฒนาการไมเ่ป็นไปตามวัยให้พาเด็กมาพบ จนท., จนท.
ประเมินพฒันาการเด็กซ้ า ถ้าพบสงสัยล่าช้าส่งพบแพทย์ต่อไป 

 

2.มีการรวบรวมข้อมูลบรกิาร
จาก 43 แฟูมสรปุวิเคราะห์ทุก 
3 เดือน มีข้อมูลปญัหาสุขภาพ
ของเด็ก ใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปญัหา
และการปูองกันได้แก ่
1)ทารกคลอดก่อนก าหนด 
2)ทารกแรกเกิดนน.<2500กรัม 
3.)ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 
4.)อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน 
5.)พัฒนาการเดก็ล่าช้า,และ

-จากการประชุม MCH boad ติดตามและสรปุผลการด าเนนิงาน 
 ไตรมาสละ 1 ครั้ง  ( ผลงาน 4 ครั้ง ) 
 
-คปสอ.ติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน 

 



การแก้ไขพัฒนาการเดก็สงสบั
ล่าช้า 
6.)ภาวะโภชนาการ 
7.สุขภาพช่องปาก 
8.)การได้รบัวัคซีนตามวัย 

 
ตารางท่ี 24  แสดงผลงานตามตัวชี้วัดกลุ่มกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  (0-5 ปี)  อ าเภอศรีนคร  
( ปี 2558-2561 ) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย/
ผลงาน 

ผลงาน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1) ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๗๐ ของ
สถานบริการสุขภาพ
ที่มีการคลอด
มาตรฐาน  

เป้าหมาย 1 1 1 1 
ผลงาน 1 1 1 1 
อัตรา 1 1 1 1 

2) อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย 

ไม่เกิน 20 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 

เป้าหมาย 142 97 126 103 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-
5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ85 เป้าหมาย NR 87 678 683 
ผลงาน NR 81 614 644 
อัตรา NR 93.10 90.56 97.22 

4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วน  

ร้อยละ 54  เป้าหมาย NR 4146 4303 1107 
ผลงาน NR 1794 1866 425 
อัตรา NR 43.27 43.37 38.39 

-ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
ชาย       

113 ซม. 
 

เป้าหมาย 215 438 412 102 
ผลงาน 23682 48345 45804 11371 
เฉลี่ย 110.15 110.38 111.17 111.48 

-ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
หญิง  

112 ซม. เป้าหมาย 202 333 413 99 
ผลงาน 22364 36459 45018 10904 
เฉลี่ย 110.71 109.49 109.00 110.14 

 
ตารางท่ี 25  แสดงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ตามตัวชีวั้ดไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
1. การขาดการเอาใจใสจ่ากครูและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ดูแลส่วนหนึ่งเป็นสูงอายุ ย่า ยาย (พ่อแม่ไป
ท างานต่างจงัหวัด) สายตาไม่ดี อ่านหนังสือไม่คลอ่ง ไม่ได้  ไม่ทราบคุณค่าอาหารทางโภชนาการทีเ่หมาะสม 
เพียงใหอ้ิ่ม ได้อาหารครบทุกมื้อ เด็กไม่กินผักและผลไม้ทกุวัน ไม่ดื่มนมทุกวัน  
2. ปัจจัยแวดลอ้มสงัคมทีเ่ปลี่ยนไปในการด ารงชีวิต การเลือกซื้ออาหาร /ขนม ที่ไม่มปีระโยชน์ได้ง่าย
สารอาหารที่ได้รับมีคุณค่าทางโภชนาการต่ า 
แนวทางแก้ไข  
1. พบแพทย์เพือ่ตรวจร่างกายว่าเจบ็ปุวยหรือมีโรคประจ าตัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรอืไม่ถ้ามีให้อยู่ใน
ความดูแลของแพทย ์
2.ประเมินการเจรญิเตบิโตของเด็กโดยการช่ังน้าหนกัและวัดส่วนสูงพร้อมทั้งแปลผลโดยการน าน้ าหนักและ
ส่วนสูงของเด็กจุดลงในกราฟแสดงการเจริญเติบโตซึ่งมี 3 ตัวช้ีวัดคือน้ าหนักตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุและน้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสงู 
3. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
4. ให้ค าแนะน าการบริโภคอาหาร 
5.จัดหาอาหารเสริมทีม่ีพลังงานและโปรตีนสูงเช่นนมไข่ถ่ัวลิสงใหก้ับเด็กขาดอาหารกินทกุวันจนกว่ากลับเข้าสู่
กลุ่มเสี่ยง 
6. ให้ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กทุกวันๆละ 1 ช้อนชาเป็นเวลา 1 เดือน 
7.ตรวจอุจจาระในเด็กอายุมากกว่า2ปีหากพบหนอนพยาธิล าไส้ตัวกลมให้ทาการรักษาตามคาแนะนาของกรม
ควบคุมโรคหรือไปโรงพยาบาลเพื่อรักษากบัแพทย์ถ้ารกัษาไม่ถูกต้องอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ (ห้ามให้ยา
ถ่ายพยาธิกับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ป)ี  
8.หากเด็กเจ็บปุวยเช่นท้องเสียเป็นหวัดต้องรบีรกัษาให้หายเพื่อไม่ให้เดก็มีปญัหาที่รุนแรงมากขึ้นและค้นหา
สาเหตุที่เดก็เจ็บปุวยเช่นอาหารไม่สะอาดหรอืมีแมลงวันตอมสิ่งแวดลอ้มไม่ดีเช่นการกาจัดขยะไม่ถูกต้อง
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
9.หากเด็กมีปญัหาเรื่องฟันเช่นฟันผุปวดฟัน ท าให้เด็กกินอาหารได้น้อยต้องรีบพาไปหาทันตแพทย์เพื่อรกัษา 
10.ควรให้เด็กว่ิงเล่นเล่นกีฬาหรอืออกกาลังกายเพิม่ขึ้นเช่นกระโดดเชือกเล่นบาสเกตบอลเพือ่กระตุ้นการสร้าง
กระดูกและกระตุ้นความอยากอาหาร 
11. ให้เด็กนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 10 ช่ัวโมง 
12.ติดตามการเจรญิเตบิโตของเด็กทีม่ีการขาดอาหาร(น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ/์เตี้ย/ผอม)และกลุ่มเสี่ยงตอ่การ
ขาดอาหาร (น้าหนักค่อนข้างน้อย/ค่อนข้างเตี้ย/ค่อนข้างผอม) อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ใหเ้ด็กมปีัญหาการขาด
อาหารทีรุ่นแรงมากขึ้นโดยการช่ังน้ าหนักทกุเดือนและวัดส่วนสูงทกุ 3 เดือนประเมินพฤติกรรมการบริโภคทุก 
2 สัปดาห ์

 
 
 
 
 
 



   แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2558  - 2561  

รายการ ตัวชี้วัด เปูาหมาย/ 
ผลงาน 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 
 

1.Birth Asphyxia  ไม่เกิน
25:1000การ

เกิดมีชีพ 

เปูาหมาย 11 13 19 8 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์<12 
สัปดาห์  

>ร้อยละ 60 เปูาหมาย 81 97 126 103 
ผลงาน 42 49 73 83 
ร้อยละ 51.85 50.52 57.94 80.58 

3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ 

>ร้อยละ 60 เปูาหมาย 81 97 126 103 
ผลงาน 30 38 59 69 
ร้อยละ 37.04 39.18 46.83 66.99 

4.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับ
การดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 

>ร้อยละ65 เปูาหมาย 81 97 126 115 
ผลงาน 29 61 91 95 
ร้อยละ 35.80 62.89 72.22 82.61 

5.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา
เม็ดเสริมไอโอดีน 

ร้อยละ 100 เปูาหมาย 72 58 58 124 
ผลงาน 67 54 54 114 
ร้อยละ 93.06 93.10 93.10 91.94 

6.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม 

<ร้อยละ 7 เปูาหมาย 195 168 153 145 
ผลงาน 6 3 13 3 
ร้อยละ 3.08 1.79 8.50 2.07 

7.ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 
6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 

>ร้อยละ50 เปูาหมาย 157 48 61 87 
ผลงาน 65 27 43 59 
ร้อยละ 41.40 56.25 70.49 67.82 

8.เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย  
 

<ร้อยละ10 เปูาหมาย 2670 4146 4303 4155 
ผลงาน 249 392 433 388 
ร้อยละ 9.33 9.45 10.06 9.34 

9.เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม 
 

<ร้อยละ5 เปูาหมาย 2670 4146 4303 4155 
ผลงาน 157 245 217 204 
รอ้ยละ 5.88 5.91 5.04 4.91 

10.เด็ก 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 
 

<ร้อยละ10 เปูาหมาย 2670 4146 4303 4157 
ผลงาน 166 274 265 263 
ร้อยละ 6.22 6.61 6.16 6.33 

11.เด็กสงสัยพัฒนาการสงสัยล่าช้า  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

เปูาหมาย NR 95 668 681 
ผลงาน NR 30 213 169 
ร้อยละ NR 31.58 31.89 24.82 

12.เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้น และส่งต่อ  

ร้อยละ 100 เปูาหมาย NR 30 213 169 
ผลงาน NR 27 155 154 
ร้อยละ NR 90.00 72.77 91.67 

13.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ปีได้รับวัคซีน BCG  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 192 195 169 170 
ผลงาน 164 177 159 160 



ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ตามตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด 
 
 
 
 

ร้อยละ 85.42 90.77 94.10 94.12 
14ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ปีได้รับวัคซีน HBV1 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 192 195 169 170 
ผลงาน 168 182 163 165 
ร้อยละ 87.50 93.33 96.45 97.06 

15.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ปีได้รับวัคซีน DTP-HBv3 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 192 195 169 170 
ผลงาน 154 167 167 159 
ร้อยละ 80.21 85.64 92.90 93.53 

16..ความครอบคลุมของเด็กอายุ
ครบ 1 ปีได้รับวัคซีน OPV 3 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 192 195 169 170 
ผลงาน 152 167 156 159 
ร้อยละ 79.17 85.64 92.31 93.53 

17.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ปีได้รับวัคซีน MMR1 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

เปูาหมาย 192 195 169 170 
ผลงาน 136 167 147 143 
ร้อยละ 70.83 85.64 86.98 84.12 

18.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
1 ปีได้รับวัคซีน IPV 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 0 195 169 170 
ผลงาน 0 45 130 155 
ร้อยละ 0 23.08 76.92 91.18 

19.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
2 ปีได้รับวัคซีน DTP4 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 207 192 189 165 
ผลงาน 185 169 166 147 
ร้อยละ 89.37 88.02 87.83 89.09 

20.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
2 ปีได้รับวัคซีน OPV4 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 207 192 189 165 
ผลงาน 186 168 167 147 
ร้อยละ 89.90 87.50 88.36 89.09 

21.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
2 ปีได้รับวัคซีน LAJE 1 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 207 192 189 165 
ผลงาน 164 163 172 137 
ร้อยละ 79.20 84.90 91.01 83.03 

22.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
3 ปีที่ได้รับวัคซีน LAJE 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 209 207 186 193 
ผลงาน 147 109 128 156 
ร้อยละ 70.33 52.66 68.82 80.83 

23.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
3 ปีที่ได้รับวัคซีน MMR 2   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

เปูาหมาย 209 207 186 193 
ผลงาน 88 166 150 167 
ร้อยละ 42.11 80.19 80.65 86.53 

24.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 209 195 206 212 
ผลงาน 182 177 177 180 
ร้อยละ 87.08 90.77 85.92 84.91 

25.ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 
5 ปีที่ได้รับวัคซีน OPV5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 209 195 206 212 
ผลงาน 181 176 177 180 
ร้อยละ 86.60 90.26 85.92 84.91 



 แสดงร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก0-5ปี     ปี 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรคงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 1.การก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบยาก เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบไม่เข้าใจ รายละเอียดมาก 
งานประจ ามหีลายงาน การบันทึกข้อมูลซับซอ้น คนท าแทนไม่ช านาญมีโอกาสผิดพลาดสงู 
 2.เมื่อผู้รบัผิดชอบงานปรับปรงุข้อมลูเพิม่เตมิไม่ได้แจ้งงานสารสนเทศใหส้่งออกข้อมลูไปใหม่ท าใหผ้ล
งานหายไปบางส่วน  
 
แนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 1.หน่วยงานตรวจสอบเปูาหมาย และติดตามความก้าวหน้าในโปรแกรม HDC / PDC ทุกเดือน 
รวมถึงวิเคราะห์รายตัวช้ีวัดสรปุภาพรวมระดับอ าเภอทกุ 2 เดือน 
 2.ติดตามเด็กที่นัดให้วัคซีนในภาคบ่ายของวันคลินิกนั้นๆ เพือ่ให้การสูญเสียวัคซีนน้อยลง 
 3.สร้างทีม อสม.ช่วยติดตามเด็กทีไม่ได้มารบัวัคซีนในชุมชน 



 4.แจ้งสารสนเทศและสง่ออกข้อมลูที่มีการปรับปรงุใหม่ทุกครั้ง 
 5.ก ากับติดตามผลงานจาก HDC ทุกเดือน 
 6.หน่วยบรกิารวิเคราะหส์รปุปญัหาอปุสรรครายตัวช้ีวัดอย่างละเอียด ระดบัอ าเภอน ามาสรปุรวม
ประเด็นปญัหา/แนวทางพฒันาอย่างนอ้ยทุก 2 เดือน 
 7.ก ากับติดตามผลงานรายสถานบริการระดับ CUP อย่างต่อเนื่องในการประชุมคปสอ. 
 
  แสดงผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp อ.ศรีนคร จ าแนกรายสถาน
บริการ 
 

 
 
ผลงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด  
1.คัดกรองพฒันาการเด็กอายุ 9,18,30,42เดือน ด้วยแบบ DSPM เปูาหมายร้อยละ 90  ผลงาน ร้อยละ 91.59 
ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดทุก รพ.สต.   
2.เด็ก0-5ปี (อายุ9,18,30,42เดือน) พบสงสัยพฒันาการล่าช้าในการตรวจครั้งแรก เปูาหมาย มากกว่าร้อยละ 
20 ผลงาน ร้อยละ 24.85  ได้ตามเปูาหมาย  
ปัญหาอุปสรรค 
 1.การสง่ออกข้อมูลข้ึน HDC ล่าช้า ใส่รหัสการวินิจฉัยผิด 
 2.การบันทึกข้อมลูคัดกรองพฒันาการใน HOSXP ไม่ถูกต้อง เช่นบันทึกข้อมลูไม่ตรงกับอายุของเด็ก  
และการบันทกึติดตามสงสัยล่าช้า บันทึกไม่ทันเวลาทีก่ าหนดท าให้ผลงานไม่ได้ตามเปูาหมาย  
3.ติดตามเด็กไม่ได้เนื่องจากเด็กอยู่ต่างจงัหวัด และเดก็มีการย้ายเข้าย้ายออกตามผู้ปกครองท างานต่างจังหวัด  
 แนวทางแก้ไข 
 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพสต. โดยการสอนการตรวจพัฒนาการให้กบั จนท.ใน รพสต.ทุกคน
เพื่อใหส้ามารถท าแทนกันได้ และ วิธีการบันทึกผลงานใน Hos xp ที่ รพ.สต. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือน ทุกคนควรได้รับการคัดกรองพฒันาการ (DSPM)  
 2.ติดตามก ากับผลงานทุกเดือนระดับต าบลและระดบั CUP ทุก 2 เดือน  
 3.สสอ.ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาการใน HDC ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน  
 4.ระดับCUP สนับสนุนเพื่อแกป้ัญหา โดยทีมเพื่อนช่วยเพื่อนใน รพ.สต. 
 5.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น ครูศูนย์เด็กเลก็ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเดก็เป็นต้น 
 6.ส่งเสริมใหพ้่อแมห่รือผู้เลี้ยงดูใช้สมุดสีชมพูในการดูแลสุขภาพตนเองและเด็ก 



 7.เด็กที่ไปต่างจงัหวัดให้ติดตามโดยการโทรประสานกบัผูป้กครอง และ อสม.พื้นที่ 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 1.งานบรกิารกอ่นคลอด-หลังคลอด ผลงานได้ตามเปูาหมาย มีแนวโน้มที่ดีข้ึนแต่เป็นตัวช้ีวัดส าคัญต้อง
เฝูาระวังติดตามการฝากครรภ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
แนวทางการพัฒนา 
-ติดตามความครอบคลุมลงผลงานให้ครอบคลุมทันเวลา  
-เพิ่มบริการเชิงรกุค้นหาญ.ตั้งครรภ์รายใหม่ฝากครรภ์เร็ว 
-เพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพตามโครงการ ญ.ไทยแก้มแดง ให้ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
-พัฒนาคลินิก ANC WBC LR ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
-ประชุม MCH BOARD ต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 นโยบาย 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพของเขตสุขภาพที ่2 และการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต  
 (เตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์ ดูแลครรภ์คุณภาพ การเตรยีมคลอดคุณภาพ การท าคลอดคุณภาพ 
ดูแลหลังคลอดคุณภาพ เด็กไทยคุณภาพ – + มณีเวช +เพิ่ม การจัดหอ้งส่งเสริมพฒันาการ Play room ซึ่ง
หน่วยงานมีปญัหาเรื่องเกณฑ์สถานทีเ่ด็ก 1 คน ต่อ พื้นที่  2 ตรม.ไม่เพียงพอ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)  วัยรุ่น (6-19 ปี) 
ชื่อตัวชี้วัด   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอาย ุ10-14 ป ี1.3 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 10-14 ป ี1000 คน  
2. เพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอาย ุ15-19 ป ี40 ต่อ ปชก.หญงิอายุ 15-19 ป ี1000 คน  
3.  เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ที่เหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน Small  success 
1.รพ.ผ่านเกณฑม์าตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนอ าเภอผ่านเกณฑ์อ าเภอ

อนามัยการเจริญพันธ์ ตามหนงัสอืจากกรมอนามัย หนงัสือที่ สธ.0909.06/ว.7475 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560   
3.การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.บูรณาการงานฝากครรภ์กับคลินกิวัยรุ่น ,ท า Flow chart เพื่อปอูงกันการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ

น้อยกว่า 20 ปี 
2.ประสานงานกบัรร.ในอ าเภอศรีนคร เช่ือมกับชมรม To be number one เพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์

ก่อนวัยอันควร  
3.เฝูาระวังติดตามกลุ่มเปูาหมายเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า20ปี 
4.ประชาสมัพันธ์คลินิกวัยรุ่น 
5.เพิ่มจุดจ่ายถุงยางอนามัยในชุมชนให้มากกว่าร้อยละ 30  
ตารางท่ี 31 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุน่ อ าเภอศรีนคร ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เปูาหมาย/
ผลงาน 

ผลการด าเนินงาน   
  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1).อัตราการคลอดมีชีพในหญงิ
อายุ15-19ป ี

ไม่เกิน 40 ต่อ 
1000 ปชก.ญ.
อายุ 15-19 ปี 

เปูาหมาย 544 580 610 526 
ผลงาน 13 15 18 16 
อัตรา 23.90 25.86 29.51 30.42 

2).ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิง
อายุน้อยกว่า20 ปี 

ไม่เกินรอ้ยละ
10 

เปูาหมาย 6 5 6 1 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

3).ร้อยละของหญงิอายุน้อยกว่า
20ปีหลงัคลอดหรอืหลังแทง้ที่
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เปูาหมาย 0 1 0 0 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

4).ร้อยละของหญงิอายุน้อยกว่า 
20 ปี หลังคลอดหรือแท้งบุตร 
ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม ่

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เปูาหมาย 20 14 5 1 
ผลงาน 0 0 1 0 
อัตรา 0.00 0.00 20.00 0.00 



ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.การผลักดันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์วัยรุ่นใน
ระดับเขต  จังหวัด และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ 

ภาระงานมาก บูรณาการกับ DHB. 

2.การสง่เสรมิสนบัสนุนการขับเคลือ่น
บริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน ( Youth Friendly  
Health Services) อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ และทมีนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่นโดย พชอ. 

บริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรกบัวัยรุ่นและ
เยาวชน วนหน่วยบริการรพ.ศรีนคร 
บูรณาการพื้นที่ใช้ห้องคลินิกวัยรุ่นกับ
เรื่องของยาเสพติดและตรวจ/กระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ท าทุกเรื่องใน1
ห้องและ 1คน ที่รับผิดชอบ  

เสนอผู้บริหารขยายพื้นที่
ห้อง-ต่อเติม ในปีต่อๆไป
ในอนาคต 

3.การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

1.การเข้าถึงบรกิารถุงยางอนามัยไม่
เพียงพอ/ตอ่เนื่องในชุมชน 
2.หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรือแทง้บุตร ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วย
วิธีสมัยใหม ่เปูาหมายคือหญงิอายุ น้อย
กว่า 20 ปีที่มาคลอดหรือแท้งบุตรที่
โรงพยาบาล ได้รบัการคุมก าเนิดวิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี ้
ยาเม็ดคุมก าเนิด,ยาฉีดคุมก าเนิด,ห่วง
อนามัย,ยาฝงัคุมก าเนิด,ถุงยางอนามัย
,หมันหญิงในระยะเวลาไม่เกิน42วันนับ
จากวันคลอดหรือแทง้บุตร  
3.หญิงอายุน้อยกว่า20ปีหลังคลอดหรือ
หลงัแท้งที่คมุก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
ผลงานไม่ได้ตามเปูาหมายเนื่องจาก ไม่
มีสต๊อกยาฝังคุมก าเนิด,ห่วงอนามัย 
เนื่องจากปริมาณการคลอดในรพ.น้อย 

1.เพิ่มจุดจ่ายถุงยาง
อนามัยให้มากกว่าร้อยละ
30ทั้งอ าเภอ 
2.ศึกษาการลงข้อมลูและ
การใหบ้ริการคุมก าเนิด
หญิงอายุน้อยกว่า20ปี
ที่มาคลอดหรือแท้งบุตร
ในโรงพยาบาล/
ประสานงานห้องคลอด,
แผนกหลังคลอด
ด าเนินงาน 
 
- 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ป ีไม่เกินค่าเปูาหมาย แต่มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 
การแก้ปญัหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ควรใช้กระบวนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ 5 องค์ประกอบ
ต่อเนื่องและบรูณาการเข้ากับ พชอ.ต่อไป 

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)  วัยรุ่น (6-19 ปี) 
วัตถุประสงค์ : 

1.เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนไดร้ับบริการอนามัยโรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน  
2.เพื่อใหเ้ด็กทีม่ีความผิดปกติจากการคัดกรองไดร้ับการแก้ไข รักษาและ ส่งต่อ 

 3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ี
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมศักยภาพคนศรีนครกลุ่ม
วัยเรียนและวัยรุ่น 

 

กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินการตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพและ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

1.ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ประเมินโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ (ประชุม
วันเดียวกันกับศูนย์เด็กเลก็คุณภาพ) 
 

ประชุมช้ีแจงในการด าเนินมาตรฐานการดูแล
สุขภาพให้ครูอนามัยโรงเรียน บูรณาการ
ร่วมกับงานควบคุมโรคในโรงเรียน 
 

2.ส ารวจ/เชิญ ร.ร.สมัครเข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประชุมช้ีแจงในการด าเนินมาตรฐานการดูแล
สุขภาพให้ครูอนามัยโรงเรียน วันที่   บูรณา
การร่วมกับงานควบคุมโรคในโรงเรียน 

3.โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ/ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ ์

โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง 

4.สนับสนุนโรงเรียน จัดท าแผนพฒันาโรงเรียนสง่เสรมิสุขภาพ 
 

จัดท าแผนพฒันาร่วมกับโรงเรียนเพื่อพฒันา
โรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน บรูณา
การร่วมกับงานควบคุมโรคในโรงเรียน 

5.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ 1 ชุด เพื่อประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

จัดท าแผนพฒันาร่วมกับโรงเรียนเพื่อพฒันา
โรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน   บูรณา
การร่วมกับงานควบคุมโรคในโรงเรียน  

6.ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุภาพโดยคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ 
 

ด าเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ผ่านเกณฑก์ารประเมินระดับอ าเภอทัง้ 15 
แห่ง 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วน/สูงดสีมส่วนในโรงเรียน 
(งบประมาณกองทุนต าบลศรีนคร) 

 

1.ส ารวจข้อมูลเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ป ี จ านวน  1,752 คน   
2.ประเมินภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี 
 

จากการท าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรียน พบว่า นักเรียนรับประทานอาหาร
หลัก 3 มื้อมีกลุ่มข้าว-แปูง และเนื้อสัตว์ทุกวัน 
ร้อยละ 81.12  และยังพบว่ามีพฤติกรรมการ
กินขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน 



น้ าอัดลม อาหารขยะ ฯลฯ  ร้อยละ 42.43 
 นักเรียนช่วยกันจัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์ให้

ความรู้เรื่องอาหาร Fast food และ Junk 
food  ในโรงเรียน 

3.วิเคราะห์ข้อมูลเด็กทีม่ีภาวะโภชนาการเริม่อ้วนและอ้วน/สูง
ดีสมส่วน 
 

ประเมินภาวะโภชนาการเด็กนกัเรียน ป.1-6  
และ ม.1-3 จ านวน  2,171 คน  พบภาวะเด็ก
เริ่มอ้วน และอ้วน จ านวน  288  คน  ร้อยละ 
13.27 

4.ประชุมช้ีแจงครูอนามัย ร.ร.การจัดกจิกรรม 
 

ประชุมช้ีแจง วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
บูรณาการร่วมกบังานควบคุมโรคในโรงเรียน 

5.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 3 อ 2 ส และจัดกจิกรรมการออก
ก าลังกายออกก าลังกาย ใน ร.ร.อย่างต่อเนื่อง 

รร.จัดกจิกรรมให้ความรู้บอร์ดในโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 3 บริการตรวจสุขภาพและใหบ้ริการวัคซีนนักเรยีน  
1.ประสานงานครูเพื่อตรวจสอบประวัติการได้รบัวัคซีนนักเรยีน  
2.ฉีดวัคซีน dT และ OPV ป.1 เปูาหมาย 73 คน ได้รับวัคซีน 73 คน   

ร้อยละ 100 
3.ฉีดวัคซีน MMR ป.1 เปูาหมาย 41 คน ได้รับวัคซีน 41 คน 

ร้อยละ 100 
4.ฉีดวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญงิ ป.5 เปูาหมาย 67 คน ได้รับวัคซีน 8  คน   

ร้อยละ 11.94  
รอวัคซีนยังไม่มา ฉีดเทอม 2    

4.ฉีดวัคซีน dT ป.6 เปูาหมาย 254 คน ได้รับวัคซีน 254 คน 
ร้อยละ 100 

กิจกรรมท่ี 4 การตรวจสายตาและการได้ยิน  
.ประสานงานครูส ารวจกลุ่มเปูาหมายเดก็นักเรียนช้ัน ป.1 / ป.
3 

กลุ่มเปูาหมายเด็ก   ป.1  จ านวน 247  คน  
และ ป.3  จ านวน  266 คน รวม 513 คน 

2.ตรวจวัดสายตา เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 / ป.3 ทุกคน โดย  
เจ้าหน้าที ่

เด็ก ป.1/ป.3 ได้รับการตรวจวัดสายตาจ านวน 
510  คน ร้อยละ 99.42    

3.เด็กนักเรียน ป.1/ป.3 ที่มสีายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลอื 
แก้ไข และส่งต่อ รพช. 

พบสายตาผิดปกติ  8  คน  ได้รับการส่งต่อ
และช่วยเหลือ 8 คน ร้อยละ 100 

4.ตรวจการได้ยินเด็กนักเรียนช้ัน ป.1/ป.3 ทุกคน โดย
เจ้าหน้าที ่

เด็ก ป.1 / ป.3  ได้รับการตรวจการได้ยิน
จ านวน  202  คน ร้อยละ 39.08    
รพ.ศรีนครยังไม่ได้ตรวจ  

5.เด็กนักเรียนทีม่ีผลการได้ยินผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ 
แก้ไข และส่งต่อ รพช. 

ไม่พบความผิดปกติการได้ยิน 

6.ติดตามผลเด็กนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อ รพช. การตรวจ
สายตา และการตรวจการได้ยิน 

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมท่ี 5 การประเมินระดบัสตปิัญญา(IQ) การเรียนรู้
บกพรอ่ง (LD) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  ( 

 

1.ประสานงานครูส ารวจกลุ่มเปูาหมายเด็กนกัเรียนช้ัน ป.1 
 

จ านวนเด็กนักเรียนช้ัน ป.1  จ านวน 155 คน  

2.ประเมินพฤติกรรม 4 กลุ่มโรคหลัก ภาวะเรียนรู้ช้า ภาวะ
แอลดี ภาวะสมาธิสั้น และภาวะออทสิติก)  

ประเมินพฤติกรรมในเด็กนักเรียนช้ัน ป.1 

3.สรปุผลการประเมิน IQ, LD, EQ เด็กนักเรียนช้ัน ป.1 ทั้งหมด 155 คน ได้รับ
การคัดกรองจากครูประจ าช้ัน ป.1 จ านวน 
148 คน ผลจากการคัดกรองพบว่ามีนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 13 คน และได้รับการตรวจประเมิน
ซ้ าจากนักจิตวิทยา พบนักเรียนมีระดบั
สติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ 5 คน ระดับ
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ 8 คน 

4.ส่งต่อเด็กทีม่ีภาวะผิดปกต ิ ไม่พบเด็กที่มีภาวะผิดปกติที่ต้องสง่ต่อ 
5.ติดตามการประเมินผล เด็กนักเรียนทีม่ีระดบัสตปิัญญาต่ ากว่าเกณฑ์

ได้รับการดูแลจากครูการศึกษาพิเศษประจ า
โรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 6 ส่งเสริมสุขภาพทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

สรปุผลงานตามกลุม่ตัวช้ีวัดทันตกรรม 

กิจกรรมท่ี 7 เด็กศรีนครปลอดภัย ไม่จมน้ า 
ก่อนการเกิดโรค 
1.ส ารวจแหลง่น้ าเสี่ยงภายในโรงเรียนและชุมชน/ติดปูายเตอืน
และส ารวจคอกกั้นเด็กอายุ1-2ปีในชุมชน 

- ส ารวจแหล่งน้ าเสี่ยงในโรงเรียน 2 แห่ง ใน
ชุมชน 8 แห่ง  
- ส ารวจคอกกั้นเด็กอยู่ในช่วงด าเนินการเดือน 
มกราคาม - กุมภาพันธ์ 2561 

2.กิจกรรมฐานให้ความรูก้ารปูองกันการจมน้ าในเดก็อายุต่ า
กว่า 15 ปีก่อนปิดเทอม 

ด าเนินการเดือนมีนาคม 2561 โครงการ เด็ก
ศรีนครปลอดภัยไม่จมน้ า ในประชากรกลุม่
เสี่ยงเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
-กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นการปูองกันการ
จมน้ าเฉพาะกลุม่วัย 
-กิจกรรมฐานความรู้ แบง่เป็น 5 ฐาน ได้แก่ 
วิธีการปูองกันการจมน้ า ทักษะการเอาชีวิต
รอดจากการจมน้ า การช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย
จากการจมน้ า การปฏิบัติ CPR เบื้องต้น 
 

3.แจ้งสถานการณ์เด็กจมน้ า ใหผู้้ปกครอง ครูได้ทราบ และ
สร้างความตระหนกัให้ดูแลบุตรหลาน 

ด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2561 
แจ้งสถานการณ์ผ่านเวทีการประชุม โดยอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง อบต. 
เทศบาล และผู้ใหญบ่้าน 

4.สอนการ CPR ในกลุ่มนักเรียน/ชุมชน ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2561 



บูรณาการร่วมกบักจิกรรมรณรงค์ปูองกันเด็ก
จมน้ า ร่วมกบัให้ความรู้ในสถาน 
บริการสาธารณสุข + เวทีประชุมหมูบ่้าน  
ใกล้แหล่งน้ าเสี่ยง 

5.สอนว่ายน้ าในเด็กอายุ 6-15 ป ี ด าเนินการเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 
บูรณาการสอนการเอาชีวิตรอดจากการ 
จมน้ า ในกลุม่เด็กเลก็ 

6.อบรมวิทยากรหลักสูตรการว่ายน้ าเอาชีวิตรอด ด าเนินการเดือนเมษายน 2561 
สร้างวิทยากรในพื้นที่ที่มีแหลง่น้ าเสี่ยงให้
เพียงพอตอ่การสอนเด็กในพื้นที ่

7.ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน ด าเนินการเดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการ
ด าเนินงานร่วมกับทมีภาคีเครือข่าย 

ขณะเกิดโรค 
1.สอบสวนโรคกรณีเกิดเหตเุสียชีวิตจากการจมน้ าตาม
เครื่องมือการสอบสวน one page และใหสุ้ขศึกษาพื้นทีเ่กิด
เหตุทันท ี

ด าเนินการสอบสวนโรคเฉพาะเหตุเสียชีวิต 

2.สรปุผลการด าเนินงานให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทราบ ด าเนินการเดือนกันยายน 2561 แจ้งผลการ
ด าเนินงานในเวทีการประชุมหมู่บ้าน 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14) มีภาวะเริ่ม
อ้วน 

ไม่เกินร้อยละ 15 1677 246 14.67 
2.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี 

ไม่เกิน 5 แสน/ปชก. 3270 1  30.58 
3.ร้อยละเด็กวัยเรียน(6-14  ปี) มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 1677 1417 84.50 
4.จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 95 14 14 100.00 
5.เด็กวัยเรียน ได้รับ MMR ป.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 73 73 100.00 
6. เด็กวัยเรียน ได้รับ dT/OPV ป.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 41 41 100.00 
7.เด็กวัยเรียน ได้รับ dT ป.6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 254 254 100.00 
8.เด็กนักเรียนหญิง ป.5 ได้รับวัคซีน HPV 
เข็มที่ 1  

ร้อยละ 100 67 8 11.94 
9. -    เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัด
สายตา 

ร้อยละ 80 247 244 98.79 
- เด็กนักเรียนชั้น ป.3 ได้รับการ 

ตรวจวัดสายตา 
ร้อยละ 80 266 266 100.00 



10.เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับการ
ช่วยเหลือ และส่งต่อ รพช. 

ร้อยละ 80 8 8 100.00 
11.เด็กนักเรียนชั้น ป.1/ป.3 ได้รับการตรวจ
การได้ยิน 

ร้อยละ 80 513 202 39.38 
12.เด็กนักเรียนที่มีผลการได้ยินผิดปกติได้รับ
การช่วยเหลือ และส่งต่อ รพช. 

ร้อยละ 80 0 0 0.00 
13.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 154 154 100.00 
14.เด็กกลุ่มเสี่ยงสติปัญญาได้รับการติดตาม
กระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเน่ืองด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน  

ร้อยละ 60 
8 8 100.00 

15.เด็กนักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6 ได้รับการ
ประเมินพฤติกรรมทางระดับสติปัญญา(IQ) 
การเรียนรู้บกพร่อง(LD)  และความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)  

ร้อยละ 70 155 148 95.48 

16.เด็กนักเรียนที่พบความผิดปกติ  IQ, LD , 
EQ ได้รับการแก้ไข รักษา ส่งต่อ  

ร้อยละ 100 13 13 100.00 
 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)  วัยรุ่น (6-19 ปี) 
ชื่อตัวชี้วัด   ร้อยละ เด็กกลุ่มอายุ0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ  
วัตถุประสงค์ : 
1.1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ป ี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 
รายการ  ศรีนคร หนองบัว คลอง

มะพลบั 
น้ าขุม นครเดิฐ หนอง

แหน 
รวม 

1.ร้อยละของ
เด็ก6-12ปี
ได้รับการตรวจ
ฟัน 

เปูาหมาย 327 222 335 294 182 173 1533 

 ผลงาน 240 154 184 205 102 45 930 
 อัตรา 73.39% 69.37% 54.93% 69.73% 56.04% 26.01% 60.67% 
2.ร้อยละของ
เด็กป1. ได้รบั
การเคลือบ
หลุมร่องฟัน 

เปูาหมาย 38 30 37 48 21 19 193 

 ผลงาน 22 24 18 19 4 4 91 
 อัตรา 57.89% 80% 48.65% 40% 19.05% 21.05% 47.15% 



ผลการด าเนินงาน  
 

รายการ  ศรีนคร หนองบัว คลอง
มะพลับ 

น้ าขุม นครเดิฐ หนอง
แหน 

รวม 

1.ร้อยละ
ของเด็ก6-
12ปี  
รับบริการ 
ทันตกรรม 

เป้าหมาย 327 222 335 294 182 173 1533 

 ผลงาน 265 165 202 230 113 87 1062 
 อัตรา 81.04% 74.32% 60.30% 78.23% 62.09%% 50.29% 70% 
 
 
 
4 จัดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ครบท้ัง 14 โรงเรียน 
งบประมาณ 

1. งบประมาณจากงบประมาณ PPA 4 บาท  อ าเภอศรีนครปี 2561  จ านวน   39,300   บาท   
(สามหมื่นเก้าพันสามรอ้ยสามสบิบาทถ้วน)                 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
กิจกรรม ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.ควบคุมโรคในช่องปากและลด
การสญูเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี  

1.ผู้ปกครองไมพ่าเด็กมารบัการ
รักษาทันตกรรมจนครบถ้วนทั้ง
ปาก 
2.เด็กฟันผุก่อนเข้าเรียนใน
โรงเรียนประถม 

1.ก าชับให้โรงเรียนติดตามเด็กมา
รับการรกัษาทันตกรรมจน
ครบถ้วนทั้งปาก 
2.เพิ่มความเข็มข้นกิจกรรม
ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุม่เด็ก
ก่อนวัยเรียน 

2 ขยายความครอบคลุม
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

1.มีการขายน้ าอัดลมและอาหารที่
มีผลเสียต่อฟันบริเวณด้านหน้า
โรงเรียน 
2.เด็กไม่น าแปรงสีฟันมาแปรงที่
โรงเรียน 
 

1.ขอความร่วมมือผู้ปกครองเลือด
อาหารทีม่ีประโยชน์ใหเ้ด็ก 
 
2.แนะน าให้โรงเรียนมีแปรงสีฟัน
ขายในสหกรณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)  วัยรุ่น (6-19 ปี) 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอาย ุ10-14 ป ี1.3 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 10-14 ป ี1000 คน  
2. เพื่อลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอาย ุ15-19 ป ี40 ต่อ ปชก.หญงิอายุ 15-19 ป ี1000 คน  
3.  เพื่อให้วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ที่เหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน Small  success 
1.รพ.ผ่านเกณฑม์าตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนอ าเภอผ่านเกณฑ์อ าเภอ

อนามัยการเจริญพันธ์ ตามหนงัสอืจากกรมอนามัย หนงัสือที่ สธ.0909.06/ว.7475 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560   
3.การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.บูรณาการงานฝากครรภ์กับคลินกิวัยรุ่น ,ท า Flow chart เพื่อปอูงกันการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ

น้อยกว่า 20 ปี 
2.ประสานงานกบัรร.ในอ าเภอศรีนคร เช่ือมกับชมรม To be number one เพื่อปูองกันการตัง้ครรภ์

ก่อนวัยอันควร  
3.เฝูาระวังติดตามกลุ่มเปูาหมายเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า20ปี 
4.ประชาสมัพันธ์คลินิกวัยรุ่น 
5.เพิ่มจุดจ่ายถุงยางอนามัยในชุมชนให้มากกว่าร้อยละ 30  
 
ตารางท่ี 33 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุน่ อ าเภอศรีนคร ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เปูาหมาย/
ผลงาน 

ผลการด าเนินงาน    
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1).อัตราการคลอดมีชีพในหญงิ
อายุ15-19ป ี

ไม่เกิน 40 ต่อ 
1000 ปชก.ญ.
อายุ 15-19 ปี 

เปูาหมาย 544 580 610  
ผลงาน 13 15 18  
อัตรา 23.90 25.86 29.51 21.70 

2).ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิง
อายุน้อยกว่า20 ปี 

ไม่เกินรอ้ยละ
10 

เปูาหมาย 6 5 6 1 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

3).ร้อยละของหญงิอายุน้อยกว่า
20ปีหลงัคลอดหรอืหลังแทง้ที่
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เปูาหมาย 0 1 0 0 
ผลงาน 0 0 0 0 
อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 

4).ร้อยละของหญงิอายุน้อยกว่า 
20 ปี หลังคลอดหรือแท้งบุตร 
ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม ่

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

เปูาหมาย 20 14 5 1 
ผลงาน 0 0 1 0 
อัตรา 0.00 0.00 20.00 0.00 

 



ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.การผลักดันและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์วัยรุ่นใน
ระดับเขต  จังหวัด และภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ 

ภาระงานมาก บูรณาการกับ DHB. 

2.การสง่เสรมิสนบัสนุนการขับเคลือ่น
บริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน ( Youth Friendly  
Health Services) อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ และทมีนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่นโดย พชอ. 

บริการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรกบัวัยรุ่นและ
เยาวชน วนหน่วยบริการรพ.ศรีนคร 
บูรณาการพื้นที่ใช้ห้องคลินิกวัยรุ่นกับ
เรื่องของยาเสพติดและตรวจ/กระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ท าทุกเรื่องใน1
ห้องและ 1คน ที่รับผิดชอบ  

เสนอผู้บริหารขยายพื้นที่
ห้อง-ต่อเติม ในปีต่อๆไป
ในอนาคต 

3.การลดปัญหาการตัง้ครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

1.การเข้าถึงบรกิารถุงยางอนามัยไม่
เพียงพอ/ตอ่เนื่องในชุมชน 
2.หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรือแทง้บุตร ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วย
วิธีสมัยใหม ่เปูาหมายคือหญงิอายุ น้อย
กว่า 20 ปีที่มาคลอดหรือแท้งบุตรที่
โรงพยาบาล ได้รบัการคุมก าเนิดวิธีใดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี ้
ยาเม็ดคุมก าเนิด,ยาฉีดคุมก าเนิด,ห่วง
อนามัย,ยาฝงัคุมก าเนิด,ถุงยางอนามัย
,หมันหญิงในระยะเวลาไม่เกิน42วันนับ
จากวันคลอดหรือแทง้บุตร  
3.หญิงอายุน้อยกว่า20ปีหลังคลอดหรือ
หลงัแท้งที่คมุก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
ผลงานไม่ได้ตามเปูาหมายเนื่องจาก ไม่
มีสต๊อกยาฝังคุมก าเนิด,ห่วงอนามัย 
เนื่องจากปริมาณการคลอดในรพ.น้อย 

1.เพิ่มจุดจ่ายถุงยาง
อนามัยให้มากกว่าร้อยละ
30ทั้งอ าเภอ 
2.ศึกษาการลงข้อมลูและ
การใหบ้ริการคุมก าเนิด
หญิงอายุน้อยกว่า20ปี
ที่มาคลอดหรือแท้งบุตร
ในโรงพยาบาล/
ประสานงานห้องคลอด,
แผนกหลังคลอด
ด าเนินงาน 
 
- 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ป ีไม่เกินค่าเปูาหมาย แต่มีแนวโน้มเพิม่ขึ้น 
การแก้ปญัหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ควรใช้กระบวนการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ 5 องค์ประกอบ
ต่อเนื่องและบรูณาการเข้ากับ พชอ.ต่อไป 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพื่อใหผู้้สงูอายุได้รับตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ  

2. เพื่อใหผู้้สงูอายุได้รับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทีเ่หมาะสม 
3. เพื่อสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีส าคัญ 
ตารางท่ี 35 แสดงจ านวนประชากรผู้สูงอายุจ าแนกตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันปี2561 

ต าบล 
จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 

ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

ท้ังหมด คัดกรอง ร้อยละ ADL 12-20 ADL 5-11 ADL 0-4 

ศรีนคร 1065 1020 95.77 995 16 9 

น้ าขุม 1102 1013 91.92 983 22 8 

หนองบัว 453 401 88.52 383 17 1 

คลองมะพลบั 972 852 87.65 830 13 9 

นครเดิฐ 917 784 85.50 743 35 6 

รวม 4509 4070 90.26 3934 103 33 

ร้อยละ 96.66 2.53 0.81 
ที่มาข้อมลู:  HDC สสจ.สุโขทัย  วันที่ 30 ก.ย 2561 
ตารางท่ี 36 แสดงจ านวนประชากรผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง Geriatric Syndromes ปี 2561 
 

ล าดับ Geriatric Syndromes เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 HT 4510 1677 37.18 

2 DM 4510 3282 72.77 

3 CVD 4510 2224 49.31 

4 สุขภาพช่องปาก 4510 3218 71.35 

5 สมองเสื่อม 4510 3217 71.33 

6 ซึมเศร้า 4510 3207 71.11 

7 ข้อเข่า 4510 3214 71.26 



8 หกล้ม 4510 3226 71.53 

9 BMI 4510 4116 91.26 

ที่มาข้อมลู:  HDC สสจ.สุโขทัย  วันที่ 30 ก.ย 2561 
ตารางท่ี 37   แสดงจ านวนต าบล/อปท.ท่ีเข้าร่วมโครงการ Long  Term  Care  ปี 2559 – 2561 
 

จ านวนต าบลเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละของต าบลที่

เข้าร่วมโครงการ

จ านวน อปท.เข้าร่วม

โครงการ ( แห่ง)

ร้อยละของ อปท.ที่

เข้าร่วมโครงการ

ศรีนคร 1 2 1 100 1 50

น ้าขมุ 1 1 1 100 1 100

หนองบวั 1 1 1 100 1 100

คลองมะพลบั 1 1 1 100 1 100

นครเดิฐ 1 1 1 100 1 100

รวม 5 6 5 100 5 83.33

ต าบล

ปี 2559 - 2561

จ านวน

ต าบลทั้งหมด

จ านวนอปท.

ทั้งหมด( แห่ง)

 
ตารางท่ี 38   แสดงผลการด าเนินงานโครงการ   Long  Term  Care  ปี 2559 – 2561 
 

ส่ง สป.สช
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3
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4
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ม

กลุ่มติดบ้าน

เปลี่ยนเป็น

ติดสังคม

กลุ่มติดเตียง

เปลี่ยนเป็น

ติดบ้าน

รพ.ศรีนคร 13 12 8 2 1 1 12 2 9 12  1/12  1/5 1 0

รพ.สต.น า้ขุม 13 13 1 7 1 4 13 1 7 13  1/13  1/7 0 0

รพ.สต.หนองแหน 5 4 4 0 0 0 4 1 5 4  1/4  1/4 0 0

รพ.สต.นครเดิฐ 16 12 6 4 0 2 12 1 3 12  1/12  1/12 2 0

รพ.สต.คลองมะพลบั 20 20 8 1 2 9 20 2 11 20 0/0 0/0 0 0

รพ.สต.หนองบัว 7 7 4 0 2 1 7 1 8 7  1/7  1/7 0 0

รวมทั้งหมด 74 68 31 14 6 17 68 8 43 68  5/48  5/35 3 0

91.89 70.59
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จ านวนผู้สูงอายุในโครงการ LTC

ร้อยละ  

 
 



ตารางท่ี 40  แสดงผลการด าเนินงานโครงการ   Long  Term  Care  ปี 2559 – 2561 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
รายการข้อมูล  

ณ วันที่ 31 ก.ค 
61 รพ

.ศ
รีน

คร
 

รพ
.ส

ต.
น้ า

ขุม
 

รพ
.ส

ต.
คล

อง
มะ

พล
ับ 

รพ
.ส
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หน

อง
บัว

 

รพ
.ส

ต.
นค

รเด
ิฐ 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นห
นอ

งแ
หน

 

รวม 

1 

ต าบลต้นแบบ Long  
Term  Care   ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 
(แห่ง) 

เปูาหมาย 1 1 1 1 1 5 

ผลงาน 1 1   1 1 1 5 

อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

2 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินและจัดท า
แผนการดูแล
รายบุคคล ร้อยละ 
80-100 

เปูาหมาย 13 13 20 7 16 5 74 

ผลงาน 12 13 20 7 12 4 68 

อัตรา/ร้อยละ 92.31 100 100 100 75 80 91.89 

3 

จ านวน CM ผ่าน
การอบรม 

เปูาหมาย 2 1 2 1 1 1 8 

ผลงาน 2 1 2 1 1 1 8 

อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 
สัดส่วนต่อ
ผู้สูงอายุ  1:13  1:13  1:20  1:7 1:16  1:5  1:12 

4 

จ านวน CG  ผ่าน
การอบรม 

เปูาหมาย 9 7 11 8 3 5 43 

ผลงาน 9 7 11 8 3 5 43 

อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 
5 Healthy Ageing 

(เพ่ิมขึ้นหรือคงท่ี
จากปีท่ีผ่านมา) 

เปูาหมาย ปี 60 83.03 80.32 70.26 86.27 46.54 72.45 

ผลงาน 92.77 91.91 73.17 80.13 44.07 77.13 

อัตรา/ร้อยละ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม ลด ลด เพิ่ม 
3. ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงาน 
 
ล าดับ ประเด็น ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 

1. ความชัดเจนในการบรหิารจัดการงบ
สนับสนุนบริการ ( 100,000 บาท/CUP) 

หน่วยบริการไมส่ามารถด าเนินกิจกรรมที่ใช้เงิน
สนับสนุนงาน LTC ไม่ทราบวิธีการและความชัดเจนใน
การบริหารจัดการงบฯ 



รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
แผนงานท่ี 3  การป้องกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

           แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ช่ือตัวช้ีวัด    การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
พชอ.  

๑. ประชุมช้ีแจงนโยบาย พฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พชอ. และการ
คัดเลือกประเด็นสุขภาพ  ๒ ประเด็น  
 ๑ ปัญหาสารเคมีในเกษตรกร    
 ๒ ปัญหายาเสพติด 

๒.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพชอ. 
 

๓. ประชุมวิเคราะหป์ัญหาและการจัดท าแผนงานแก้ปญัหา 
 

๔. ด าเนินการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการระดับอ าเภอและน าเสนอ
แผนการแก้ไขปญัหาและบรูณาแผนภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้อง จ านวนผู้
กลุ่มเปูาหมาย  จ านวน ๔๐  คนผู้เข้าร่วมประชุม  ๔๓ คน  วันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑   ณ. ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 
 

๕. รับการประเมินจากเขต 2  จ านวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 41แสดงผลการประเมินตนเองในระบบสุขภาพอ าเภอศรีนคร 
 

หมวด 
Level 

1 2 3 4 5 

หมวดที่ I ภาวะผู้น าและการอภิบาลระบบ (Leadership and Governance)           

I-1 การก าหนดทศิทางของระบบสุขภาพอ าเภอ (Policy Guidance)           

     I-1.1 ตอบสนองความต้องการของประชาชน     /     

     I-1.2 สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง หมายถึงนโยบาย พชอ.และประเด็น
สอดคล้องอย่างไรบ้าง มีข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างไร  

    /     

I-2 การออกแบบระบบในอ าเภอ (System Design)            

     I-2.1 ระบบงานมีความเป็นรูปธรรม       /   

     I-2.2 เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนในอ าเภอ         /   

I-3 การบริหารจัดการในภาพรวมของอ าเภอ (Overall Management)           

     I-3.1 มีการขับเคลื่อนให้การด าเนินการเป็นไปตามทิศทางนโยบาย       /   

     I-3.2 ทรัพยากรถูกจัดสรรในการบริหารจัดการสุขภาพอย่างเหมาะสม     /     

I -4 การน าของผู้น าทุกระดับ เพื่อบรรลุผลของระบบสุขภาพอ าเภอ (Leadership of all levels)           

     I-4.1 การน าของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)     /     

หมวดที่ II ระบบบริการสุขภาพ (Service delivery system)           

II-1 ระบบบริการสุขภาพ (Service delivery system)            

     II-1.1 ตอบสนองความจ าเป็นในแต่ละกลุ่มวัย และกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ       /   

     II-1.2 บริการครบทุกมิติ ส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค       /   

หมวดที่ III ก าลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce)           

III-1 ก าลังคนในภาคสาธารณสุข (Health SectorWorkforce)           

     III-1.1 ก าลังคนในแต่ละวิชาชีพมีความเพียงพอ   /      

     III-1.2 ก าลังคนมีค่านิยมการท างานเพื่อประชาชน    /      

III-2 ก าลังคนนอกภาคสาธารณสุข (Non-Health Sector Workforce)           

     III-2.1 เครือข่ายนอกภาคสาธารณสุข ร่วมมือในการด าเนินการด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ     /      

     III-2.2 มีความสามารถในการท างานร่วมกับก าลังคนนอกภาคสาธารณสุข    /      

หมวดที่ IV ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ           

IV-1 ฐานข้อมูลและสารสนเทศภาพรวมระดับอ าเภอ (District Health Database)           

     IV-1.1 สนับสนุนการบริการสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา         /   

     IV-1.2 สนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม       /   



     IV-1.3 การออกแบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตอบสนองความต้องการของการใช้งาน        /   

หมวด 
Level 

1 2 3 4 5 

หมวดที่ V การเข้าถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จ าเป็น           

V-1 ระบบบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยา และเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่จ าเป็น 
(Management for accessibility of essential medicines and health technology) 

          

     V-1.1 ยา และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ได้รับการจัดสรรอย่างสอดคล้องกับ แผนบริการสุขภาพ       /     

     V-1.2  มีการเลือกใช้ยาและเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ อย่างรู้เท่าทัน     /     

V-2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เกี่ยวกับยาและเทคโนโลยีดา้นสุขภาพ (Development 
and Innovation) 

          

     V-2.1 มีผลงานการศึกษาและพัฒนา บนพื้นฐานการใช้งานจริง /         

     V-2.2 มีการเชื่อมโยงร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกอ าเภอ /         

หมวดที่ VI การเงินการคลัง และการแบ่งปันทรัพยากร           

VI-1 การเงินการคลังและทรัพยากรที่น ามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพจากในภาคสาธารณสุข 
(Health Sector Financing and Resource sharing)  

          

     VI-1.1 การจัดสรร แบ่งปัน ลงทุน ทรัพยากรสอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา         / 

VI-2 การเงินการคลังและทรัพยากรที่น ามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพจากนอกภาคสาธารณสุข 
(Non- Health Sector Financing and Resource sharing) 

          

     VI-2.1 มีทรัพยากรสนับสนุนจากภาคนอกสาธารณสุขส่วนอ่ืนทั้งในและนอกอ าเภอ         / 

หมวดที่ VII ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)           

VII-1 ความชัดเจน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสุขภาพ (Community Participation)           

     VII-1.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ หรือการด าเนินการด้านสุขภาพในพื้นที่       /   

     VII-1.2 มีทรัพยากร หรือกฎระเบียบ ที่เอ้ือประโยชน์ด้านสุขภาพ ที่ชุมชนร่วมให้ หรือร่วมก าหนด       /   

     VII-1.3 ชุมชนมีกระบวนการเชื่อมโยงการจัดการด้านสุขภาพกับการด าเนินการด้านอ่ืน     /     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่   ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์ : 
 1.เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับอ าเภอ 
กลยุทธ์ 
 PIRAB 
 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน (ไตรมาส4) 
1. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขใหเ้ป็นปัจจุบัน พร้อมจัดท าทะเบียนรายช่ือการติดต่อ 

บูรณาการร่วมกบัประชุมทมี SRRT 
อ าเภอศรีนคร ปี 2561 ปรับเปลี่ยน
รายช่ือติดต่อใหม่ 1 ธ.ค. 2561 

2. ประชุม พร้อมประเมินความเสี่ยง/สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติ
ใหม ่พร้อมจัดท ามาตรการและแจ้งประชาสัมพันธ์เตอืนให้
ครอบคลมุทัง้อ าเภอ ผ่านทางเครือข่ายเฝูาระวังปูองกันการเกิด
โรค ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

- ตรวจจับการระบาด 1/สัปดาห์      -
น าเสนอสถานการณ์เสี่ยงประจ าเดือน
เวทีประชุม หน.ส่วนราชการ/คปสอ./
อสม./Line : DHS ,อสค. เดือนละ 1 
ครั้ง 

3. พัฒนาเว็บไซต์ และ อัพเดตข้อมลูสถานการณ์โรคใหท้ันสมัย 
พร้อมสื่อสารความเสี่ยง 

 - แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อทางเว็บ
ไซด์ รพ.ศรีนครทุกเดอืน 

4. ประชาสัมพันธ์ความรู้ โรคติดต่อตามสถานการณ์และตาม
ฤดูกาล เน้นการปูองกันตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 - ด าเนินการต่อเนื่อง ใน รพ. /ชุมชน 
/ รพ.สต. ช่องทางสือ่สารออนไลน์ 
ตามฤดูกาลของโรค 

5. ปรับปรงุ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิานเฝูาระวังปูองกนั
รักษาและควบคุมโรคติดต่อ 

ติดตามคู่มือการอพัเดต จาก ส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และ 
สสจ. 

6. เจ้าหน้าที่ได้รับการพฒันาความรู้ อบรม CDCU หรอื ระบาด
วิทยาเบื้องต้น ตามหลกัสูตรกรมควบคุมโรค พร้อมจัดท าทะเบียน
รายช่ือและหลักสูตรการอบรม 

เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคอ าเภอศรีนคร 
ผ่านการอบรมระบาดวิทยาเบื้องต้น 
จ านวน 12 คน (เมื่อ 7- 9 มิ.ย. 2560 
รร.ศรีวิไล สุโขทัย , 21-23 สิงหาคม 
2560 จ.ตาก ,27 – 29 ธ.ค. 2560 
สุโขทัย)  

7 จัดท าแผนเผชิญเหตุเพือ่รองรบัโรคติดต่ออุบัติใหม่  จัดท าแผนเผชิญเหตุ เมื่อ 8-9 พ.ย. 
2561 
1.ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
1 แผน  
2.แผนรองรบัอุบัตเิหตุ  
3.แผนอัคคีภัย  

8 ฝึกซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่ และเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อม ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุเกฉินเมื่อ 18 



ถอดบทเรียนการจัดการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ธ.ค. 2560 จ านวนผู้เข้าร่วมซ้อมแผน 
50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รพ.และ สสอ. ศรีนคร 
เรื่องระบบบัญชาการและกลุ่ม
โรคติดต่อทางเดินหายใจ 

9 ส ารวจและจัดท าแผนส ารองเวชภัณฑ์ ยา และไม่ใช่ยา ระหว่างด าเนินการ งานเภสัชกรรม
ชุมชน 

10ประเมิน+ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอาคาร สถานที่ (หอ้ง
แยกโรค / จุดคัดกรอง / พร้อมอปุกรณ์ในการคัดกรองและเฝูา
ระวังโรค) 

 -    ห้องตรวจโรคติดต่อทางเดิน
หายใจ 1 ห้อง ผ่านการตรวจ
มาตรฐาน สบส.และ HA  

- ห้องแยกโรคในตึกผู้ปุวยใน
จ านวน 1 ห้อง มีการ
ตรวจสอบทกุวันให้พรอ้มใช้
งานโดย จนท.IPD 

- จุดคัดกรองมีบริการหน้ากาก
อนามัย และพยาบาลคัด
กรองประจ า 

11พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคตามแนวทางโรคติดต่อ ตรวจจบัการ
ระบาดทกุเดือนและพฒันาฐานข้อมลูโรคติดต่อโปรแกรม R506 

- ตรวจจับการระบาด 1 / สัปดาห์ 
โดยเจ้าหน้าที่งานระบาด รพ.ศรีนคร 
2 คน ไตรมาสที่ 4/2561 ไม่พบการ
ระบาดของโรคหรือเหตกุารณ์ผิดปกต ิ

12 พัฒนาความรูก้ารปูองกันการติดเช้ือเช่น การสวมชุด PPE /
การล้างมือ เป็นต้น 

ระหว่างด าเนินการร่วมกบังาน IC 

13 ติดตามการด าเนินงานควบคุมปอูงกันโรคติดต่อในพื้นที่ ระดับ
อ าเภอ  

ระหว่างด าเนินการกับการนิเทศงาน
ทุก 6 เดือน 

14 ด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตกุารณ์ 
ไม่พบการระบาดและเหตุการณ์
ผิดปกติ ไตรมาส4/2561 

 

ผลงานตามตัวชี้วัด อ าเภอศรีนคร ปี 2561 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูล  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 

อ าเภอศรีนครมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)  
ระดับอ าเภอ 

1 ทีม 1 ทีม 100 

ร้อยละของเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สามารถ
ควบคุมไม่ให้เกิด Generation ที่ 2  

ร้อยละ100 ไม่พบเหตุการณ์
ระบาด 1 ต.ค. – 
30 กันยายน2561 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรค 
 1.การประสานงานภาคีเครือข่ายวันหยุดราชการ ล่าช้า บางเหตุการณ์ในอดีตไม่สามารถลงควบคุมโรค
ได้ตามมาตรการ 
 2.ช่องทางการรับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชนยังไม่ครอบคลุม บางเหตุการณ์ได้รับแจ้งล่าช้า 
 3.การประชาสัมพันธ์ปูองกันก่อนการระบาด ยังไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ช้ีแจ้ง เพิ่มช่องทางการแจ้งข่าวในพื้นที่ โดยการทบทวนแนวทางการแจ้งข่าว บูรณาการกับงาน 
SRRT ระดับต าบลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางออนไลน์ให้สะดวกตามบริบทพื้นที่ 
 2.จัดท าแผนส ารองให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดการระบาด หรือเหตุการณ์ผิดปกติใน ช่วงวันหยุด (มีเวร 
SAT ตรวจจับการระบาด,สอบสวนและควบคุมโรค) 
 3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธืให้หลากหลายและทันต่อสถานการณ์โรค 
ยุทธศาสตร์ท่ี   1คณะท่ี 1   การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 5   การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางท้องถนน 
ผลการด าเนินงานสถานการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย    
ปี  2561 
 

ไตรมาส บาดเจ็บ ตาย 
 ชาย หญิง รวม อั ต ร า /

แสน 
ชาย หญิง รวม อัตรา/แสน 

ไ ต ร ม า ส  1 
(ตค-ธค 60 

54 29 83 315.39 1 0 1 3.80 

ไตรมาส2 มค-
มีค 61 

52 48 100 379.98 2 1 3 11.40 

ไ ต ร ม า ส  3 
เมย-มิย 61 

40 13 53 201.39 1 0 1 3.80 

ไตรมาส 4 
กค-กย 61 

89 25 114 433.18 1 0 1 3.80 

รวม 235 115 350 1,329.94 5 1 6 22.80 
 
หมายเหตุ ประชากรกลางปี 26,317เป้าหมายไม่เกิน 4 ราย 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 45   แสดงผลการด าเนินงาน Ambulance   Safety   อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย   
1.การติดตั้งGPS 2.การติดตั้งกล้องCar  DVR 3.การท าประกันภัยช้ัน1 
จ านวน ผลงาน ร้อยละ ห ม า ย

เหตุ 
จ านวน ผลงาน ร้อยละ จ านวน ผลงาน ร้อยละ หมาย

เหตุ 

3 3 100  3 3 100 3 3 100  
 
6. RTI   Offiicer 
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ คุณรัชกร   ค าถาเครือ  สสอ.ศรีนคร 
มาตรการรักษา 
คุณภาพการน าส่งผู้บาดเจ็บวิกฤตจากอุบัติเหตุทางถนน (สีแดง)   น าส่งโดยรถพยาบาล ALS ร้อยละ 75 
ตารางที่46. แสดงผลการด าเนินงานการออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินอ าเภอศรีนคร   ตุลาคม 2560-
พฤษภาคม  2561 

ผลการออกใหบ้ริการEMS แยกระดับ การรบัแจง้ทาง1669 Response  Time 
ALS BLS FR รวม ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
40 5 0 45 3.30 45 100 35 77.78 
 
 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการป้องกันอุบัติเหตุจราจร  ปี 2558-2561 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1.อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 
ต่อแสนประชากร 

>16ต่อแสน
ประชากร 
ไม่เกิน5คน 

7.53 30.16 6ราย/22.73 6ราย/22.80 

2อัตราการบาด เจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

 948.5 772.9 289 ราย/
1094.95 

236 ราย/
896.76 

3.ประเมินตนเองตามเกณฑ์
ECS คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 

 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4อัตราตายจากการบาดเจ็บ
(Trauma) 

>ร้อยละ1  9 8 6 

5 ร้อยละ ของประชากร
เ ข้า ถึงบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิน 

>ร้อยละ2  EMS 35 ราย EMS 34 ราย EMS 45ราย 

ปัญหาอุปสรรค 
- หน่วยบริการระดับ FR   ในอ าเภอศรีนคร ยังไม่มีรถและอุปกรณ์ในรถเพียงพอส าหรับออกให้บริการในการ
ออกรับเหตุ 
ข้อเสนอแนะ 
 

-  
 



รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence )แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ   กลุ่มวัยท างาน  

วัตถุประสงค์ :   
  1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดความเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั             
          2. เพื่อตรวจคัดกรองจ าแนกกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

3.  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รบัการประเมินดัชนีมวลกาย 
ตารางท่ี 48  แสดงผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2558 – 2561 
 

ปี เปูาหมาย คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 
สงสัย
ปุวย 

ร้อยละ 

2561 9,728 8,857 91.05 7,815 88.24 942 12.05 100 1.13 
 
ตารางท่ี 49 แสดงผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ในอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2558 – 2561 
 

ปี เปูาหมาย คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 
สงสัย
ปุวย 

ร้อยละ 

2561 6555 6217 94.84 2763 44.44 2824 102.21 630 10.13 
วิเคราะห์ : การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปี 2558-2561  ผ่านเกณฑ์ตามตัวช้ีวัด  

2.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน พบ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ดังน้ี 
ตารางท่ี 45  ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2558 - 2561 

ปี เปูาหมาย คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ 
สงสัย
ปุวย 

ร้อยละ 

2561 9728 8857 91.05 7815 88.24 942 12.05 100 1.13 
 
วิเคราะห์ : 

  จากข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวาน ปี 2558-2561 พบว่ากลุ่มปกติ มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมคีวามตระหนกัเรือ่งพฤติกรรมสุขภาพ มีการเข้าถึงการรับบริการ เช่น การคัดกรอง ที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี และยังส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยปุวยมีแนวโน้มลดลง 

 

 



3.ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง พบ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ดังน้ี 

ตารางท่ี 46 แสดงผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2558 - 2561 

ปี เปูาหมาย คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ ร้อยละ เสี่ยง ร้อยละ สงสัยปุวย ร้อยละ 

2561 6555 6217 94.84 2763 44.44 2824 102.21 630 10.13 
 
วิเคราะห์ :จากข้อมูลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ปี 2558-2561  พบว่ากลุ่มปกติ มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน 
เนื่องจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความตระหนักเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ มีการเข้าถึงการรับบริการ เช่น การคัด
กรอง ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และยังส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยปุวยมีแนวโน้มลดลง 

  4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

    ตารางท่ี 47 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อ.ศรีนคร ปี 
2561 
 

สถานบริการ 
กลุ่ม Pre-DM 

 ปี 2560 
DM รายใหม ่

 ปี 2561 
ร้อยละ 

รพ.ศรีนคร 223 6 2.69 
รพ.สต.นครเดิฐ 314 3 0.96 
รพ.สต.น้ าขุม 248 10 4.03 
รพ.สต.คลองมะพลบั 332 5 1.51 
รพ.สต.หนองบัว 183 2 1.09 

รวมท้ังหมด 1,300 26 2.00 
 

วิเคราะห์ : จากข้อมูลอัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน พบว่า ภาพรวมอ าเภอศรีนคร 
ร้อยละ 2.00 ( ไม่เกินเกณฑ์เปูาหมายร้อยละ 2.40) สถานบริการที่เกินเกณฑ์ คือ รพ.สต.น้ าขุม และ รพ.ศรี
นคร จากการสอบถามทุกสถานบริการผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว 
และเป็นกรรมพันธ์ุ บางส่วนเป็น Pre-DM เคยส่งตัวมาแล้วผลตรวจปกติ 
 

ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  อ.ศรีนคร 

             ปี 2558- 2561 
 

ปี กลุ่ม Pre-DM  DM รายใหม ่ ร้อยละ 

2561 1300 26 2.00 

วิเคราะห์  อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานย้อนหลัง ( 2558-2561) มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ข้ึน แต่ยังไม่เกินเกณฑเ์ปูาหมาย (  อัตราผูปุ้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวานไม่เกินเกณฑ์ 
เปูาหมาย ร้อยละ 2.40) 



ตารางท่ี 50 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิต อ.ศรี
นคร     ปี 2558-2561 

ป ี Pre- HT  HT รายใหม่ ร้อยละ 

2560 2322 52 2.24 

2561 1584 76 4.80 
วิเคราะห์ :  

พบว่า อัตราผูปุ้วยความดันโลหิตสูงรายใหมจ่ากกลุ่มเสีย่งความดันโลหิตสงูเปรียบเทียบปี 2560-2561 
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
6. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

ตารางท่ี 51 แสดงจ านวนและร้อยละกลุม่สงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิต 
ท่ีบ้าน  อ.ศรีนคร  ปี 2561 

ต าบล จ านวนสงสัยป่วย จ านวนท่ีร้อยละ 10 มีผลการวัดความดันฯท่ีบ้าน ร้อยละ 

ศรีนคร 168 17 63 37.50 

นครเดิฐ 79 8 20 25.32 

หนองบัว 29 3 9 31.03 

น้ าขุม 144 15 15 10.42 

คลองมะพลบั 248 25 28 11.29 

รวม 668 68 135 20.21 

ที่มาข้อมลู:  HDC สสจ.สุโขทัย  วันที่ 30 ก.ย 2561 
วิเคราะห์ :  
  พบว่า กลุ่มสงสัยปุวยโรคความดันโลหิตสูงไดร้ับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  ปี 2561 อ.ศรีนคร ผ่าน
เกณฑ์เปูาหมาย ร้อยละ 20.21 
 
7. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ท า Home BP)  

ตารางที่ 52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูปุ้วยความดันโลหติสูงรายใหมจ่ากผู้สงสัยปุวย(ท า Home BP)ปี 
2561 

ต าบล 
จ านวน จ านวนท่ี 

มีผลการวัด 
ความดันฯท่ีบ้าน 

BP 
มา รพ.ศรีนคร และ  
ได้รบัการวินิจฉัย HT 

สงสัยป่วย 
ร้อยละ 

10 
จ านวน HBP 

>135/85 
mmHg. 

จ านวน Dx. HT ร้อยละ 



ศรีนคร 168 17 63 37.50 34 13 9 69.23 

คลองมะพลบั 248 25 28 11.29 5 2 2 100 

น้ าขุม 144 15 15 10.42 4 4 1 25.00 

นครเดิฐ 79 8 20 25.32 8 6 3 50.00 

หนองบัว 29 3 9 31.03 2 2 2 100 
รวม 668 68 135 20.21 53 27 17 62.96 

 
วิเคราะห์ :  
 กลุ่มเสี่ยงที่มผีลการวัดความดันฯที่บ้าน ที่พบว่าความดันโลหิตสูง >135/85 mmHg. มีจ านวน  53  
ราย ได้รับการสง่ต่อเพือ่วินิจฉัย จ านวน  27 ราย  และได้รบัการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสงู 17 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  62.96  อีก 26 รายที่พบว่ายังไม่มาพบแพทย์ตามนดั อยู่ในช่วงด าเนินการติดตาม 
 
8. วัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ตารางที่ 53  แสดงจ านวนและร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  ปี 2561 

สถานบริการ ปชก.อายุ 30-44 ปีท้ังหมด มี BMI  ปกติ ร้อยละ 

รพ.ศรีนคร 497 271 54.53 

รพ.สต.บ้านหนองแหน 165 70 42.42 

รพ.สต.นครเดิฐ 236 98 41.53 

รพ.สต.หนองบัว 371 154 41.51 

รพ.สต.คลองมะพลบั 460 172 37.39 

รพ.สต.น้ าขุม 511 144 28.18 

รวม 2240 909 40.58 
 
วิเคราะห์ :  
  พบว่า วัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ ปี 2561 ภาพรวม อ.ศรีนคร ร้อยละ 40.58 
ซึ่งยังไมผ่่านเกณฑ์เปูาหมาย  ( เกณฑเ์ปูาหมาย ร้อยละ 55 )  ทุกสถานบริการอยู่ในช่วงลงข้อมลูในโปรแกรม 
HOSxP  
 
 
 
 
 



 แสดงผลการด าเนินเฝูาระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อตามตัวช้ีวัดกระทรวง   อ าเภอศรีนคร  
 ปี 2558-2561 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(30 ก.ย 61) 
อัตราผูปุ้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่
เสี่ยงเบาหวาน  
(ไม่เกินร้อยละ 2.40 ) 

เป้าหมาย 1440 1331 1429 1300 
ผลงาน 5 14 7 26 
อัตรา 0.35 1.05 0.49 2.00 

อัตรากลุม่สงสัยปุวยความดันโลหิตสงู 
ในเขตรับผิดชอบได้รบัการวัดความดัน 
โลหิตที่บ้าน ( > ร้อยละ 10 ) 

เป้าหมาย 0 0 0 668 
ผลงาน 0 0 0 68 
อัตรา 0 0 0 20.21 

อัตราผูปุ้วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง 

เป้าหมาย 3643 3911 2322 1584 
ผลงาน 100 95 52 76 
อัตรา 2.74 2.43 2.24 4.80 

ร้อยละ 55 ของประชาชนวัยท างาน 
อายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกต ิ
( > 55 ) 

เป้าหมาย 0 0 0 2240 
ผลงาน 0 0 0 909 
อัตรา 0 0 0 40.58 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน :จากสถานการณ์ของอ าเภอศรีนคร พบว่า 
1. อัตราผูปุ้วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน เปรียบเทียบ ปี 2558-2561 พบว่า มี

แนวโน้มสูงข้ึนแต่ยังไมเ่กินเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ 2.40 ) 

2. อัตรากลุม่สงสัยปุวยความดันโลหิตสงูในเขตรบัผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน(>ร้อยละ

10) ผ่านเกณฑ ์

3. อัตราผูปุ้วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงและสงสยัปุวยความดันโลหิตสูง พบว่า มี

แนวโน้มสูงข้ึน 

4. ร้อยละ 55 ของประชาชนวัยท างาน อายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกตซิึ่งยังไมผ่่านเกณฑ์

เปูาหมาย  ( เกณฑ์เปูาหมาย รอ้ยละ 55 )   

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

- อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

ด้วยจ านวนผู้ปุวยที่เพิ่มข้ึนท าให้
การตรวจสอบข้อเท็จจรงิเรื่องการ
เจ็บปุวยขาดหายไป 

1.ทบทวนตรวจสอบผู้ปุวยเบาหวานราย
ใหม่ทุกราย โดยทีม ซึ่งน าโดย System  
manager วิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา
และปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญ 
( ผู้ปุวยรายใหม่บางกรณี ถูกวินิจฉัยที่อื่น 
บางกรณีเป็นผู้ปุวยเก่ามานานแต่ขาดการรับ
ยาต่อเนื่อง )   2.จัดท าฐานข้อมลูกลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู
ใน อสม.ทุกคน 

- อัตราประชากรกลุม่สงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบได้รบัการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 

1. เครื่องวัดความดันฯ ไม่เพียงพอ
ต่อการใหบ้รกิาร (ในการน าไปวัด
ความดันฯที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 7 
วัน) 

2.ศักยภาพของ อสม.ในแตล่ะ
บุคคล 

 

3. กลุ่มสงสัยปุวยที่ท า Home  
BP และพบว่า BP >135/85 
mmHg. ไม่ยินยอมมารักษาที่ รพ. 

จัดกิจกรรมบริการ ดังนี ้          

1. แผนการจัดซื้ออปุกรณ์ เพื่อกลุ่มสงสัย
ปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรบัผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ่้านทุกราย 

2.พัฒนาแนวทางการคัดกรองใหม้ีคุณภาพ
มากขึ้น พัฒนาความรู้ให้แก่ อสม.ก่อนการ
คัดกรองและถ้ามีปญัหาให้พบเจ้าหน้าที่ทกุ
ราย 

3. แนวทางการสง่ต่อทีร่วดเร็วและช่องทาง
การเข้าถึงบริการทีส่ะดวก(เพราะกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่ตรวจพบว่าเป็นความเสี่ยงในทุกๆปี 
และไม่ค่อยมารับบริการเนื่องจากไม่ชอบรอ
นาน) 

ข้อเสนอแนะ 
1. กรณี : อัตราประชากรกลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รบัการวัดความดันโลหิตที่

บ้าน -ในการวางนโยบาย ควรสอดคลอ้งกบัทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการท ากิจกรรม  เช่น  
เครื่องวัดความดันโลหิต 

 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี   2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  Service  Plan  สาขาโรคมะเร็ง  
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีส าคัญ 
 

   3.1 มีการประชุมผูร้ับผิดชอบงานโรคมะเร็ง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงถงึมีการ
ช้ีแจงแนวทางการคัดกรองทั้งในส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเต้านมและมะเรง็ล าไส้ใหญ่ ทีจ่ะต้อง
ด าเนินการคัดกรอง ในปงีบประมาณ 2561  
   3.2 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเรง็ล าไส้ อยู่ในช่วงด าเนินการและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ทุกเดือน 
   3.3 ติดตามควบคุมก ากับ โดยผู้รบัผิดชอบ Service  Plan  สาขาโรคมะเร็ง  
 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี   อ าเภอศรีนคร 
   ตารางท่ี 101 แสดงจ านวนและอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  (1 ต.ค  2560 - 30 ก.ย  2561) 

สถานบริการ 
จ านวนเป้าหมาย ณ ปี 

2558 
ผลงานสะสม ปี 2558-2561 ร้อยละ 

รพ.สต.น้ าขุม 983 794 80.77 

รพ.สต.นครเดิฐ 825 677 82.06 

รพ.ศรีนคร 923 603 65.33 

รพ.สต.หนองบัว 542 412 76.01 

รพ.สต.คลองมะพลบั 928 742 79.96 

รวม 4,201 3,228 76.84 
ข้อมูลจาก : HDC 30 ก.ย 61 
วิเคราะห์ : การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ  30-60  ปี  ผลงานสะสมรอบ 5 ปี (1 ต.ค 2557 ถึง 30 
ก.ย 2562) ภาพรวมอ าเภอศรีนคร ยังไมเ่ป็นไปตามเปูาหมาย ผลงาน รอ้ยละ  76.84   ( เกณฑ์เปูาหมาย ปี 
2561 ร้อยละ > 80 ) ผ่านเกณฑเ์ปูาหมาย 2 แห่ง คือ รพ.สต.น้ าขุม และ รพ.สต.นครเดิฐ ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เปูาหมาย  4 แห่ง อยู่ในช่วงด าเนินการ  
2. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30 – 70 ปี   อ าเภอศรีนคร 
 

    ตารางท่ี 102 แสดงจ านวนและร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30–70ปี  ปี 2559-2561  
 

สถานบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านหนองแหน 499 456 91.38 494 455 92.11 492 487 98.98 

รพ.ศรีนคร 1229 977 79.50 1250 1102 88.16 1229 1211 98.54 

รพ.สต.นครเดิฐ 598 514 85.95 609 549 90.15 588 557 94.73 

รพ.สต.น้ าขุม 1245 1178 94.62 1233 1156 93.76 1229 1164 94.71 



รพ.สต.หนองบัว 664 617 92.92 673 627 93.16 662 650 98.19 

รพ.สต.คลองมะพลบั 1265 1135 89.72 1252 1132 90.42 1203 1150 95.59 

รวม 5500 4877 88.67 5511 5021 91.11 5403 5219 96.59 
สรุปผลงานตามตัวชี้วัด(1 ต.ค. 60 – 31พ.ค.61) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์

เป้าหมาย 
เป้าหมาย /ผลงาน ร้อยละ 

1.สตรีกลุ่มเปูาหมายอายุ 30-60 ปีคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ( ปี 2558-2562 ) 

ร้อยละ  80 เปูาหมาย  4,201
ผลงาน     3,228 

76.84 
(ข้อมูล HDC30/09/61) 

2. สตรีกลุ่มเปูาหมายอายุ 30 - 70 ปีคัดกรอง
มะเร็งเต้านม 

ร้อยละ  80 
เปูาหมาย  5,403
ผลงาน     5,219 

96.59 
(ข้อมูล HDC30/09/61) 

 

3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อ
ส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อ

ระเบียบ กฏหมาย 

งานมะเร็งปากมดลูก  
อ.ศรีนคร 
เปูาหมาย 4,246  คน ผลงาน 
3,108 คน ร้อยละ 73.20   
 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 มิ.ย–31 ก.ค 61 
1)  คืนข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์รายหมู่ ประชุม อสม.กลุ่ม
ย่อยในพื้นที่ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เปูาหมายเพื่อค้นหาและวิเคราะห์
ปัญหาหาแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก โดย  
1 มิ.ย 61  วิเคราะห์สาเหตุจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า 
- ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ ที่ไปตรวจที่คลินิกและไม่มี

ผลการตรวจจากคลินิกเป็นหลักฐาน 
- เป็นกลุ่มที่มีภารกิจในการเลี้ยงดูบุตรหลานไม่มีเวลามา

ตรวจ 
- เป็นกลุ่มที่ไม่ยินยอมตรวจ เน่ืองจากโสด อาย  และบอก

ว่าอายุมากแล้ว ไม่เป็นไรหรอก 
 2) จัดท าทะเบียนรายชื่อกลุ่มเปูาหมายที่ยังไม่ได้รับการ 
      ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแยกรายหมู่/รายชุมชน/ 
ราย อสม. 
3) อสม.น ารายชื่อสอบถามความต้องการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในวันเวลาที่กลุ่มเปูาหมายสะดวกรับบริการ และแจ้ง
กลับมายังทีมตรวจคัดกรอง นัด วดป.+เวลา+สถานที่ตรวจ 
4) จัดรถโมบายเคลื่อนที่ “เชิงรุก” ด าเนินงานตามแผน  ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ ตามบริบทพื้นที่(รพ.ศรีนคร) 5) การ
ประเมินผลตรวจคัดกรองจะสรุปเป็นรายหมู่บ้าน    และคืน
ข้อมูลให้กลุ่มผู้น าชุมชน/อสม. 
6) และส่งผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้แก่    
กลุ่มเปูาหมายที่มารับบริการ ติดตามการส่งต่อรักษาในกรณีที่มี
ภาวะผิดปกติ  

1.การตั้งเปูาการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกควรลดร้อยละลง 
เพราะในบางบริบทของพื้นที่
ยากต่อการคัดกรอง และ
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นอุปสรรค 
คือกลุ่มที่รับการตรวจคลินิก
หรือ รพ.นอกเขต จะไม่มี
ข้อมูล+หลักฐานมาให้ลงความ
ครอบคลุม 
2.การคัดกรองในแต่ละละ
กลุ่มเปูาหมายต้องเร่งการคดั
กรองในช่วงเดียวกันและมี
ปริมาณกลุ่มเปูาหมายที่จ านวน
มาก จนท.มีน้อยและยงัต้องเร่ง
ลงข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
เพื่อให้ผลงานขึ้นที ่HDC 
กระทรวง ท าใหเ้ป็นอุปสรรคใน
การท างานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 



 
 
โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้ได้ซึ่งคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย าและเช่ือมต่อข้อมูลกับ
แม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
2. คืนข้อมูลให้เครือข่าย รพ.สต. เพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการด าเนินงานของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องในส่วนของการเก็บข้อมูลและ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงในผู้ปุวยมะเร็งแต่ละพื้นที่ที่พบอัตราอุบัติการณ์ 
3. การสื่อสารข้อมูล/สถานการณ์ ให้กับผู้น าชุมชนในทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
หัวข้อ   การพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital 
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลท่ีพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอือ้ต่อการมสีุขภาพดี 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการมลูฝอยทุกประเภทใหเ้ป็นระบบ 
3. เพื่อยกระดับส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑH์AS 
4. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
5. เพื่อปูองกันการระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
     ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลที่พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital 
 ผลการด าเนินงาน 
 ปงีบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีนครได้ด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green 
and Clean Hospital ผ่านการประเมินระดับด ีโดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
มาตรการ CLEAN : ผูบ้รหิารให้ความส าคัญต่อการพฒันา ประกาศนโยบายการด าเนินงาน Green and 
Clean Hospital ในเวทีประชุมเจ้าหน้าทีป่ระจ าเดือน ติดปาูยประกาศนโยบายทุกหน่วยงาน  
มาตรการ Green  : โรงพยาบาลศรีนครด าเนินกจิกรรมต่อเนื่องการจัดการมลูฝอยทุกประเภท อบรมให้ความรู้
ผู้ปฏิบัตหิน้าที่เก็บ ขนย้าย มูลฝอย เรื่องการปอูงกันตนเอง การแต่งกายที่ถูกต้อง และเส้นทางการขนย้ายตาม
หลัก IC โดยทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครมีส่วนร่วมในการจัดการ จัดภาชนะรองรบัมลูฝอยให้
ผู้รบับริการบนอาคารตามประเภทมูลฝอย  ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทมเีพิ่มและลดลง เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ ผูร้ับบริการแยกประเภทของมลูฝอยได้ถูกต้อง 

  : กิจกรรมด้านห้องน้ าสาธารณะ โรงพยาบาลศรีนครใช้เกณฑ์ HAS 16ข้อในการปฏิบัติ ม ี
ห้องน้ าผู้พิการจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ตึกผู้ปุวยนอก และผูปุ้วยใน   ลดการใช้สารเคมที าความสะอาด ใช้
สารชีวภาพแทน EM  ก ากับความสะอาด ความพร้อมใช้โดยหัวหน่วยงานส้วมตัง้อยู่ และทีม ENV จะลงตรวจ
ตามเกณฑ์ HAS 16 ข้อ ไตรมาสละ 1 ครั้ง  จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม สร้างความปลอดภัยให้แก่ผูร้ับบริการ
ปีละ 1ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน โดยคณะผูบ้รหิารเป็นผู้ปฏิบัติ 



     :  กิจกรรมด้านประหยัดพลังงาน ผูบ้รหิารโรงพยาบาลศรนีครได้จัดท ามาตรการประหยัด
พลังงานที่หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ พร้อมประกาศใช้ แจง้ให้ประชาชนทุกคนทราบผ่านเสียงตามสาย 
หนังสือเวียน และประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศา หลัง 10.00 
น.เป็นต้นไป ,ปิดน้ าเมื่อไม่ใช้ ,ไม่ลดน้ าต้นไม้ช่วงอากาศร้อนจัด ,ไม่น ารถส่วนตัวมาล้างท าความสะอาดใน
โรงพยาบาล, เมื่อไมม่ีคนอยู่ห้อง ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟูา ,เดนิทางไปราชการ ทางเดียวกันไปด้วยกัน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเมื่อเทียบกบัปทีี่ผ่าน(2560) 

    :  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีนครรณรงค์ 5ส. ทุกวันพุธ และ Big Cleaning  
Day ไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการปรับปรงุภูมิทัศน์ใหส้วยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ ส่งเสรมิการออกก าลังกาย
เจ้าหน้าที่ทุกวันพุธ ให้บริการวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคตามความเหมาะสม ตรวจสุขภาพประจ าปีตามความเสี่ยง ให้
สุขศึกษาแก่ผู้มารับบรกิารทกุราย เรื่องการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ปูองกันโรค การออกก าลังกาย ให้ความรู้
เรื่องอัคคีภัยและซ้อมแผนรองรับเหตกุารณ์อัคคีภัย 1 ครั้ง (1 มิถุนายน 2561) ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 18 ธันวาคม 2560  
     :  กิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลศรีนครมีโรงครัวประกอบอาหาร มีแม่ครัว 1 
คน ได้รับการตรวจสุขภาพปลีะ 1 ครั้ง ผ่านการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปีละ 1 ครั้ง และโรงครัวผ่าน
การตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 30 ข้อ ผ่านระดับดีมาก ตรวจด้วยชุดตรวจ SI2 ภาชนะสัมผสั
อาหาร มือปรงุ ผลการตรวจผ่าน ตรวจคุณภาพน้ าด่ืม ตู้น้ าด่ืมโรงพยาบาล จ านวน 7 ตู้ ด้วยชุดตรวจ อ.11 ผล
การตรวจผ่าน กลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้รบับริการ รณรงค์ให้รบัประทานอาหารปลอดภัย ปลอดโฟม จัด Healthy 
Break ในเวทีประชุม/อบรม   

   :  สร้างนวัตกรรม ตลาดนัดสีเขียว แนวคิด “ต้นน้ าปลอดสาร ปลายน้ าปลอดภัย” โดยน า 
สินค้าจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาจ าหน่ายในตลาดนัด เพิม่ช่องทางการ
กระจายสินค้าปลอดภัยใหผู้้บริโภค และเพิม่รายได้ให้ชุมชน อนาคตโรงพยาบาลศรีนครจะท า MOU การน าผัก
ปลอดสารมาประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาลศรีนคร 
 

ตารางท่ี 55 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and 
Clean Hospital (1 ตุลาคม 2560 – 31 กันยายน 2561) 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 

โรงพยาบาลศรีนครผ่านเกณฑ์ Green & Clean ผ่านเกณฑร์ะดบัดี ผ่านเกณฑร์ะดบัดี 
 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

นวัตกรรมสิ่งแวดลอ้ม ขาดการเรียบเรียงนวัตกรรมตาม
รูปแบบการเขียน 

เขียนนวัตกรรมตามรปูแบบ 
เพื่อใหส้ามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดการส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัด  

1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีผ่ลิต/จ าหน่ายในจังหวัดสุโขทัยมีคุณภาพมาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 95 
2. สถานประกอบการได้รบัการตรวจประเมิน และผ่านเกณฑร์อ้ยละร้อย 
3. เครื่องส าอางที่วางจ าหน่ายผ่านมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 85 
4. สถานประกอบการใช้วัตถุเสพติดในทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าร้อยละ 98 
5. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสด าเนินกจิกรรม อย. น้อยร้อยละ 50 

 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพื่อเฝูาระวัง ควบคุม ก ากับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิต/จ าหน่ายในจังหวัดสุโขทัยให้มี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสุโขทัยมีศักยภาพในการผลิต/จ าหน่าย/
ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิต จ าหน่ายสินค้า ที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 

4. เพื่อตรวจสอบ เฝูาระวัง มิให้มีเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
5. ตรวจติดตาม เฝูาระวังสถานพยาบาลมิให้มวัีตถุเสพติดรัว่ไหลออกนอกระบบการควบคุม หรือการ

ใช้นอกวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ 
6. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลและมีความปลอดภัย 
7. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่ม อย.น้อย นักเรียนอย.น้อย มีพฤติกรรมบริโภคถูกหลัก มีการเฝูา

ระวัง ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน  
1. จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนด

ผู้รบัผิดชอบ 
จัดท าแผนปฏิบัติงานคุมครองผู้บริโภคปี 2561 อย่างมี
ส่วนร่วม อปท.ในอ าเภอศรีนคร พร้อมช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานปี 2561 ให้ทราบ 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย
ส่งวิเคราะหร์่วมกับสสจ./แจ้งผลคืนข้อมูล
แก่แหลง่ผลิต 

สรปุผลการตรวจสถานที่ขายเครือ่งส าอาง ทีจ่ าหน่าย
ทั้งหมด 392 ตัวอย่าง  
สุ่มตรวจฉลากทั้งหมด 240ตัวอย่าง  
ผลพบฉลากที่ถูกต้อง 227 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 97.5 
ยาชุด 9 ตัวอย่าง 

3. จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน และสอนการ มัธยมขยายโอกาส 1  แห่ง 
มัธยมศึกษา  1 แห่ง 



ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหาร 

4. จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร 1 
ครั้ง (ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร
,แผงลอยจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน) 

ให้ความรู้และประเมินมาตรฐานร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่าย จ านวน 85  ร้าน  
ผลการตรวจประเมิน ผ่าน 85 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
100 

5. ตรวจสถานประกอบการด้านสุขภาพ จ านวน 1 ครั้ง 

6. ตรวจประเมิน ร้านอาหาร  

7. แผงลอย จ าหน่ายอาหาร ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร 

- เปูาหมาย 3 ร้าน ผ่านเกณฑ์ 3ร้าน ร้อยละ 100 
 
- เปูาหมาย62  ร้าน ผ่านเกณฑ์ 62  ร้าน ร้อยละ 100 

8. ตรวจคุณภาพ น้ าพร้อมดื่ม (ตู้น้ าหยอด
เหรียญ) เบื้องต้นโดยใช้ชุด อ.11 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 ตัวอย่าง 6ผลการตรวจผ่าน
100 

9. ตรวจผลิตภัณฑ์ในตลาดนัด ถนนคนเดิน ผลการตรวจ จ านวน 12 ร้าน 26 ตัวอย่าง พบ
ปลอดภัย 25 ไม่ปลอดภัย 1 ตัวอย่าง และได้

ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการแล้ว 
10. ตรวจประเมินตลาดประชารฐั อ าเภอศรี

นคร มีทั้งหมด 4 แห่ง 

1.ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.  
   ผู้ดูแล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
   การเกษตรสาขาศรีนคร 
 2.ตลาดประชารฐั ต้องชม   
    ผู้ดูแลอ าเภอศรีนคร  
 3.ตลาดประชารฐั ท้องถ่ินสุขใจ  
    ผู้ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 4.ตลาดประชารฐั คนไทยยิ้มได้  
    ผู้ดูแลเทศบาลศรีนคร 
 

ผลการตรวจประเมิน  
1.ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ระดบัดีมาก 
 2.ตลาดประชารฐั ต้องชม ระดบัดีมาก 
 3.ตลาดประชารฐั ท้องถ่ินสุขใจ ระดบัดีมาก 
 4.ตลาดประชารฐั คนไทยยิ้มได้ ระดับดีมาก 

 

 
 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 56 แสดงผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค(1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีพฤติกรรมลด ละเลิกการ
ใช้สารเคมี    

ร้อยละ 70 เปูาหมาย 649 คน  
ได้รับการเจาะเลือด 620 คน 

ผลการตรวจ 
ปกต ิ 41 คน 
ปลอดภัย 146 คน 
เสี่ยง  278  คน 
ไม่ปลอดภัย 155 คน 

 

 
95.53 

 
6.61 
23.55 
44.84 
25.00 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัย 

ร้อยละ 80 70/69 
พบยาฆ่าแมลง 1 ชนิด คือ

แขนงคะน้า 

98.57 

3. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 
 

4/0 
(ยาชุด) 

7/0 
เครื่องส าอาง  

100 

4. ร้อยละของสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 1.ผลประเมินการตรวจคลินิก
พยาบาล 5 แห่ง 
2.ผลประเมินการตรวจคลินิก
แพทย์ 6 แห่ง 
3.ร้านขายยา ประเภท ขย.1 3 
แห่ง 
4.ร้านขายยา ประเภท ขย.2 1 
แห่ง 

 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

5. ยาปฎิชีวนะเหลือใช้ใน
ครัวเรือนกลุ่มเปูาหมาย 

น้อยกว่าปีทีผ่่าน
มา 

9 ครัวเรือน 9 

6. สถานประกอบการใช้วัตถุ
เสพติดในทางการแพทย์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

> ร้อยละ 98 5/5 100 

7. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส
ด าเนินกิจกรรม อย. น้อย 

ร้อยละ 50 1 แห่ง 50 



ปัญหาอุปสรรค 
 1.การดูแลตลาดนัด ท าได้ยาก ผู้ประกอบการไม่เห็นความส าคัญ  
 2.การประชาสัมพันธ์ในประชาชนบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ยังไม่ต่อเนื่อง ต้องเน้นก่อนการเกิด
โรค คือช่วงที่พบผู้ปุวยมาก เดือน เมษายน ทีมต้องวางแผนด าเนินกิจกรรมก่อนเดือนเมษายน 
 3.ร้านอาหาร ร้านแผงลอยจ าหน่าย ด าเนินงานได้ง่าย เนื่องจาก อปท.ให้ความส าคัญ และความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมงานอาหารปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนแรงในการ
ด าเนินงาน 

4.การสร้างเครือข่ายยังไมค่รอบคลุม เนื่องจากตัวอ าเภอเป็นพื้นที่รอยต่อ ระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ ท า
ให้มีการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว 

5.ผู้ประกอบการร้านขายของช า ยังขาดความตระหนักที่จะหยุดจ าหน่ายยาชุด เนื่องจากเห็นเป็น
รายได้ของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ เพื่อใหร้ับทราบกฎหมายและปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 
๒. ออกตรวจร้านค้า และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการจ าหนา่ยสินค้า ที่สามารถวางจ าหน่ายได้ใน

ร้านขายของช า 
๓. ขยายการสร้างเครือข่ายของแหลง่ข้อมลูข่าวสาร โดยเฉพาะในชุมชน ได้แก่ ครู ผู้น าชุมชน หมอ

พื้นบ้าน ผู้น าศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   Service   Excellence 

 
2.1การพัฒนาระบบปฐมภูมิ 

   2.2การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคญั 
   2.3 การพัฒนาระบบบริการ   (Health  Outcome,Service  
Outcome ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1การพฒันาระบบปฐมภูมิ 
 
แผนการจดัต้ัง PCC จงัหวัดสโุขทยั (ปรับ 30 มีนาคม 2561)
เขต จงัหวดั อ าเภอ ช่ือ ศสม.หรอืรพสต.ที่

เป็นแม่ข่ายของ cluster
จ านวน

ทมี
ทมี
ที่

ช่ือ ศสม.หรอืรพสต.
ทีเ่ป็นแม่ข่ายของทมี

รายช่ือ ศสม.หรอืรพสต.ในทมี ประชากร
ต่อทมี

ประชากร/
  cluster

60 61 62 63 64 65 66 67

รพ.สต.น ้าขมุ 1

รพ.สต.นครเดิฐ

รพ.สต.บา้นหนองแหน

รพ.สต.คลองมะพลับ 6,067 1

รพ.สต.หนองบวั

3 PCU  รพ.ศรีนคร PCU  รพ.ศรีนคร 6,301 1

1 1 1

ปีทีเ่ปิด

2 สุโขทยั ศรีนคร รพ.สต.น้ าขุม 3

26,312    

2 รพ.สต.คลองมะพลับ

1 รพ.สต.น ้าขมุ

10,919    

 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี   1 ส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อพฒันาระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยร่วมวัณโรคอย่างต่อเนือ่งและพฒันาระบบพี่เลี้ยงประจ าตัว 
DOTเพื่อให้ประชาชนกลุม่เสี่ยงมีความรู้และตระหนักเกี่ยวกบัโรควัณโรคมากยิ่งข้ึน 

2. เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และลดความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยง 
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ปุวยวัณโรครายบุคคลและระบบการส่งต่อผู้ปุวยวัณโรค 
4. เพื่อดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรคตามมาตรฐานให้หาย กินยาครบ ลดการขาดยาในผู้ปุวยวัณโรค 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
     1.สร้างความตระหนักโรควัณโรค วิธีการ 
 - คืนข้อมูลสถานการณ์ให้ภาคีเครือข่ายทราบ ระดับอ าเภอและระดับต าบล บรูณาการเวทปีระชุม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีนคร และประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

2.ประชุมทีม DOT meeting อ าเภอศรีนคร รูปแบบทมีสหวิชาชีพ เพื่อประเมินผลการติดตามผล
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจัดท าระบบ DOT ในการก ากบักินยาผูปุ้วย ไตรมาสละ 1ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ทีม DOT Meeting ศรีนครประชุม
แล้วจ านวน  ครั้ง โดยมีแพทย์ Mr.TB เป็นประธานการประชุมทบทวนเคส กระบวนการรักษาตามแนว CPG 
TB และแจง้ให้ทกุหน่วยบริการในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลทราบ ในเวที
ประชุมคปสอ.  

3.ให้ความรู้แกนน าสุขภาพประชาชน เรื่องโรควัณโรค อย่างน้อย 2 เดือนละ 1 ครั้ง บูรณาการเวที
ประชุมหมูบ่้าน / ประชุมประจ าเดือน อสม. / เสียงตามสาย / Line หมอครอบครัว 



4.คัดกรองเชิงรกุ 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สัมผสัวัณโรคร่วมบ้าน (2ป)ี , ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง Dm /COPD ,ผู้ติด
เช้ือ HIV ,ผู้สูงอายุ 65+ , จนท.สาธารณสุขทุกคน,แรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น เฟอร์นเิจอร์ 
,เก็บขยะ เป็นต้น โดยวิธีการ X-ray อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

 

ตารางท่ี 57 แสดงผลการคัดกรองวัณโรค   อ าเภอศรีนคร   ปี 2561 

กลุ่มเสี่ยง 
จน.กลุ่ม

เปูา 
หมาย 

จน.คัด
กรอง
ท้ังหม

ด 

% 
Verba
l All 

คะแนน>
=3 

% 
CXR 
All 

CXR + % 
AFB 
All 

AFB+ % 
Xpert 

All 

1.สูงอายุ 
60 ปีข้ึนไป 

3302 
2737 82.89 2737 204 16.05 105 31 29.52 22 1 4.54 0 

2.ผู้ปุวย
เบาหวาน 

1330 
1187 89.25 1187 444 37.41 425 19 4.47 13 0 0 1 

3.กลุ่มHIV 70 63 90 63 49 77.78 59 7 11.864 3 0 0 0 

4.ผู้ตอ้งขัง
ในเรือนจ า 

  
                        

5.ผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน 

113 
112 99.16 112 56 50.00 66 10 15.15 7 0 0 0 

6.โรค
เร้ือรัง 

145 
91 62.75 91 67 73.63 69 8 11.59 7 0 0 0 

7.บุคลากร
สาธารณสุข 

145 
145 100 145 16 11.03 143 0 0 0 0 0 0 

 
5105 3319 65 3319 944 28.4 818 58 7.09 52 1 1.9 3 

 
5.รณรงค์ค้นหาผูปุ้วยรายใหม่ และสร้างความตระหนักในโรควัณโรคเชิงรุก และในวันวัณโรคโลกใน

สถานบรกิารสาธารณสุข 
ผลการด าเนินงาน   โครงการค้นหาผูปุ้วยวัณโรครายใหมเ่ชิงรุกต าบลศรีนคร โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีนคร  เป็นเงิน 10,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเรง่รัดการ
ค้นหาผู้ปุวยรายใหม่และลดความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยง และเพื่อดูแลรักษาผูปุ้วยวัณโรคตาม
มาตรฐานใหห้าย กินยาครบ ลดการขาดยาในผูปุ้วยวัณโรคและพฒันาระบบพีเ่ลี้ยงประจ าตัวDOT  จาก
โครงการพบผู้ปุวยมอีาการสงสัยวัณโรคแต่ยังตรวจไม่พบเช้ือวัณโรค จึงได้ส่งเสมหะสง่ตรวจ Xpert ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

จ านวนผู้ป่วย
ท้ังหมด 

New Relapse TAF TLF TI Other 

19 18 1 0 0 0 0 

 

 6.ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ปุวยวัณโรคทีม่ีอายุต่ ากว่า 5 ปี ได้รับยารักษาตามแนวทางการรักษาวัณโรคใน
เด็กประเทศไทย พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม TBCM Online 



  ผลงาน ปี 2561 พบผู้สมัผสัร่วมบ้านอายุ 10 ปี 1 ราย ได้ส่งต่อเพื่อท าการตรวจรกัษา ตามแนวทาง
ที่ รพ.ศรสีังวร 

 7.พัฒนาระบบ 
  - การส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยภายในอ าเภอ โดยใช้ Line เป็นช่องทางการสือ่สารแจง้พบผู้ปุวย  
  - การส่งต่อข้อมูลผู้ปุวยภายนอกอ าเภอ ใช้การสื่อสารแจ้งทางโทรศัทพ์ Line และโปรแกรม TB CM   

Online 
   -ระบบการจัดเกบ็ข้อมลู โดยใช้โปรแกรม TBCM online สอนวิธีการใช้ให้ผูร้ับผิดชอบระดบัต าบล 
สามารถบันทึก ดึงข้อมูล วิเคราะห์ระดับต าบลได้เอง 
   8. เยี่ยมผู้ปุวยที่มปีัญหาเชิงรุก และประเมินการเยี่ยม ก ากบักินยาผูปุ้วยทุกราย(โดยดูการลงผล
เยี่ยมสมุดพกผู้ปุวยร่วมด้วย) 
    ปีงบประมาณ 2561 ทีมอ าเภอลงสุ่มเยี่ยมผู้ปุวย จ านวน 2 ราย เป็นผูปุ้วยรายใหมเ่สมหะเป็นบวก
จ านวน 1 ราย พบมีปัญหาทางฐานะ ได้ส่งรายงานขอความช่วยเหลือไปยงั พมจ.จ.สุโขทัย ไม่พบปญัหาการกิน
ยา ให้ความรู้การปอูงกันการแพร่กระจายเช้ือ   รายที่ 2 เป็นผู้ปุวยเสมหะลบกลับเป็นซ้ า จากการลงเยี่ยมพบ 
ความเสี่ยงสาเหตุการปุวยคือ มีอาชีพเผาถ่าน มีกลิ่นควัน อาศัยอยู่ใกล้นาที่ใช้สารเคมี และมีประวัติอาศัยอยู่
บ้านกับผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวก ไม่พบปญัหาการกินยา ใหค้วามรู้การปูองกันการแพร่กระจายเช้ือ    

  9. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผูบ้รหิาร 
 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดงานวัณโรค อ าเภอศรีนคร  ปี 2558-2561 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 
 

2561 
 

อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่  

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 85 

21/23 18/19 18/21 

19 ราย 
ระหว่างการ
รักษา 9 
เสียชีวิต 2 
ราย รักษา
หาย 8 ราย 

 ผลงาน 91.30 94.74 85.71  
อัตราความส าเร็จการ
รักษาผูปุ้วยวัณโรคทุก
ประเภท    

 
ร้อยละ 85 

31/33 
 

26/28 
 

25/26 
 

 
17/19 

 
 ผลงาน 93.94 92.85 96.15 85 
ร้อยละผูปุ้วยวัณโรค
ทุกประเภทที่ตรวจพบ
และรายงาน Case 
Detection rate    

ร้อยละ 82.5 

NA NA 
36 ราย 

 
45 ราย 

 ผลงาน 26 19 
 อัตรา 72.22 42.22 
4.อัตราการเสียชีวิต < ร้อยละ 7 2/33 2/28 1/26 2/19 



(Dead  Rate) 
 ผลงาน 6.06 7.14 3.85 10.52 
5.อัตราการขาดยา < ร้อยละ 5 0 0 0 0 
7.Sputum  
Conversion Rate 
 

>ร้อยละ 90 
17/17 16/16 15/17 

 
19/19 

 ผลงาน 100 100 88.24 100 
8.อัตราการไดร้ับยา 
ARV 
 

>ร้อยละ 60 
4/4 2/2 2/2 

1/1 

 ผลงาน 100 100 100 100 
9.ผู้ปุวยที่มปีระวัติการ
รักษาวัณโรคมาก่อนมี
ผลตรวจทดสอบความ
ไวต่อยาวัณโรค (1 ตค. 
60 – 31 ธค. 61) 
 

> ร้อยละ 50 

   

 
3/3 

 ผลงานร้อยละ 0 0 0 100  

10.ผู้สัมผสัเด็ก อายุ<5 
ปี ได้รับการรักษาตาม
แนวทาง 

ร้อยละ 50 
  2/2 

 
1/1 

 ผลงาน 0 0 50 50 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.กลุ่มเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข สาเหตุที่ CXR ไม่ครบ 100 เนือ่งจาก เจ้าหน้าที่ตั้งครรภ์ 1 ราย  ลาคลอด 1 ราย 
และระหว่างด าเนินการติดตามให้ CXR 1 ราย        
2.การคัดกรองด้วยวาจา กลุ่มผูปุ้วยโรคเรื้อรังบรูณาการงาน NCD /คลินิก ARV    
3.กลุ่มผู้ปุวย HIV อยู่ระหว่างเกบ็ตกรายที่ยังขาด CXR 
4.ผู้ปุวยเสียชีวิต ได้รับการทบทวนเคสทกุราย ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตเุข้ารับการรักษาช้า มีโรคประจ าตัว (HIV 
/ HT) และเป็นผูสู้งอายุ          5.อ าเภอศรี
นครวางแผน เลือกกลุ่มเปูาหมายทีเ่ป็นปัญหาและเสี่ยงโรควัณโรคได้แก่ กลุ่มผู้สมัผสัร่วมบ้าน กลุม่ผูปุ้วยHIV 
กลุ่มเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ที่ต้องไดร้ับการ X-ray ทุกราย สว่นผู้ปุวยกลุม่อื่นหากคัดกรองด้วยวาจาพบคะแนน
คัดกรอง > 3 จะส่งตรวจตามแนวทาง เนือ่งจากจ ากัดด้วยงบประมาณ 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.การคัดกรองค้นหาผู้ปุวยรายใหม ่ ผู้สงูอายุบางรายที่คัดกรองพบ
คะแนน >=3 เดินทางมา CXR 
ล าบาก เนือ่งจาก ไม่มีญาติดูแล  

-ก าหนดตารางรถรับ-ส่งผู้ปุวย ณ 
รพ.สต. อ านวยความสะดวกให้
ผู้รบับริการ 
-วางแผนปีงบประมาณ 2562 ใช้
รถโมบายดเ์อ๊กซเรย์เคลือ่นที่เชิงรุก 

 กลุ่มผู้สมัผสัร่วมบ้านยัง X-ray 
ไม่ได้ตามเปูาหมาย เนื่องจากผู้ปุวย
ไม่มีเวลา ประกอบกบังานประจ า
ลาไม่ได้ บางส่วนเป็นนักเรียน 

-สามารถเข้ารับการเอ๊กซเรย์
วันหยุด เสาร-์อาทิตย์ได ้

 การค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ไม่ได้ตาม
เปูาหมาย เนื่องจาก ขาดการ
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงของพื้นที่ตนเอง 

 -ประชุมทีม DOT Meeting /PCT 
วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงของอ าเภอ 

 กลุ่มติดเตียงบรูณาการร่วมกบังาน 
HHC แต่ปัญหาคือการเคลื่อนย้าย
ผู้ปุวยมา CXR ท าได้ยาก ล าบาก
  

-วางแผนปีงบประมาณ 2562 ใช้
รถโมบายดเ์อ๊กซเรย์เคลือ่นที่เชิงรุก 

ข้อเสนอแนะ 
1. เร่งการค้นหาเชิงรุก โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และพัฒนาความรู้ด้านการคัดกรอง สร้างทีมการค้นหา
เชิงรุก และต้องผ่านการอบรม ลดความเสี่ยงการเข้ารักษาลา่ช้า 
2. มีนัวตกรรมการก ากับการกินยาทุกสถานบรกิารสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3  Health   Outcome 
 
ตารางท่ี  59 แสดงอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ปี 2558-2561  
 
อัตราตาย ปี2558 ป2ี559 ป2ี560 ป2ี561 
CVD 0.01 0.01 11.34 7.56 
CVA 11.3 18.91 22.68 11.34 

ประเด็นหลัก   การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ   อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดบั F2   ข้ึนไป
น้อยกว่าร้อยละ 12   (ทั้งที่ ER และ admit) 
 
ตารางที่ 60 แสดงอัตราการเสียชีวิตผูปุ้วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ F2   ข้ึนไปน้อย
กว่าร้อยละ 12   (ทั้งที่ ER และ admit)อ าเภอศรีนคร   ข้อมูล ต.ค.60-ก.ย. 61 
 

Triage Level1+2 Triage Level1+2 Triage Level1+2 
เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ 
2 195 1.03 2 338 0.60 7 395 1.77 
ประเด็นการวิเคราะห ์
1.โรค/ภาวะที่ท าใหเ้สียชีวิต   ได้แก่  Sudden  cardiac  arrest 
2.สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตในโรงพยาบาล  ผู้ปุวยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นมาจากบ้าน เมื่อมาถึงโรงพยาบาลได้ท า
การรกัษาพยาบาลแตห่ัวใจผูปุ้วยก็ไม่กลับมาเต้นอีกได้ดังเดมิ 
3.Root  Cause   Analysis  เกิดจาก 
- ผู้ปุวยโรคเรื้อรงั ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ไม่มารับการรกัษาต่อเนื่อง ขาดยา 
ไม่ทราบอาการส าคัญที่ต้องรบีมาโรงพยาบาล 
- ญาติและผู้ดูแลผู้ปุวยอาจจะไมม่ีความรูเ้รื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ถ้าผูปุ้วยได้รับการนวดหัวใจระหว่าง
น าส่งโรงพยาบาล ผูปุ้วยอาจจะมโีอกาสรอดชีวิต 
4. แนวทางการแก้ไข 
- ประชาสัมพันธ์ใหผู้้รบับริการทราบถึง Early  warning signs  
- จัดให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่ ญาติและผู้ดูแลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง  อสม  และอาสาสมัคร
ฉุกเฉินของแต่ละหมู่บ้าน  
ปัญหาอุปสรรค 
-เนื่องจากผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนมาก และมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน  ให้ผูร้ับบรกิารทราบถึง Early  warning signs ของโรค เป็นประจ า
ทุกวัน 
-จัดอบรมพรอ้มฝึกปฏิบัตกิารช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในกลุ่มแกนน า คือ  เจ้าหน้าที่ประจ า รพสต  อสม  อาสา
ฉุกเฉินชุมชน และน าไปสอนต่อในหมูบ่้านทีร่ับผิดชอบต่อไป 
 



ประเด็นหลัก   การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ   ร้อยละจ านวน รพ.ระดบั F2  ข้ึนไปผ่านเกณฑ์   ECS   คุณภาพ  มากกว่า  ร้อยละ 70  
ตารางที่ 61 แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์ ECS  คุณภาพ   ตาม 12  องค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที ่ รายการ ผลการประเมิน ร้อยละ 

1 อาคารสถานที ่ 50 21.20 
2 บุคลากร 25 18.52 
3 การรกัษาพยาบาล 14 26.66 
4 MCI  and Disaster 

management 
15 27.69 

5 Referral  system 4 18.56 
6 การปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 

( Access to Other Specialist 
Consultation ) 

6 38.28 

7 ระบบสนบัสนุน 45 34.70 
8 Pre-hospital  EMS  

Intervention 
13 58.33 

9 ระบบบริหารจัดการ 1 15 
10 Inform-action  system 18 46.25 
11 การพัฒนาคุณภาพ ( Quality 

management ) 
7 66.67 

12 การศึกษาและวิจัย 0 0 
รวม   66.67 

ประเด็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
องค์ประกอบ วิเคราะห์ แผนพัฒนา 
12. การศึกษาวิจัย -ทุกโรงพยาบาลในเขต 2 ผลการ

ประเมินจะขาดเรื่องการศึกษาวิจัย
เนื่องจาก ขาดความรู้ และทีมใน
การวิจัย 

- เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในเรื่องการวิจัย ให้แก่หัวหน้างาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน 6 วัน
โดยแบ่ ง เ ป็ น เ ดื อ นๆล ะ2 วัน 
จ า น วน 3  เ ดื อ น  จั ดอบ ร มที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  จังหวัดตาก 

ปัญหาอุปสรรค 
-การจัดอบรมไม่ต่อเนื่องเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะ 
 

-ควรจะมีงบประมาณสนบัสนุนในการอบรมต่อเนือ่งจนสิ้นสดุขบวนการวิจัย 
ประเด็นหลัก   การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ 



ตัวช้ีวัดตรวจราชการ   ร้อยละผูปุ้วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS  >ร้อยละ60  
 

ตารางที่ 62 แยกตาม Mode  of   Transport 
EMS  แดง ER Visit  ( Level 1+2) ร้อยละมาด้วยระบบ EMS 

ALS BLS FR รวม    
12  0 12 395  3.03 
 
ประเด็นการวิเคราะห ์
ตารางที่ 63 .กลุ่มโรคที่ต้องมาด้วย EMS  จากระบบ ITEMS  รหสั   CBD  Cord 
 
กลุ่มโรคที่ต้องมา
ด้วยEMS 

รหสั  CBD  Cord 
จากระบบ ITEMS 

จ านวนสีแดงทีม่า 
EMS 

จ านวนที่มา EMS
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1.OHCA  6 40 15 
2.ACS  2 40 5 
3.Stroke  0 40 0 
4.Respiratory  
Distress 

 0 40 0 

5.Major  Trauma  4 40 10 
6.Poison   0 0 
รวม  12 40 30 
วิเคราะห์สาเหตุท่ีไม่มาด้วยEMS 
- มีรถยนต์ สามารถน ามาโรงพยาบาลเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 



1.ประเด็นตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด1.ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ น้อยกว่า 20% 
ตัวช้ีวัด2.ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน 5ภาวะน้อยกว่า4 % 
ตัวช้ีวัด3.ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ปุวยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือที่แขนน้อยกว่า20 
% 
ตัวช้ีวัด4.ร้อยละของการถูกตัดขาต้ังแต่ระดบัข้อเท้าข้ึนมาของผูปุ้วยภาวะขาเดเลือดที่ขา น้อยกว่า20% 
2.สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2560และ2561 ไม่พบอุบัติการณ์ตามตัวช้ีวัดทั้ง 4 ตัว  
หัวข้อการพฒันาระบบบรกิาร  สาขาอายุรกรรม 
1.ตัวชีวัด   อัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด   Community acquired น้อยกว่าร้อยละ 
30 
2.สถานการณ์ 
ตารางที่ 92 แสดงอัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือด โรงพยาบาลศรีนคร  ปี 2558-2560   
อัตรา ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 
อัตราตายผูปุ้วยติด
เช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด   
Community 
acquired 

0 0 0 0 

 
 
ตารางที่ 93 แสดงข้อมลูผลการด าเนินงานตัวชีวัดย่อยในการด าเนินงานsepsis โรงพยาบาลศรีนคร   ปี 2561 
(ต.ค.60-ก.ย.61) 
ข้อมูล เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหต ุ

1. จ านวนผู้ปุวยsepsis 
ทั้งหมด 

11 11 100  

2.ผู้ปุวยท า H/C  ก่อนให้ IV  ABO ≥ร้อยละ90 11 100  
3.ผู้ปุวยได้ ABO  ภายใน 1 ชม ≥ร้อยละ90 11 100  
4.ผู้ปุวยได้รบัสารน้ า 30ml/kg 
(1500 ส าหรบัผู้ใหญ่ใน 1 ชม) 

≥ร้อยละ90 10 90.90  

5.Sepsis  Fast   Track  ภายใน 
3 ชม   (Level of care 2-3) 

≥ร้อยละ30 NA NA โรงพยาบาล
ทั่วไปเก็บ

ข้อมูล 
6.ผู้ปุวยสง่ต่อไปรพ.สูงกว่า  11 100  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี   2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence ) 



แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan ) 
หัวข้อ   พัฒนาระบบบริการ(Service plan )สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ชื่อตัวชี้วัดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลงร้อยละ5ต่อปีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงร้อยละ2.5ต่อปี 
วัตถุประสงค์ : 

1. ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับน้ าตาลและ ความดันโลหิตได้ 
2. ปูองกันการเกิดผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ ภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ 
3. ผู้ปุวยสามารถดูแลและจัดการตนเองได้ 

ตารางท่ี 65 แสดงการควบคุมระดับน้ าตาลจ าแนกรายต าบล(1ต.ค.60ถึง30ก.ย.61) 

 เครือข่ายบริการสุขภาพ 
ผู้ป่วยท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 

จ านวนผู้ป่วย
(B1) 

ได้รับการ
ตรวจ 

ควบคุมได้ดี
(A1) 

% 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครเดิฐ 123 80 46 37.4 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าขุม 332 236 135 40.66 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองมะพลบั 319 229 126 39.5 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว 163 127 60 36.81 

 โรงพยาบาลศรีนคร 387 297 155 40.05 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแหน 
ต าบลนครเดิฐ 169 113 56 33.14 

รวม 1,493 1,082 578 38.71  

 
 ภาพรวมอ าเภอศรีนครควบคุมระดบัน้ าตาลได้รอ้ยละ38.71 เปูาหมาย รอ้ยละ 40 จากตารางการ
ผู้ปุวยเบาหวานในเขตรบัผิดชอบของสถานบริการในอ าเภอศรีนคร การควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ได้แก่
โรงพยาบาลศรีนคร และโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ต าบลน้ าขุมร้อยละ40.05และ40.66  ที่ยังไม่บรรลุ
เปูาหมาย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลองมะพลบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครเดิฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแหน  เนื่องด้วย
ผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นสงูอายุรอ้ยละ59.36 การควบคุมระดบัน้ าตาลที่เหมาะสมในผู้สงูอายุปูองกันการเกิดภาวะ
Hypoglycemia  ดังนั้น HbA1c บางรายอาจจะสูงกว่า 7 ไม่เกิน 8  โอกาสพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลที่ยงัไม่บรรลุควจจะวิเคราะห์หาปัจจัยทีส่่งผลให้การควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ตามเปูาหมาย และ
แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
ผลการควบคุมความดันโลหิตจ าแนกรายต าบล(1ต.ค.60ถึง30ก.ย.61) 



 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 

จ านวน
ผู้ป่วย(B1) 

ได้รับการ
ตรวจอย่าง
น้อย 2 ครั้ง

ในปี 

ควบคุมได้ดี % 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครเดิฐ 462 338 231 50 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าขุม 1,270 986 639 50.3 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง
มะพลบั 1,040 783 506 48.7 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว 520 416 270 51.9 

 โรงพยาบาลศรีนคร 1,110 886 575 51.8 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
แหน ต าบลนครเดิฐ 460 352 231 50.2 

รวม 4,862 3,761 2,452 50.43  
 
 ภาพรวมอ าเภอศรีนครควบคุมระดบัความดันโลหิตสงูได้ร้อยละ50.43 เปูาหมาย ร้อยละ50 ผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบของสถานบริการอ าเภอศรีนครควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ 5 สถาน
บริการตามตารางข้างบน ที่ยงัไม่บรรลุเปูาหมายได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองมะพลบั ร้อยละ
48.7   โอกาสพัฒนาโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลที่ยังไม่บรรลุควรจะวิเคราะหห์าสาเหตุและปัจจัยทีส่่งผล
ให้การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไม่ได้ตามเปูาหมาย และแนวทางแก้ไข และแลกเปลี่ยนเรีบยรู้กับสถาน
บริการในเครอืข่าย 
 
ตารางที่ 77 ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหติสูงที่ขึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเสีย่งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 
เครือข่ายบริการสุขภาพ B A ร้อยละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครเดิฐ 195 180 92.31 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าขุม 586 535 91.3 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองมะพลบั 456 393 86.18 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว 273 233 85.35 
 โรงพยาบาลศรีนคร 471 400 84.93 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแหน  199 161 80.9 

รวม 2,180 1,902 87.25  
 ภาพรวมอ าเภอผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหติสูงทีข่ึ้นทะเบยีนได้รับการประเมินโอกาสเสีย่งต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดรอ้ยละ84.77 เปูาหมายร้อยละ82.25   



กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/

แผนงาน/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน (ต.ค.-ก.ย.61) 

องค์ประกอบท่ี1 
ทิศทางและ
นโยบาย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัระดับอ าเภอ แต่งตั้งโดย
นายอ าเภอ และบรูณาการกบัคณะกรรมการService Plan แต่ละสาขา และภาคี
เครือข่าย  ประสานเช่ือมโยงประสานแผน กบั DHS และDHB 
2.ประชุมประชุมช้ีแจงมอบนโยบาย สรปุผลการด าเนินงานคืนข้อมูลปญัหาของพื้นที่ ให้
ภาคีเครือข่ายมอบนโยบาย จัดท าแผนร่วมกัน 
3. ติดตามก ากับแผนการด าเนินงาน ความก้าวหน้า และปรบัปรงุพฒันาใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ ประเมินผลทุกไตรมาส 
4.สนัสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี2 
ระบบสารสนเทศ 

1.จัดท าทะเบียนข้อมูลการใหบ้รกิารรายบุคคลและรายกลุม่ ครบถ้วน ใช้ทะเบียนข้อมูล
มาวิเคราะห์ ปรบัปรุงการใหบ้ริการ 
2. ระบบข้อมูลเช่ือมโยงภายในCUP  เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างรพ.และรพ.สต. 
3.สรปุข้อมลูทุกไตรมาส 

องค์ประกอบท่ี3 
การปรับระบบและ
กระบวนการ
บริการ 

1.ให้บรกิารคัดกรองภาวะแทรกซอ้นโรคเบาหวาน ความดันแทรกซอ้น 
 3.1 ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ 
ผู้ปุวยเบาหวาน 1,493 คนตรวจ lipid Profile  1344 คนคิดเป็นรอ้ยละ 90.01 
-ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง 4,862คนตรวจlipid Profile 3,948 คน คิดเป็นร้อยละ81.20    
3.2 ตรวจจอประสาทตา 
ผู้ปุวยเบาหวาน 1,493คน 
ตรวจจอประสาทตา982  คนคิดเป็นร้อยละ65.77 
3.3 ตรวจเท้า 
ผู้ปุวยเบาหวาน1,493 คน  
ตรวจเท้าและให้ค าแนะน าการดูแลเท้าด้วยตนเอง การบรหิารเท้า  โดยนักกายภาพและ
พยาบาล  จ านวน 1,001 คนคิดเป็นร้อยละ 67.04 
3.4 คัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
ผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสงูที่ไมม่ีภาวะแทรกซอ้นทางไต3,180 คน ได้รับการตรวจ
ตัดกรอง 2289 คนคิดเป็นร้อยละ 71.98 
3.5 ตรวจฟัน 
ทีมงานทันตกรรมออกตรวจฟัน พร้อมกับคัดกรองตาและตรวจเท้า จ านวน 668 คน   
คิดเป็นร้อยละ 44.74  และนัดผู้ปุวยมารับบรกิารทันตกรรม ติดตามที่เหลือยังไม่ได้
ตรวจ 
3.6การประเมิน โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด CVD Risk(ผูปุ้วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงอายุ35-60ปี ) 
การประเมิน โอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืด CVD Riskผู้ปุวยที่ยังไม่ปุวยCVD 
จ านวน2,180คนได้รับการประเมิน1,903คนคิดเป็นร้อยละ87.29(เปูาหมายรอ้ยละ90)
จากการประเมิน  



ระดับ1 <10% จ านวน 1,697  ร้อยละ89.22 
ระดับ2 10-<20% จ านวน 185 คน  ร้อยละ10.61 
ระดับ3  20- <30% จ านวน 15 คน  ร้อยละ 9.73 
ระดับ4  30- <40% จ านวน 4 คน   ร้อยละ0.21 
ระดับ5  >=40% จ านวน 1 คน    ร้อยละ0.05 
 3.7การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม และปรบัการรักษา กลุม่CVD Risk >30% 
ระดับ 4และ 5 มีแนวทางให้ค าปรึกษารายบุคคล กรณีสงูอายุ มีข้อจ ากัดการได้ยิน การ
อ่าน พูดคุยกับญาติผู้ดูแลลดปัจจัยเสี่ยง ลด ความดันโลหิต กินยาต่อเนื่อง  และปรบัการ
รักษาให้เหมาะสมอย่างเร่งด่วน เข้มข้น เฝูาระวังอาการ การเข้าถึง Fast tract เบอร์
โทรศัพท์ฉุกเฉิน มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่ ส่งตอ่คลินิกอดบุหรี่ให้ค าปรึกษา การเลิก
บุหรี่  และปัจจัยทีพ่บบอ่ยในกลุม่เสี่ยงสูงมากคืออายุ ผูปุ้วยเป็นกลุ่มอายุมาก70-80กว่า
ปี ความดันโลหิตปกติ ไขมันตามเกณฑห์รอืสงูเล็กน้อย เป็นเบาหวาน ไม่สูบบุหรี่มีความ
เสี่ยงสูงมาก เน้นการเฝูาระวัง การเข้าถึง คุมความดันโลหิตให้ได้ วัดความดันโลหิต ช่ัง
น้ าหนัก รอบเอวกบัอสม.ทกุเดือน 
3.8การให้ค าปรึกษา การจัดการรายกรณีวิเคราะห์ปญัหารผูปุ้วยUncontrol 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมSystem manager  ทีมอ าเภอ 6 คน CM  ฟื้นฟู 
ความรู้ แลกเปลี่ยน ทบทวน การจัดการรายกรณี การให้ค าปรึกษา การจัดการรายกรณี
ในผู้ปุวยที่มีควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิต ไม่ได้ ความซับซ้อน จัดให้เข้าถึงบริการ
ตรวจตามมาตรฐาน ทบทวนการกินยา ฉีดยา   การท าSMBG การขาดยา พฤติกรรม
สุขภาพ ให้สะทอ้นเห็นปัญหาของตัวผู้ปุวยและสร้างแรงจงูในในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตั้งเปูาหมาย วางแผน การปรับพฤติกรรม(MI) ประสานส่งต่อเครือข่าย
ร่วมกันแก้ไขปัญหา การท าMI ท าทันทีเมื่อพบประเด็นทีเ่ป็นปัญหา เพื่อกระตุ้นได้คิด   
3.9การติดตาม ผู้ปุวยขาดนัด มารบัการรักษาต่อเนื่อง และติดตามดูแลต่อเนื่องทีบ่้าน 
ประเมินสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น 
ในกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ที่มารับบรกิารที่รพ.จะ มีการติดตามผล
การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตรวจFBS ซ้ า 3 เดือน 6 เดือน  และสง่ต่อข้อมลูใหร้พ.สต.
ทราบและติดตามประเมินผล    มีแผนการจัดท าHBPM  ก าลังด าเนินการ 

 3.10 บูรณาการกบั คลินิกชะลอไตเสือ่ม 
 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตไม่ได้ปุวย CKD 

3,184คน คัดกรอง 2,293 คนคิดเป็นร้อยละ72.02  จัดคลินกิบรกิารไตเรื้อรงัวันพฤหสั 
และพฤหสัและศุกร์ ไตเรือ้รงัระยะ1-3a  ให้การดูแลในคลินกิ เบาหวาน และควาดัน
โลหิตสูง ไตเรื้อรงัระยะ3b และไตเรื้อรังระยะ 4-5  ดุแลในคลินิกชะลอไตเสื่อม  

  3.11 จัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมคลินิกมี 2  วันพฤหัสและวันศุกร์  ซักประวัติ ประเมิน
อาการ ปละปจัจัยเสี่ยง การบริโภคโซเดียม  การใช้เครื่องปรุงรส การรับประทานยา 
ผู้ดูแล ภาวะซึมเศร้าตามแบบฟอร์ม สง่พบ สหสาขาวิชาชีพ  กายภาพสอนการ       
ออกก าลงักาย 



 3.12 การจัดการรายกรณี ผู้ปุวยระดับ3, 4 มีปัญหาซบัซ้อน ต้องได้รับการจัดการสง่
NCM ประเมิน life Style การด าเนินชีวิตประจ าวัน และ พฤติกรรมการกินอาหาร     
กินยา ครอบครัวสิง่แวดล้อม จัดการประสาน การดูแล กับ สหสาขาวิชาชีพ  แนะน า
ด้านโภชนาการ เภสัชกร   และเช่ือมโยงชุมชน  เครือข่าย อสค  
 

   3.13  การประสานสง่ต่อเครอืข่ายติดตามดูแลต่อเนื่อง ทีบ่้าน ผ่านHHC  
องค์ประกอบท่ี4 มี
ระบบสนับสนุน
การดูแลตนเอง 

4.1.ก าหนดเนือ้หาการให้ความรู้แก่ผูปุ้วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง 
ความรู้เรื่องโรค  พฤติกรรมการกินอาหาร อาการแลกเปลี่ยน  อาหารลดเค็ม การใช้ยา  
การออกก าลงักาย การแก้ไขภาวะฉุกเฉิน  รายกลุม่ และรายบุคคล  
4.2เสริมสร้างความรู้ ความตระหนกั  และการดูแลตนเองใหค้วามรู้เรื่องโรค และ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผูปุ้วยCAPD มีผปุุวยโรคไตเรื้อรงัมาเลา่ประสบการณ์ การดูแล
ตนเอง มา 7 ปี ล้างไตผ่านช่องท้องวันละ4 รอบ  สาธิตข้ันตอนการท า และ
ประสบการณ์ การรับประทานอาหารที่ ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า  แนะน าให้ค าปรึกษา  
-ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคโซเดียม  พบว่ามีการใช้เครื่องปรุงรส ซุปกอ้น ซุปผง ผงชู
รส เวลาปรงุ ใช้มากกว่า3-5 ชนิด ไม่อ่านฉลาก และไม่ทราบประโยชน์ฉลากโภชนาการ 
4.3  จัดท าสมุดคู่มือประจ าตัวผูปุ้วย  ประเมินภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง  
เปูาหมายการดูแล จัดกจิกรรม  ปูายประชาสมัพันธ์ อาหาร  ลดเค็ม   ปริมาณโซเดียม 
4.4  จัดต้ังชมรม เบาหวาน  อสม ที่เป็นเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ให้ความรู้ 
สนับสนุน การด าเนินงาน การดูแลตนเอง   เพื่อการควบคุมระดับน้ าตาลให้ได้ตาม
เปูาหมาย ละปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ให้เป็นบุคคลตน้แบบ 
4.5  สื่อ/เครื่องมือช่วยสนับสนุนการ เจาะเลือดด้วยตนเองSMBG  การฉีดอินซลูิน 
4.6 การประสาน/ส่งต่อประสานเครือข่าย โรงพยาบาลแม่ขา่ย พบอายุรแพทย์ไต และ
รพ.สต  อสมรกัษ์ ไต  ติดตามเยี่ยม ประเมินพฤติกรรม  การดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวยในชุมชนร่วมกบังานเวชกรรม อสม.รกัษ์ไต และ อสค 

องค์ประกอบท่ี5 มี
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 

5.1 .จัดต้ังทีมก าหนดบทบาท หน้าที่ความรบัผิดชอบ และประขุมช้ีแจง 
5.2   ทบทวนปรับปรุงแนวทางปฏิบัตกิารดูแลผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสงู 
สอดคล้องกบันโยบาย โรงพยาบาลแม่ข่าย และสอดคลอ้งกบัปัญหาและข้อจ ากัดของ
พื้นที ่
5.3 ทบทวนการดูแลผูปุ้วย Uncontrol    หาสาเหตุ และปจัจัยร่วม  เพื่อปรับปรงุ
ออกแบบบริการ และน าเสนอCase conference ร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ และ 
เครือข่าย เช่ือมโยงการดูแลผูปุ้วยติดเตียงติดบ้านLTC  



องค์ประกอบท่ี6  
การจัดบรกิาร
เช่ือมโยง 

6.1 อปท.มีนโยบายเอือ้การมีสุขภาพดี สนบัสนุน จัดสิ่งแวดล้อม ในชุมชนเช่น สถานที่
ออกก าลงักาย  การปลูกผัก ลดการใช่สารเคมี 
 6.2  จัดบริการเสริมทกัษะในชุมชน ลดเสี่ยงลดโรค  การคัดกรอง ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุม่ปุวย การแก้ไขเดก็อ้วนในโรงเรียน  
6.3 สนับสนุนงบประมาณ  และทรัพยากรอื่นๆ คน เงินของ   จัดต้ังชมรม  
6.4 ร่วม คิด ร่วมท า ติดตามประเมินผลการด าเนินด าเนินงาน ของอสม.อปท DHS DHB 
จากการประชุม  
6.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนลดเสี่ยง  ชมรมอสม  ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

4.ประเมินคลินิก
NCD Plus 

ประเมินคุณภาพคลินิกNCD  คุณภาพ 
การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)ได้ 41.8 
ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ NCD Clinic Plus (50 คะแนน)ได้33.6 
รวมคะแนน ได้ 75.4  ผ่านเกณฑ์ ระดับดี ระบบที่มโีอกาสพฒันาได้แก่การสนับสนุนการ
จัดการตนเอง การจัดการปจัจัยเสี่ยงตนเองผูปุ้วยเบาหวานที่คุมระดบัน้ าตาลไม่ได้สาเหตุ
ส าคัญได้แก่พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร และการกินยาไม่ถูกต้อง ไม่ต่อเนื่อง  
ส าหรับผู้ปุวยความดันโลหิตสงู กินยารักษาไม่ต่อเนื่อง  ขาดนัด ความรู้ความเข้าใจไม่มี
อาการ 
 

 
แสดงสรุปผลงานตามตัวชี้วัดservice plan สาขาโรคไม่ตดิต่อ(1 ต.ค. 60 – 30ก.ย. 61) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.ร้อยละผูปุ้วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี(40%) 1,493 578 38.7 

2.ร้อยละผูปุ้วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ได้ดี(50%) 

4,862 2,452 50.43 

4.อัตราผูปุ้วยใหมจ่ากโรคความดันโลหิตสูงลดลง>=2.5% 
(ปี2560) 

231 
331 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 

43.29 
5.อัตราผูปุ้วยใหมจ่ากโรคเบาหวานลดลง>=5% 
(ปี2560) 

89 114 เพิ่มช้ึนร้อยละ 
28.09 

6.ร้อยละรพ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic  Plus   
ร้อยละ60 
ส่วนที่ 1      กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดบริการ NCD Clinic Plus 
(ปี2560) 

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ70 

ส่วนที่ 1      
=41.8 
ส่วนที่ 2 
=33.6 

ประเมินตนเอง
ร้อยละ75.4 
ระดับด ี
 

7. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน

ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

2,180 
 

1,903 
 

87.30 



8..ร้อยละของผู้ปุวยCKD  ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4mi/min/1.73m2/yr 

3,184 2,293 72.02 

ผลลัพท์ตัวช้ีวัดบริการNCD clinic Plus 
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ
ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ ร้อยละ90 1,493 1,003 67.23 

2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดบัน้ าตาล
ได้ดี(HbA1c<7%)รอ้ยละ 50 1,493 577 38.65 

3. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมันและมีค่า
LDL<100   ml/dl ร้อยละ60 1,493 

 
472 

 
31.61 

4. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจRetinal 
Exame  ร้อยละ60 (668 คน 45.47%) 1,493 982 65.77 

5. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจComplete 
Foot EXame ร้อยละ60 1,493 1001 67.04 

6. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า
140/90mmHgร้อยละ60 1,493 1055 70.66 

7. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ที่มีภาวะอ้วนลงพุง(รอบเอว
มากกว่าส่วนสงู(ซม.)/2) รัอยละ10 1,493 1,098 72.54 

8. อัตราการเกิดภาวะHypoglycemia ในผู้ปุวย
เบาหวาน    ร้อยละ2 1,493 45 3.01 

9. อัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุม่เสี่ยงต่อการ
เกิดเบาหวานได้รับการคัดกรองด้วยวิธีIFG ร้อยละ90 1,316 

 
1,224 

 
93.00 

10. อัตราผูปุ้วยเบาหวานรายใหม่ลดลงร้อยละ5 

(ปี2560) 

89 114 เพิ่มร้อยละ 
28.09 

 
 

11. อัตราผูปุ้วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารบั
บริการในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบร้อยละ90 4,858       2443 

50.29 
 



12. อัตราผูปุ้วยความดันโลหิตรายใหม่ลดลงร้อยละ2.5 
(ปี2560) 

    230 331 เพิ่มร้อยละ 
43.29 

13. ร้อยละผูปุ้วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดบัความดัน
โลหิตได้ดี(น้อยกว่า140/90 mmHg)ร้อยละ60 4,858 2,453 50.49 

14. อัตราผูปุ้วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจและความดัน
โลหิตสูงไดร้ับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
และมCีKD stage3ข้ึนไป ร้อยละ90 

3184 2293 

 
72.02 

15.อัตราผูปุ้วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD)ร้อย
ละ82.5 

2,180 1,903 87.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงควบคุมระดับน้ าตาลและความ
ดันโลหิตสูงตามค่าเปูาหมายที่
เหมาะสม 
 

1.ความร่วมมือผู้ให้และผูร้ับบริการ 
ครอบครัว ชุมชน 
2.ทีมและการร่วมมือของ สหสาขา
วิชาชีพ 
3ระบบการติดตามผู้ปุวยขาดนัด 
4.ระบบข้อมลูสารสนเทศ 

1.การให้ข้อมูลและการสร้าง
แรงจงูใจ ใหม้ีเปูาหมายในการดูแล
ผู้ปุวยและครอบครัว 
2.การจัดการรายกรณี 
3.การประสานความร่วมมือของ  
สหสาขาวิชาชีพ และเครือข่าย 
ชุมชน 
4.พัฒนาระบบการติดตามผู้ปุวย
ขาดนัดรักษาต่อเนื่อง 
5.พัมนาระบบสารสนเทศปรับปรุง
ข้อมูล ให้เป็นปจัจบุัน ข้ึนทะเบียน
และจ าหน่ายผูปุ้วยเสียเสียวิต 

 
  ยุทธศาสตร์ที่   2 การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence ) 

แผนงานที่ 2 การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ(Service plan ) 
หัวข้อ   พัฒนาระบบบรกิาร(Service plan )สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง CKD 
 

   

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/

แผนงาน/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน  

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

 

1.แต่งตั้ง 
คณะท างาน 
ประชุมช้ีแจงมอบ 
นโยบาย   จัดท า
แผนร่วมกัน 

1.มีการแต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน โรคไตเรื้อรัง เป็นทีมเดียวกับโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง แต่งตั้งโดยนายอ าเภอ ประกอบไปด้วยสหสาขาวิชาชีพ และเครอืข่าย   ประชุม
สรปุผลการด าเนินงานคืนข้อมลูปญัหาของพื้นที่ มอบนโยบาย จัดท าแผนร่วมกัน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของสหสาขาวิชาชีพ  มีนโยบายปรับมาตรฐานการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการให้มีความเที่ยง แม่นย าการวัดค่าCreatinine ด้วยวิธีEnzymatic ตั้งแต่ปี
2558   จัดต้ังคลินิกชะลอไตเสื่อมในรพ.แยกออกจาก คลินกิเบาหวานความดันโลหิตสูง 
ให้บรกิารวันพฤหสั และศุกร์ ในผู้ปุวยโรคไตเรือ้รัง ระยะที่3 ข้ึนไปส่วนระยะ1-2ยังอยู่ใน
คลินิกเบาหวานความดันโลหิต จัดบริการเช่ือมโยงเครื่อข่าย ชุมชน ในการคัดกรองผู้ปุวย
โรคไตเรื้อรังในรพ.สต. มีระบบสง่ต่อรกัษาพบอายุรแพทย์โรคไต ในรพแม่ข่าย 
เตรียมการล้างไตผ่านช่องท้อง   มีการดูแลต่อเนือ่งในชุมชน รพ.สต.และอบรม อสม 
รักษ์ไต  และการมสี่วนร่วมของชุมเครอืข่ายDHS   และต าบลจัดการสุขภาพ  

2. ปรับปรงุ 2.ประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติใหส้อดคลอ้งคู่มืดการด าเนนิงานโรคไตเรื้อรงั ส านักโรค



แนวทางปฏิบัติ
ประชุมช้ีแจง 

ไม่ติดต่อ และเครือข่าย ตามสภาพปัญหา บรบิทของพื้นที่  วางแผนการตรวจคัดกรอง
และก าหนดการส่งตรวจประจ าปรี่วมกัน มีคู่มือแนวทางปฏิบัติ โรคไตเรื้อรัง CD แนว
ทางการด าเนินงานให้เครอืข่ายทุกแหง่ 

3 ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

-ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจ านวน 3184 คน ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ทางไต จ านวน 2,297คน คิดเป็นร้อยละ 72.02   
พบเป็นผูปุ้วยโรคไตเรื้อรงัรายใหม่ 250 คนคิดเป็นร้อยละ10.90(หมายเหตุ ข้อมลูHDC  
กระทรวง 

4. การบรกิารการ
ด าเนินการคลินิก
ชะลอไตเสือ่ม 

จ านวนผู้ปุวยไตเรื้อรงั 985 คนจ าแนกระยะ 
ระยะที่1 จ านวน 109คนคิดเป็นร้อยละ11.07 
ระยะที่2  จ านวน270 คนคิดเป็นร้อยละ27.41 
ระยะที่3 จ านวน502 คนคิดเป็นร้อยละ50.96 
ระยะที่4จ านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ8.22 
ระยะที่5 จ านวน23 คนคิดเป็นร้อยละ2.37 
-มีการจัดท าทะเบียน ผูปุ้วยCKD เช่ือมกับเครือข่ายรพ.สต.CKD ระยะ1-3 อาการคงทีร่ับ
การดแูลต่อเนื่องที่รพสต.ได้  มีการส่งตรวจตามแผนแนวทางการส่งตรวจ 
- จัดคลินิกไตเรื้อรัง   2 วัน พฤหัส HT และ ศุกร์ DM จัดระบบนัด เข้าตรวจ CKD  
-พัฒนาศักยภาพ ทีมสหสาขาวิชาชีพ  CKD  ประชุม อสม รกัษ์ไต และอสค  
-สห สาขามาช่วยจัดบริการในคลินิก เภสัช มาให้ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในโรคไตเรือ้รัง และ
สมุนไพร นักกายภาพมาสอนการออกก าลังกาย  พยาบาลสอนอาหารส าหรับโรคไต คน
ละประมาณ 2 เดือน และให้ค าปรกึษารายกรณีตามปัญหา 

5.กิจกรรมในคลินิก
ชะลอไตเสือ่ม
เสริมสร้างความรู้ 
ความตระหนัก  
และการดูแล
ตนเอง 

 - จ าแนกระยะโรคไตเรื้อรงั  คืนข้อมูลใหผุ้ปุวยทราบว่าอยู่ระยะใด 
-ให้ความรู้แบบกลุ่ม  ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรงั ให้ความดูผ่าน VDO  
-สร้างความตระหนัก  ผูปุ้วย ล้างไตผ่านหน้าท้อง ในพื้นที่  เล่าประสบการณ์ 7 ปีกับการ
ล้างไต และกจิกรรมที่ต้องปฏิบัติในการดูแลตนเอง   การใช้ยา  อาหารและโภชนาการ  
ลดเค็มลดโรค  การออกก าลังกาย 
- พยาบาลซักประวัติ  ตรวจร่างการเบือ้งต้น  บันทึกสมุดประจ าตัว ส่งพบ   สหสาขา
วิชาชีพ ตามสภาพปัญหา เช่น การใช้ยา กินไม่ถูกต้อง การใช้ยาสมุนไพร  มีภาวะ
ซึมเศร้า  ส่งDPAC  ลดน้ าหนัก พยาบาลให้ค าปรกึษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
-ส่งพบแพทย์ ตรวจเพิ่มเตมิ ปรบัการรักษา พิจารณาสง่ต่อ  รพ.แม่ข่าย รพ.ศรสีังวร  
-การสร้างแรงจงูใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้MI  
-นัด รับยาครั้งต่อไป ให้ใบนัด และการเตรียมตัว การปฏิบัตติัว มาตรวจครั้งต่อไป   

6 การจัดการราย
กรณี  

–จัดการรายกรณีโดย NCM.ในผู้ปุวยไตเรื้อรงัในระยะ4-5 มีปัญหาซับซ้อน  อยู่คนเดียว   
พูดคุยกับญาติครอบครัว เพื่อการชะลอไตเสื่อม และการเตรยีมบ าบัดทดแทนไต  
ประสานเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก ประสานรพ.แม่ข่าย  ส่งต่อ ชุมชน   

7. การประสาน/ส่ง
ต่อ 

ประสานเครือข่ายDHS ในชุมชน  พัฒนาศักยภาพ อสม รักษ์ ไต ติดตามเยี่ยม ประเมิน
พฤติกรรม  การดูแลต่อเนื่องในชุมชน  อบรม อสค ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรงั จัดท าเครือข่าย   
และประสานส่งตอ่ทีม HHC เยี่ยมบ้าน  และทีม Palliative care  



8.การจัด
สิ่งแวดล้อม ลด
ปัจจัยเสี่ยง และ
จัดการโรคไตใน
ชุมชน 

-ส ารวจพฤติกรรมการกินเค็มของกลุม่เสียง 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเสี่ยง ที่มีพฤติกรรมการบรโิภคเค็ม  จัดกิจกรรมอาหาร
สุขภาพ บอร์ดความรู ้ ปูายประชาสมัพันธ์ 
-อบรม ฟื้นฟู อสม อสค รกัษ์ไต เฝูาระวังติดตามในชุมชน 
-ประชาสัมพันธ์ ลดเค็ม ลดโรค  
-ติดตามกลุ่มเสี่ยง ปรับพฤติกรรมการกินเค็ม 
-ประสาน อสม อปท  สนับสนุน การคัดกรอง ดูแลกลุ่มเปูาหมาย กลุม่เสี่ยง  
 

9.ระบบข้อมลู -จัดท าฐานข้อมูล Digitat  data based  เช่ือมโยงHosXp และระบบLIS อัตโนมัติ 
ฐานข้อมูลเช่ือมโยงตัวช้ีวัด ผลการดูแลรักษาผูปุ้วยCKD ผล Serum Cr และeGFR 
ระดับ ความดันโลหิต ระดับน้ าตาล การได้รบัยา ACEIหรือ ARB ระบบข้อมูลเช่ือมโยง
กับData Center จังหวัด สรปุผงการด าเนินงานคืนข้อมลูใหเ้ครือข่าย มีการติดตาม
ประเมินผลทุกไตรมาส  
-ประสานงานสารสนเทศ ดึงข้อมลูผู้ปุวยไตเรือ้รัง จากฐานข้อมูล มาใช้ วางแผน และจัด 
ออกแบบการให้บริการ  และคืนข้อมลูใหเ้ครือข่ายบริการระดับอ าเภอ 
-ทบทวนการผลการด าเนินงาน การดูแลผูปุ้วย จัดท ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพ น าเสนอใน
เวที CQI 

สรุปผลงานตามตัวช้ีวัด(1 ต.ค. 60– 30 ก.ย.61) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.1ร้อยละของผู้ปุวย DM และ/หรือ HT 
ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไต
เรื้อรัง(90%) 

3199 2295 71.74 

1.2ร้อยละของผู้ปุวย DM, HT เป็นโรคไต
เรื้อรังรายใหม่ (ในปีงบประมาณ) 
(พิจารณาเฉพาะผู้ปุวยที่วันที่ได้รบัการคัด
กรองเกิดกอ่นวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็น CKD) ปี 2560(0%) 

2295 248 10.81 

1.3การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วย 
CKD ที่มารับบรกิาร BP < 140/90 
mmHg ปี 2560(Stage1-4) (80%) 

896 634 70.76 

1.4การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วย
ที่มารบับริการโรงพยาบาลได้รับ 
ACEi/ARB(80%) 

896 668 74.55 

1.5การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วยมี
อัตราการลดลงของ eGFR < 4 
ml/min/1.73 m2/yr ปี 2560(stage3-
4) (65%) 

390 240 61.54 



1.6การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วย
ที่มารบับริการโรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจและมีระดบั Hb > 10 gm/dl หรอื 
Hct > 33% ปี 2560(60%) 

896 190 21.21 

1.7การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วย
(เฉพาะทีม่ีเบาหวานร่วม)ที่มารับบรกิาร
โรงพยาบาลไดร้ับการตรวจ HbA1c และ
มีค่าผลการตรวจตั้งแต่ 6.5% ถึง 7.5% 
ปี 2560(40%) 

450 104 23.11 

 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.8การชะลอความเสื่อมของไต ผูปุ้วยกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจไดร้ับยากลุ่ม Statin 

(60%) 

610 471 
 

77.21 

1.9 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ปุวยได้รับการ
ตรวจ serum K และมีค่าผลการตรวจ < 5.5 
mEq/L(80%)   

 
1907 

 
1870 

 
98.06 

1.10การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ปุวยได้รบัการ
ตรวจ serum HCO3 และมีค่าผลตรวจ > 22 
mEq/L(80%) 

585 478 81.71 

1.11 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ปุวยได้รับ
การตรวจ urine protein(80%) 
 

896 150 16.74 

 *ข้อมูลจากHDC 30กันยายน2561 
 
 
 
 

จากแผนภูมริ้อยละของผู้ปุวย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังเปูาหมาย
ร้อยละ90 จากปี2558 คัดกรองได้มากข้ึน แต่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย เนื่องจากการ  มีผูปุ้วยบางส่วน ขาดนัด
รักษาไม่ต่อเนื่อง บางราย ไปรักษา โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ได้รับการคัดกรองแต่ไม่ทราบ
ข้อมูล  ระบบข้อมลูการข้ึนทะเบียนผูปุ้วย คัดกรองมีข้อจ ากดัด้านงบประมาณ ซึ่งบางรายตรวจช่วงใกล้ปลายปี
งบประมาณที่ผ่านมา ท าให้เลื่อนการตรวจใกลป้ลายปี ซึ่งมผีลต่อการดูแลรักษา   
 
 
  



 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 

1.การควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตยังควบคุมได้ไม่
ดี  
2. ระบบการด าเนินการขับเคลือ่นปัญหาโรคเรือ้รงั
การปูองกัน ควบคุมโรคยังไม่เข้มแข็ง ต่อเนื่องยัง่ยืน  
บางภาคส่วนยังมองเป็นหน้าที่ของงานสาธารณสุข 
การมสี่วนร่วมยังนอ้ย  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มผีลตอ่
พฤติกรรม 
3.การจัดระบบบริการการสนบัสนุน การจัดการดูแล
ตนเองของผูปุ้วย และระบบติดตามข้อมูล ยังไม
ครอบคลมุ ให้สอดคล้องปัญหาผูปุ้วยได้ ขาดความ
ต่อเนื่อง 
4.ระบบข้อมลู การข้ึนทะเบียนผู้ปุวย  
5.ขาดนักโภชนาการ/อัตราก าลังการใหบ้รกิารด้าน
โภชนาการ 
 

1.การสร้ า งความร่ วมมื อ ทั้ งผู้ปุ วยญาติ    ที ม
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ต้องประสานความร่วมมือ 
ชุมชน เครือข่าย มีส่วนร่วม สนับสนุน  ก าหนด
นโยบายสาธารณะ 
2.การประชาสัมพันธ์ การการด าเนินการปูองกันเชิง
รุก ปูองกันก่อนการเจ็บปุวยเป็นโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โดยผลักดันให้ประชาชน ชุมชนเห็น
ปัญหา เกิดความตระหนัก คิดจะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
3.บุคลากรปรับกระบวนทัศน์การการควบคุมปูองกัน
โรคเรื้อรัง 
4. การพัฒนาระบบข้อมูล การประสาน ศูนย์ข้อมูล
อ าเภอและจังหวัด  
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์กระทรวง : เสริมสร้างระบบเฝูาระวัง ควบคุม ปูองกันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพประชาชน ผู้เสพ
ผู้ติดยาและสารเสพติดให้มปีระสิทธิภาพ 
แผนงาน : การปอูงกัน ปราบปรามและการบ าบัดรกัษายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ชื่อตัวชี้วัด    

๑. ผู้ปุวยยาเสพติดทีห่ยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรกัษาและได้รบั 
การจ าหน่ายครบก าหนดตามเกณฑ ์
  ๒. ผู้ปุวยยาเสพติดทีห่ยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด 
   
ประเด็นการตรวจราชการ 

๑. Leading Indicator ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีห่ยุดเสพตอ่เนื่อง ๓ เดือน หลัง
จ าหน่าย 

จากการบ าบัดรักษาทุกระบบ (๓ month remission rate ) เปูาหมาย ร้อยละ ๙๐ 
   การค านวณ : จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟื้นฟผูู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน x ๑๐๐ หารด้วย จ านวนผูปุ้วยยาเสพติดที่เข้ารบัการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายครบตามเกณฑ ์
  ๒. Lagging Indicator ร้อยละผู้ปุวยยาเสพติดทีห่ยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษาทกุระบบ (๓ month remission rate )   เปูาหมาย รอ้ยละ ๕๐ 
   การค านวณ : จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟื้นฟผูู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน x ๑๐๐ หารด้วย จ านวนผูปุ้วยยาเสพติดที่เข้ารบัการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด 
 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่

จากสถานการณ์ปญัหายาเสพติดของประเทศไทยที่มีความรนุแรงเพิม่ขึ้น รัฐบาลได้ประกาศสงคราม
กับยาเสพติดตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยด าเนินยทุธศาสตร์พลงัแผน่ดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
สถานการณ์ยาเสพติดลดความรุนแรงลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ในปัจจบุันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดหวน
กลับมาเป็นปัญหาส าคัญและมีแนวโน้มทีจ่ะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
รัฐบาลได้ประกาศให้ปญัหายาเสพติดเป็น “ วาระแห่งชาติ ” และในแผนงานที่ ๒ ด้านการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/
ผู้ติดยาเสพติด (Demand) นโยบายรัฐบาลถือว่า ผูเ้สพเป็นผู้ปุวย เป็นอาการของโรคสมองติดยาหรือติด
สารเคมี ที่จ าเป็นต้องเข้ารบัการบ าบัดฟื้นฟู และพฒันาคุณภาพชีวิตให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
กระทรวงสาธารณสุขซึง่เป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบในภารกิจนี้ ไดก้ าหนดการด าเนินการน าผู้    เสพเข้ารับการ
บ าบัดรกัษาในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบดัและระบบต้องโทษ รวมทั้งจะด าเนินการ การดูแล
ผู้เสพผู้ติดให้ครบวงจรทั้งด้านการติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดแูลผูเ้สพในด้านอาชีพการงาน ใหส้ามารถด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกตสิุข ไม่กลับไปมีพฤติกรรมการเสพซ้ า และเน้นการจัดต้ังใหร้พ.ทุกแหง่เป็นศูนย์เพื่อการคัด
กรองผู้ทีป่ัญหาการใช้สารเสพติด          



อ าเภอศรีนครจัดเป็นอ าเภอหนึ่งทีม่ีพื้นทีท่ี่มีการระบาดของยาเสพติดทีสู่งข้ึนเช่นเดียวกันเนื่องจากมี
พื้นที่ที่เป็นอ าเภอที่มรีอยต่ออยู่ติดกบัพื้นที่ของอ าเภอตรอน และอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่
นอกเขตจงัหวัดท าใหป้ระสบกับปัญหาในการควบคุมการระบาดของยาเสพติดที่ข้ามเขตจังหวัดเข้ามาในพื้นที่
จนควบคุมไม่ได้ และปญัหาพื้นที่รอยต่อระหว่างอ าเภอในเขตจังหวัดเดียวกันพบว่ายังมกีารลักลอบจ าหน่ายยา
เสพติดกันอยู่  พื้นที่เสี่ยงทีม่ีปัญหายาเสพติดนั้นมทีั้งในชุนชน  ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญ
ศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส และนอกจากนั้นยงัพบปัญหายาเสพติดในวัด และสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ของพื้นที่อ าเภอศรีนคร ได้แก่ โรงงานผลิตนมขององค์การส่งเสริมโคนมแหง่ประเทศไทยสาขาอ าเภอศรี
นคร  จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอศรีนคร  (ศป.ปส อ.ศรีนคร) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้มีการประเมินสถานการณ์ของพื้นทีอ่ าเภอศรีนคร พบว่าสถานะหมูบ่้าน/ชุมชนด้านยา
เสพติดมี หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด(หมูบ่้านสีขาว) มีจ านวน ๑๒ หมู่บ้าน หมูบ่้านที่มปีัญหายาเสพติดเบาบาง
(หมูบ่้านสเีขียว) จ านวน ๗ หมู่บ้าน หมูบ่้านที่มปีัญหายาเสพติดปานกลาง(หมู่บ้านสีเหลือง) จ านวน ๒๓ 
หมู่บ้าน และหมูบ่้านทีม่ีปัญหายาเสพติดรุนแรง(หมู่บ้านสีแดง) จ านวน ๗  หมู่บ้าน และพบว่าข้อมูลที่ได้มา
จากเวทีการประชาคมหมู่บ้านทั้งหมด มีตัวเลขผู้จ าหน่ายยาเสพติด จ านวน ๘ ราย ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
จ านวน ๗๑ ราย    

 ข้อมูลผลการด าเนินการแก้ไขปญัหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ระดับอ าเภอศรีนคร พบว่า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการค้นหาผูเ้สพผู้ติดยาเสพติดเข้าสูร่ะบบการบ าบัดตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๕๗ ที่
ตรวจปสัสาวะพบสารเสพติดทัง้หมด  ๒๖๗ ราย มาจากการตั้งด่านตรวจค้น จ านวน ๑๕๖ ราย การจัด
ระเบียบสังคม จ านวน ๑๐ ราย และจากการประชาคมหมู่บา้น จ านวน ๑๐๑ ราย ยาเสพติดหลกัที่ใช้เป็น 
ยาบ้า ๒๖๔ ราย กระท่อม ๓ ราย ผลการคัดกรอง เป็นผู้ใช้ ๗ ราย ผู้เสพ ๒๖๐ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตค.๖๐- พค.๖๑) มีการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๕๗ ที่
ตรวจปสัสาวะพบสารเสพติดทัง้หมด  ๙๐ ราย มาจากการตัง้ด่านตรวจค้น จ านวน ๗๓ ราย การจัดระเบียบ
สังคม จ านวน ๑๗ ราย ยาเสพติดหลักที่ใช้เป็น ยาบ้า ๙๐ ราย  ผลการคัดกรอง เป็นผู้ใช้ ๑ ราย ผู้เสพ ๘๘ 
ราย 

ผู้ติด ๑ ราย กลุ่มอายุของผูเ้ข้ารับการบ าบัดใช้ยาเสพติดครั้งแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงอายุ ๑-๑๗ ปี   
ร้อยละ ๔๑.๗๙ ช่วงอายุ ๑๘-๒๕ ปี ร้อยละ ๔๕.๓๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงอายุ ๑-๑๗ ปี   ร้อยละ 
๔๖.๐๗  ช่วงอายุ ๑๘-๒๕ ปี ร้อยละ ๒๔.๗๑ ตามล าดับ  

วัตถุประสงค์ : 
๑. เพื่อใหผู้้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่มมีาตรฐานและมีความ

เหมาะสมกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ 
๒.  เพื่อให้ผูเ้สพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจและบังคับบ าบัดได้รับการบ าบัดตามโปรแกรมกาย 

จิตสังคมอย่างต่อเนื่อง  
๓. เพื่อใหผู้้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทีผ่่านการบ าบัดรักษายาเสพติดได้รับการติดตามดูแลอย่างตอ่เนื่อง 



 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
  ๑.การเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผูเ้สพผู้ติดยาเสพติด เข้าสูก่ระบวนการบ าบัด โดยฝุายปกครอง และฝุาย
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอศรีนคร 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
- มีการแตง่ตั้งชุดปฏิบัติการเร่งรัดค้นหา ผูเ้สพ/ผู้ติดยาเสพตดิ จ านวน ๑ ชุด เพื่อรับผิดชอบและออก

ปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบพื้นทีเ่สี่ยงตามหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการทีเ่ป็นเปูาหมายการแพร่
ระบาดอย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง 
 

๒.การคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด 
 กิจกรรมการด าเนินงาน 

- จัดต้ังศูนย์เพือ่การคัดกรอง ในโรงพยาบาลศรีนคร ท าหน้าทีใ่นการคัดกรองผูปุ้วยยาและ
สารเสพติด โดยใช้แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข ( บคก.สธ.(V ๒)) เพื่อจ าแนก
ผู้ปุวยยาเสพติด เป็นกลุม่ ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด 

- ส่งต่อเพื่อเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟทูี่เหมาะสม 
ผลการด าเนินงาน Small  success 
 
 
ปีงบประมาณ 

การคัดกรอง ผลการคัดกรอง 
ระบบสมัครใจ 

(Walk in) 
ระบบสมัครใจ 
(คสช.๑๐๘/

๕๗) 

บังคับ
บ าบัด 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด 

๒๕๕๘ ๗ ๗ ๐ ๐ ๑๔ ๐ 
๒๕๕๙ ๓ ๒๖ ๐ ๑ ๒๐ ๖ 
๒๕๖๐ ๑๕ ๑๗๓ ๓ ๔ ๑๘๓ ๔ 
๒๕๖๑ 

 
๓๘ ๑๒๓ ๓ ๒ ๑๕๗ ๕ 

 
๓.การบ าบัดฟื้นฟู  
 กิจกรรมการด าเนินงาน 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแหง่ในอ าเภอศรีนคร และโรงพยาบาลศรีนคร  
ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ปุวยยาเสพติด ตามศักยภาพของสถานบริการที่มาตรฐานก าหนด ดังนี้ 

กรณีเป็นผู้ใช้ (คะแนนประเมิน V ๒. ๒-๓ คะแนน ) : ให้การบ าบัดฟื้นฟูใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลศรีนคร ด้วยการให้ค าแนะน าแบบสั้น (Brief Advice :BA) หรอื 
การบ าบัดแบบสั้น (Brief Intervention :BI) อย่างน้อย ๑ ครั้ง และการช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน รวมถึงการบ าบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี) 

กรณีเป็นผูเ้สพ (คะแนนประเมิน V ๒. ๔-๒๖ คะแนน ) : ให้การบ าบัดฟื้นฟูใน 
รูปแบบจิตสังคมบ าบัดแบบผู้ปุวยนอก ระยะเวลานาน ๔ เดือน ในโรงพยาบาลศรีนคร และศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจงัหวัดสโุขทัย ซึ่งผู้ปุวยต้องห้ามเข้ารับการอบรมด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจงัหวัดสโุขทัย ได้แก่  



๑) มีภาวะแทรกซ้อนทางจิตรุนแรง 
๒) โรคทางกายภาพที่รุนแรง 
๓) โรคติดต่อในระยะติดต่อ 
๔) ผู้เสพสารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน) 
๕) ผู้ปุวยติดสรุาเรื้อรงัและรุนแรง 
๖) เยาวชนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ป ี
๗) บุคคลที่อาจมผีลกระทบต่อการศึกษา/การท างาน/ความรบัผิดชอบต่อ 

ครอบครัวอันเลี่ยงไม่ได้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดกรอง ซึง่ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีฝุ่ายปกครอง 
สาธารณสุข ต ารวจ และผู้น าท้องที่ 

กรณีเป็นผู้ติด (คะแนนประเมิน V ๒. มากกว่า ๒๖ คะแนน ) : ให้การบ าบัดฟื้นฟ ู
ในรูปแบบจิตสังคมบ าบัดแบบผู้ปุวยนอก ระยะเวลานาน ๔ เดือน ในโรงพยาบาลศรีนคร กรณีที่ภาวะติด
รุนแรงให้สง่ต่อสถานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนีสังกัดกรมการแพทย์ และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ผลการด าเนินงาน Small  success 
 

 
 
ปีงบประมาณ 

รูปแบบการบ าบัด 
ค่าย

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

จิตสังคม
บ าบัดใน 

รพ. 

จิตสังคม
บ าบัดใน รร. 

รวม
ทั้งหมด 

ไม่มา
บ าบัด 

ส่งต่อบ าบัด
รพ.อื่น 

๒๕๕๘ ๕๒ ๗ ๗ ๖๖ ๐ ๐ 
๒๕๕๙ ๕ ๑๔ ๐ ๑๙ ๐ ๔ 
๒๕๖๐ ๖๘ ๙๔ ๓ ๑๖๕ ๙ ๒ 
๒๕๖๑ 

 
๔๖ ๑๓๑ ๑๙ ๑๔๔ ๖ ๑ 

หมายเหตุ :  ปี ๒๕๕๘ เป็นการด าเนินการค่ายปรบัเปลี่ยนฯในพื้นที่อ าเภอศรีนคร ปีงบประมาณอื่น
ส่งผู้ปุวยเข้ารับการบ าบัดในค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจงัหวัดสุโขทัยทัง้หมดตามแนวทางการด าเนินงานของ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ และข้อมูลจิตสังคมบ าบัดในรพ.ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็น
ผู้ปุวยที่ยกยอดมาจากปี ๒๕๖๐ ๔๓ ราย(เนื่องจากเข้ารับการบ าบัดในช่วงปลายปงีบประมาณ) และเป็นผู้ปุวย
ที่มีการปรบัแผนการบ าบัดจากบ าบัดในรพ. ส่งไปเข้ารับการบ าบัดในรปูแบบค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
จ านวน ๑๓ ราย 
 
 
ปีงบประมาณ 

การจ าหน่ายหลังการบ าบัด 
ครบโปรแกรม ไม่ครบโปรแกรม 

ติดตามไม่ได้/ขาดบ าบัด ถูกจับระหว่างบ าบัด 
๒๕๕๘ ๖๖ ๑ ๐ 
๒๕๕๙ ๑๙ ๐ ๐ 
๒๕๖๐ ๑๕๔ ๙ ๒ 
๒๕๖๑ ๑๑๑ ๒๔ ๑๑ 



(ในรพ.๖๕ราย ค่าย ๔๖ ราย) 
หมายเหตุ : การบ าบัดครบตามโปรแกรมหมายถึงผู้ปุวยทีบ่ าบัดครบทั้งในระยะเวลา ๔ เดือนและมากกว่า ๔ 
เดือน รวมถึงผู้ปุวยทีเ่ข้ารับการบ าบัดรปูแบบค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ส่วนผู้ปุวยทีบ่ าบัดไม่ครบ
โปรแกรมและขาดการบ าบัดนั้นเป็นกลุ่มผู้ปุวยทีเ่ข้ารบัการบ าบัดในรพ.ทั้งสิ้น ข้อมลูจากทะเบียนการบ าบัด
ของหน่วยบ าบัด 

๔.การติดตามผู้ทีผ่่านการบ าบัดฟื้นฟู  
 กิจกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.กรณีสมัครใจรักษา (Walk in )โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาลศรีนคร 
เป็นผู้ด าเนินการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด อย่างน้อย ๔ ครั้ง โดยนัดรายงานตัวในสถานที่ตามความ
สมัครใจและความสะดวกของผู้ปุวยทกุเดือน และตรวจปัสสาวะทุกครั้งเป็นระยะเวลา ๑ ป ี
 ๒.กรณีสมัครใจตามประกาศ คสช.๑๐๘/๒๕๕๗  
  - เป็นผู้ผ่านการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสโุขทัย ติดตามโดย
บุคลากรกระทรวงมาหาดไทย ก าหนดให้มารายงานตัวทุกเดอืนและตรวจปสัสาวะทกุครั้ง เป็น
ระยะเวลานาน  ๑ ป ี
  -เป็นผูผ้่านการบ าบัดในสถานพยาบาลสาธารณสุข ให้มารายงานตัว ณ.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หรอืโรงพยาบาลศรีนคร โดยนัดรายงานตัวในสถานที่ตามความสมัครใจ
ของผู้ปุวยทุกเดือน และตรวจปัสสาวะทุกครั้งเป็นระยะเวลา ๑ ป ี

 
ผลงานข้อมลูเชิงปริมาณ (ข้อมลูสะสมตั้งแต่ ๑ ตค.๖๐ – ๓๐ กย.๖๑) 

 
รายการข้อมูล ผลงาน หมายเหต ุ

จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเทียบกับ
เปูาหมายได้รับ (ผลงาน/เปูาหมาย) 

๙๕/๔๖ 
ร้อยละ  ๒๐๖.๕๒  

 

จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์
ก าหนดและหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลงัจ าหน่าย  (A) 

๖๑  

จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารบัการบ าบัดรักษาและไดร้ับการ
จ าหน่ายตามเกณฑ์ทีก่ าหนด (Leading Indicator ) (B) 

๗๐  

จ านวนผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารบัการบ าบัดรักษาและไดร้ับการ
จ าหน่ายทัง้หมด (Lagging Indicator ) (C) 

๖๓  

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รบัการบ าบัดรักษาและหยุด
เสพต่อเนื่อง 
(Leading Indicator)= (A/B)x ๑๐๐ 
(Lagging Indicator)=(A/C)x ๑๐๐ 

 
     Leading Indicator  
       =  ๘๗.๑๔ % 

Lagging Indicator  
       =  ๙๖.๘๓% 

 

 
หมายเหตุ : ผู้ปุวยที่ได้รับการจ าหน่ายจากการบ าบัดนั้น เปน็ผู้ปุวยทีเ่ข้ารับการบ าบัดในรพ.ซึง่รวมทัง้

ผู้ปุวยทีจ่ าหน่ายหลงัการบ าบัดครบตามเกณฑ์ ๔ เดือนและบ าบัดมากกว่า ๔ เดือน  พบว่า ปี ๒๕๖๑  มีผู้ปุวย
ที่อยู่ระหว่างการติดตามถูกจบัด าเนินคดี ๘ ราย  ขาดการตดิตาม ๗ ราย 



 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
 

 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

อัตราการคงอยู่ในระบบการบ าบัดรกัษา  
(Retention Rate )       ร้อยละ ๗๐ 

เปูาหมาย ๑๔ ๑๔ ๕๗ ๖๘ 
ผลงาน ๑๓ ๑๔ ๙๔ ๙๕ 
อัตรา ๙๒.๘๖ ๑๐๐ ๖๐.๖๔ ๗๑.๕๘ 

อัตราการหยดุเสพต่อเนือ่ง ๓ เดอืน   
(๓ Month Remission Rate )      ร้อยละ 
๙๐ 

เปูาหมาย ๙ ๕ ๒๔ ๖๑ 

ผลงาน ๙ ๕ ๒๖ ๗๐ 
อัตรา ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖ ๘๗.๒๔ 

อัตราการคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษา 
 ( Retention rate )      ร้อยละ ๕๐ 

เปูาหมาย ๙ ๕ ๕๓ ๒๔ 
ผลงาน ๖ ๕ ๕๓ ๒๕ 
อัตรา ๖๖.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖ 

ร้อยละผูเ้สพรายใหม่  
เปูาหมาย NA NA ๑ ๑๙ 

ผลงาน NA NA ๙๔ ๙๕ 
อัตรา NA NA ๑.๐๖ ๒๐ 

หมายเหตุ : ข้อมูลการบ าบัดและการติดตามหลงัการบ าบัดเป็นกลุม่ผูปุ้วยที่เข้ารับการบ าบัดในโรงพยาบาลศรี
นครเท่านั้น (ไมร่วมผูปุ้วยที่เข้ารบัการบ าบัดรปูแบบค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจงัหวัดสโุขทัย) ข้อมลูมาจาก
ระบบ บสต. 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่อ าเภอศรีนครด้านการบ าบัดรกัษา 
และการติดตามหลังการบ าบัดน้ัน พบว่า อัตราการคงอยู่ในการบ าบัดฟื้นฟูของผู้ปุวยยาเสพติดไม่ครบ ๑๐๐ % 
เนื่องจากเป็นผูปุ้วยที่ขาดบ าบัดเกิน ๑ เดือนพบว่าส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี และบางรายถูก
จับกมุด าเนินคดีระหว่างการบ าบัด ส่วนจ านวนผูปุ้วยที่จ าหน่ายหลังการบ าบัดครบตามเกณฑ์ (ช่วงเวลา ๔ 
เดือน)นั้น มีจ านวนน้อยเนื่องจากภาระงานของผู้บ าบัดที่มอียู่ 2 คนที่รับผิดชอบงานหลายงาน และต้อง
รับผิดชอบในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัยที่มีการเปิดค่ายบ าบัดต่อปี
จ านวนหลายค่าย และระยะเวลาในการบ าบัดในค่ายนานถึง ๑๒ วัน ส่งผลต่อการบ าบัดในรพ.ท าใหผู้้ปุวยต้อง
ถูกเลื่อนนัดการบ าบัดออกไป ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการบ าบดัต้องขยายเวลาออกไป ท าให้ไมผ่่านเกณฑ์การ
บ าบัดที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๔ เดือน  
 นอกจากนั้นยงัพบว่าจ านวนผู้เข้ารบัการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลของอ าเภอศรีนครมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นจากปีงบประมาณก่อนๆ เนื่องจากผลการปฏิบัติการด้านการตรวจค้นหาผูเ้สพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด
ในพื้นที่ของ ศป ปส อ.ศรีนคร โดยทมีฝุายปกครอง และฝุายปราบปรามออกด าเนินการในพื้นที่อย่างตอ่เนื่อง  



ผลงานการค้นหาและน าผู้ปุวยยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบ าบดัรักษาของอ าเภอศรีนครมมีากเป็นอันดบัที่ ๒ 
ของจังหวัดสุโขทัย รองจากอ าเภอเมืองสโุขทัย 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม

ประเด็นการตรวจราชการ 
ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

๑.การเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผูเ้สพ
ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัด 

-ยังพบว่าการมสี่วนร่วมของชุมชน
ในการโน้มน้าวใหผู้้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดยังมีน้อย 

-เน้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้น 
-น าแนวทางการด าเนินการไทย
นิยม ยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่อ าเภอศรีนคร 

๒.การบ าบัดฟื้นฟู และการติดตาม
ผู้ทีผ่่านการบ าบัดฟื้นฟ ู
 

-จ านวนผู้เสพ ผู้ติดในชุมชนมี
จ านวนมากข้ึน 
-จ านวนของผู้ให้การบ าบัดมีน้อย 
-ภาระงานของผูบ้ าบัด 

-พัฒนาแนวทางการบ าบัดในชุมชน
มาใช้ในการด าเนินงาน 
-พัฒนาบุคลากรทีท่ าหน้าที่ในการ
บ าบัดรกัษายาเสพติดให้เพิ่มมาก
ข้ึน 
-พัฒนารูปแบบการปอูงกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน โดยใช้
กระบวนการชุมชนมสี่วนร่วมให้
มากขึน้ เพื่อลดปรมิาณผูเ้สพหน้า
ใหม่ลง 

ข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ต้องใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เริ่ม 

จากชุมชน โดยมีส่วนราชการเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปญัหา เนื่องจาก
สถานการณ์ปญัหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอศรีนครนั้นเกิดครอบคลุมเกือบทุกหมูบ่้าน นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่ม
เยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี เริ่มมีพฤติกรรมการเสพยาเพิ่มมากขึ้นฉะนั้น สถาบันครอบครัวและชุมชนต้อง
ปรับเปลี่ยนมาตรการ แนวทางการการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการช่วยกันสอดสอ่ง ปูองปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนตนเองอย่างจริงจังและต่อเนือ่งจึง
จะสง่ผลการต่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence ) 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
 
ชื่อตัวชี้วัด   ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาสมเหตสุมผล (RDU) ขั้นท่ี 2  
ประเด็นการตรวจราชการ การพฒันาระบบบริการใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
 



ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่
กระทรวงสาธารณสุขเลง็เห็นความส าคัญของสง่เสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงก าหนดเป็น Service 

Plan สาขาที่ 15 ในปีงบประมาณ 2560 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจึงเป็นแกนน าในการด าเนินงานการพัฒนา
ระบบบริการเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งระดับโรงพยาบาล และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ซึ่งทาง รพ.ศรีนครได้ผ่านข้ันที่ 1 และในปีงบประมาณ 2561 ได้ต้ังเปูาหมายให้ผ่านข้ันที่ 2 
 
วัตถุประสงค์ : 

๑. เพื่อใหผู้้ปุวยได้รบัยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ปุวยแต่ละราย 
ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผูปุ้วยน้อยทีสุ่ดค่าใช้จ่ายด้านยา
ลดลง 

๒. เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการดูแลและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน  
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
1.ทบทวนทมี PTC/RDU ด าเนินการแล้ว 
2.วางแผนการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง ในกญุแจ 
PLEASE โดยใช้ RDU markers โรคติดเช้ือ 4 โรค 
และประชากรกลุม่เสี่ยง 3 กลุ่ม คือ ผูปุ้วยโรคไต 
ผู้สงูอายุและสตรีตั้งครรภ์ 

ช้ีแจงเบือ้งต้นในการประชุม คปสอ. และมกีารให้
ความรู้เรื่อง RDU โดย นพ.เป็นหนึ่ง ไชยวงค์ แก่
เจ้าหน้าที่ รพ.และ รพ.สต. เมื่อ 23 เมษายน 2561 

3.จัดท าปูายส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเช้ือ
ดื้อยาและยาต้านจลุชีพแก่ประชาชน 

ด าเนินการแล้ว 

4.จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการ
จัดซื้อและสง่เสรมิการขายยา 

ด าเนินการแล้ว 

5.ติดตามตัวช้ีวัดทุก 3 เดือน โดยใช้โปรแกรม RDU 
2016 และ HDC แจ้งให้แก่แพทย์ และผูร้ับผิดชอบแต่
ละ Service Plan และ สสจ., รพ.สต.  ทราบ 

ส่งรายงานให้ สสจ./แพทย์/ผู้รบัผิดชอบแต่ละ 
Service Plan และ รพ.สต. ทุก 3 เดือน ทั้งใน
รูปแบบเอกสารและไฟลบ์น Facebook   
 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน  
โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน  
1.ประชาสัมพันธ์ การใช้ยาอย่างปลอดภัย/การใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในคลินิก/ร้านขายยา โดย 
จนท./ร้านขายของช า โดย จนท.และ อสม. และ
ส ารวจการขาย Antibiotic Steroid NSAIDs และ

ด าเนินการแล้ว 



ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในร้านขายของช าและ
ชุมชน 
2.ประชุมช้ีแจง จนท.ทุก รพ.สต. ด าเนินการแล้ว 

3.จัดท าปูายส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเช้ือ
ดื้อยาและยาต้านจลุชีพ Steroid NSIADs แก่
ประชาชน 

ด าเนินการแล้ว 

4.ให้ อสม.ที่เคยอบรม เข้าส ารวจประชากรกลุม่เสี่ยง ด าเนินการแล้ว 

5.รวบรวมและคืนข้อมลู ด าเนินการแล้ว (ไม่เกินร้อยละ 10) 
ร้อยละของครัวเรือนที่มียาปฏิชีวนะเหลือใช้ = 9% 
ร้อยละของครัวเรือนที่มียาที่มสี่วนผสมของส
เตียรอยด์ = 3% 

งบประมาณ งบ QOF 3,275 บาท 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (1 ต.ค. 2560- 30 ก.ย. 2561) 

ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 

1. ตัวชี้วัด RDU ระดับโรงพยาบาล (RDU 1 - RDU Hospital) จ านวน 18 ตัวชี้วัด    

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 2560  ปี 2561  
1.  ร้อยละของรายการยาท่ีสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ   

 
รพ.ระดับ 

F1-F3 ≥ ร้อยละ 90 
99.20 99.36 

2. * ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้น าสื่อสาร และ
ส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 3 3 

3.  การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูล
ยาใน 13 กลุ่ม ท่ีมีรายละเอยีดครบถ้วน 

รายการยา 13 กลุ่ม 4 4 

4.  รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยูใ่นบัญชรีายการยาของ
โรงพยาบาล  

≤ 1 รายการ 0 0 

5.  การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อและส่งเสริมการขายยา  ระดับ 3 3 3 

6.  ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ปุวยนอก  

≤ ร้อยละ 20 26.41 26.22 

7.  ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ ร้อยละ 20 36.73 46.68 
8.  ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ  ≤ ร้อยละ 40 61.39 58.46 
9.  ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด  ≤ ร้อยละ 10 40.00 25.00 
10.  ร้อยละของผู้ปุวยความดันเลือดสูงท่ัวไป ท่ีใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ 

Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง  
 ร้อยละ 0 0.23 0.16 

11.  ร้อยละของผู้ปุวยท่ีใช ้glibenclamide ในผู้ปุวยท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี 
eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร  

≤ ร้อยละ 5 
 

35.87 0 

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 2560  ปี 2561  

12.  ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยา
อื่นเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (ห้ามใช้หาก eGFR < 30 มล./
นาที/1.73 ตร.ม.) 
 

≥ ร้อยละ 80 79.62 72.98 

13.  ร้อยละของผู้ปุวยท่ีมีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน  ≤ ร้อยละ 5 0.17 0.16 



14.  ร้อยละผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รับยา NSAIDs  
 

≤ ร้อยละ 10 8.06 2.97 

15.  ร้อยละผู้ปุวยโรคหืดเรื้อรังท่ีได้รับยา inhaled corticosteroid  
 

≥ ร้อยละ 80 81.05 87.81 

16.  ร้อยละผู้ปุวยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ท่ีใช้ยากลุ่ม long-acting 
benzodiazepine ได้แก ่chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium 
chlorazepate  
 

≤ ร้อยละ 5 2.82 0.66 

17.  จ านวนสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับยาท่ีห้ามใช้ ได้แก่ ยา warfarin*, statins, ergots เมื่อรู้ว่า
ต้ังครรภ์แล้ว 
(* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 
 

 0 คน 0 0 

18.  ร้อยละของผู้ปุวยเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ครอบคลุม
โรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-
sedating 
 

≤ ร้อยละ 20 2.12 2.40 

 

2.  ตัวชี้วัด RDU ระดับ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ (RDU 2 - RUA PCU/CMU) จ านวน 2 ตัวชี้วดั   

  

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์ ปี 2560  ปี 2561  
19.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลและหน่วยบรกิารปฐมภูมใิน

เครือข่ายท่ีมีอัตราการใชย้าปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ีระบบการหายใจช่วงบนและ
หลอดลมอักเสบเฉยีบพลนั  
≤ ร้อยละ 20  

 ร้อยละ 100  40 100 

20.  ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย ท่ีมี
การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  ≤ ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100  40 100 

 

หมายเหตุ : 1.   ผ่านข้ันที่ 1 
2. ตัวช้ีวัด RDU ข้ันที่ 2 คือ ตัวช้ีวัดสีม่วง (ข้อมลูจากโปรแกรม RDU 2016) 

 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม

ประเด็นการตรวจราชการ 
ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 

ด าเนินกิจกรรมตามกญุแจ 
PLEASE 

  

1.ติดตามกิจกรรม ข้ันที่ 1 
-ส่งเสรมิการใช้ยาในบญัชียาหลกั 
-PTC เข้มแข็ง 
-ฉลากยามาตรฐาน 
-ตัดยาที่ไม่เหมาะสมออกจากบญัชี
ยา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



-ส่งเสรมิจริยธรรมฯ 
2.ติดตามกิจกรรม ข้ันที่ 1 
-ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่
จ าเป็นใน 4 กลุม่โรค 
-ดูแลการใช้ยาในกลุ่มผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ ผู้สงูอายุ 
โรคไต 

1. มี partial treatment จากที่อื่น 
2. การลง ICD 10 
3. มี indication จริง ในการให้ 
antibiotic 
4. การให้ยาเพือ่ปูองกันในผูปุ้วย
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ 
5. Hygeine ของผูปุ้วยไม่ดี 
6. มีการ revisit ด้วย cellulitis 
จ านวนมาก 
7.มีแผลบรเิวณช่องคลอดค่อนข้างมาก 
และมีการปนเปื้อนอุจจาระขณะคลอด 

1. ลง ICD ให้ถูกต้อง 
2. ทบทวน indication 
3. ปรับเปลี่ยนการใช้ antibiotic นอก
เวลาราชการ 
4. Antibiotic สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น 
5.ปรบั standing order ในผู้ปุวยหลงั
คลอด 
6.รายงานผลการด าเนินการทกุไตรมาส
และคืนข้อมูลแก่แพทย์และเจ้าหน้าทีผู่้
สั่งใช้ยา เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7.จัดท าสือ่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุผลให้ผูปุ้วยและประชาชน พร้อม
ทั้งเฝูาระวังการจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ 
ยาสเตียรอยด์ และยาลดการอกัเสบกลุ่ม 
NSAIDs และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายใน
ร้านขายของช าในชุมชน 

 

ถามแพทย์แล้ว คาดว่าไม่น่าเปลี่ยน 555 
 

 
หัวข้อ  โครงการพฒันาศนูย์ความเลศิทางการแพทย์ 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละการส่งต่อผูปุ้วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10ต่อปี 
(การส่งออกผูปุ้วย 4 สาขา หัวใจ มะเรง็ ทารกแรกเกิด อุบัตเิหตุและฉุกเฉิน) 
2.สถานการณ์ 
 โรงพยาบาลศรีนครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อระดบัต้น (First –level Hospital) สามารถรบัส่งต่อจาก 
รพสต ในเขตได้5 แห่งคือ รพสต หนองบัว  รพสต คลองมะพลับ รพสต น้ าขุม รพสต หนองแหน และ รพสต 
นครเดิฐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม เพื่อใหผู้้รบับริการเข้าถึงบรกิารได้ อย่างรวดเร็ว สะดวก และตอ่เนื่อง 
3.เปูาหมาย 
1.สามารถส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างปลอดภัย 
2.มีระบบปรึกษาฉุกเฉิน 
3.มีการพฒันาระบบประสานงานการส่งตอ่ ผ่าน Line   ระหว่างโรงพยาบาลและแม่ข่ายเพื่อการรักษาที่
ต่อเนื่องทั้งไปและกลับ 

จากการการส่งต่อในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม-พฤษภาคม) พบว่ามีการสง่ต่อทัง้หมดรวม 1948 
ครั้งโดยแยกแผนกดังนี้   ER  224  ครั้ง OPD 1600  ครั้ง IPD 126 ครั้ง ส่งนอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 2 
รวม 60 ครั้ง ผู้ปุวยสง่ออกนอกเขต บริการสุขภาพเขต 2 มีแนวโน้มลดลง จากปี 2560 (ข้อมูลส่งผู้ปุวยส่งออก
นอกเขต บรกิารสุขภาพเขต 2ปี2560 จ านวน 78 ครั้ง) 



4.การด าเนินงาน /ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
4.1กระบวนการการด าเนินการ 
 -รวมทบทวนและจัดต้ังคณะกรมการและคณะท างานการรับ-ส่งผูปุ้วย 
 -ก าหนดให้มีการสง่ต่อตามแนวทางที่จงัหวัดก าหนดให้โดยสง่ต่อผ่านโรงพยาบาลแม่ข่ายคือ
โรงพยาบาลศรีสงัวร การส่งต่อนอกเขตบริการสุขภาพต้องผา่นความเห็นชอบของโรงพยาบาลศรสีังวร  ยกเว้น 
ในกรณีที่ผูปุ้วยต้องได้รบัการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทีม่ีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลศรีสงัวร 
 - ศึกษาCase ที่ส่งต่อ นอกเขตบริการสุขภาพที่2 ว่าเป็นCase เดมิที่ต้องรักษาต่อเนือ่งหรือเป็น ผู้ปุวย
รายใหมท่ี่สง่ต่อ เพื่อลดการตอ่สง่นอกเขตมาสง่ต่อในเขตใหม้ากขึ้นตามศักยภาพ โรงพยาบาลในเขตที่พฒันา
พบว่าส่วนใหญเ่ป็นผู้ปุวยเดิมที่ทีร่ักษาต่อเนื่อง ส่วนผู้ปุวยรายใหม่  
 เป็นผูปุ้วย ที่มาขอใบสง่ตัวเพื่อไปรักษาตามที่แพทย์นัด เนือ่งจากครั้งแรกไปรักษาเอง พบว่าเป็นโรคมะเร็ง
แล้วต้องไปรกัษาต่อเนื่อง 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1.ก าหนดแนวทางการสง่ต่อใน CUP และในจังหวัด  
2.ตรวจสอบสิทธิโดยงานประกันมีการใหป้รึกษาและแนะน าให้รักษาภายในเขตสุขภาพ 
3.สนับสนุนการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพระบบการสง่ต่อโดยการเช่ือมโยงข้อมูลผู้ปุวย การเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งต่อผู้ปุวยโดยโปรแกรม Thai Refer 
.ตารางที่ 91 แสดงผลการด าเนินงานการส่งตอ่ผูปุ้วยออกนอกเขต ปี 2561 
Service plan สาขา ผู้ปุวยสง่ออกนอกเขต 

บริการสุขภาพเขต 2ปี
2560 

ผู้ปุวยสง่ออกนอกเขต 
บริการสุขภาพเขต 2ปี

2561 

ลดลง/เพิม่ขึ้นร้อยละ 

โรคหัวใจ(รหัส I20-
I25) 

5 6 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ20 

โรคมะเร็ง(รหสั Cและ 
D) 

10 (1/9) 7(1/6) ลดลงร้อยละ30 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
(รหสัV101-Y98) 

0 0 0 

ทารกแรกเกิด(รหัส
วินิจฉัยที่เด็กอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากบั28 วัน
เทียบกับวันเกิดแฟมู
Person) 

0 0 0 

 
จากตาราง พบว่าการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพที่2 ปี2560เปรียบเทียบกบัปงีบประมาณ 2561ใน4 

สาขาหลกั สาขาหัวใจ เพิม่ขึ้นร้อยละ20     สาขามะเร็ง ลดลงร้อยละ 30     สาขาทาแรกเกิดและอุบัตเิหตุไม่
มีการส่งออกนอกเขตบรกิารสุขภาพ  
           สรุปผลงานวิเคราะห์ข้อมลู ปี2561 มีการส่งต่อนอกเขตจ านวน60 ครั้ง   รายใหม่ 8 ราย/รายเก่า 52 
ราย(  รายใหม่ แยกเป็น ผูปุ้วยจิตเวช 7 ราย สาเหตจุากผู้เกา่อาการก าเรบิญาติขอกลับไปที่เดิม  มะเรง็ 1 ราย 
รอคิวตรวจพเิศษนาน ไปตรวจ รพ เอกชน พบเป็นมะเร็งตบั ญาติขอไปรักษามะเรง็ล าปาง) 



โรคที่สง่ต่ออันดับ 1 คือจิตเวช จ านวน 13 ราย  2 . ตา  9  ราย 3.  มะเร็ง จ านวน 7 ราย  4.หัวใจ  
6ราย  5. SLE 3 ราย   

สถานพยาบาลที่สง่เป็นอันดับแรก รพ มหาราชเชียงใหม่ 14 ราย 2.รพ สวนปรงุ 13 ราย  
3.รพ. ศิรริาช 7 ราย 4.สถาบันสุขภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี  4 ราย  5.รพ จุฬาลงกรณ์ 4 ราย 

 
 
 
 
 
หัวข้อ พฒันาระบบบรกิารสุขภาพ  สาขากุมารเวชกรรม 
ตัวช้ีวัด อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก อายุ 1เดือนถึง5 ปีบรบิูรณ์ลดลงรอ้ยละ 10 
ค านิยาม อัตราปุวยตายโรคปอดบวมใน เด็ก อายุ1 เดือน-5 ปีบรบิูรณ์ หมายถึงเด็ก อายุ1 เดือน-5 ปีบรบิูรณ์ 
ปวุยตายด้วยโรคปอดบวม (รหสัโรค PDx J12 -18)  จากข้อมูลประชากร กลางปี 2561 พบว่าอ าเภอศรีนคร มี
เด็กอายุ 1 เดือนถึง 5 ปี จ านวน 1174 คนแยกเป็น ชาย609 คน  
หญิง 565 คน  

ในปีงบประมาณ2560 เด็ก อายุ1 เดือน-5 ปีบริบรูณ์ปุวยด้วยโรคปอดบวม (รหัสโรค PDx J12 -18)  
จ านวน 19 คน/46 ครั้ง 

ในปีงบประมาณ2561 เด็ก อายุ1 เดือน-5 ปีบริบรูณ์ปุวยด้วยโรคปอดบวม (รหัสโรค PDx J12 -18)  
จ านวน 26 คน/89ครั้ง 

จากข้อมลูข้างต้นไม่พบการตาย แต่พบว่าอัตราปุวยด้วยโรครหสั PDx J12 -18   เพิ่มข้ึน 36.84% 
การด าเนินงาน 
 1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสาขากุมารเวชและกรรมการARIC  ระดับอ าเภอ  
 2.มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ARIC ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ 
 3.มีการเฝูาระวังการปุวยและตายโรคปอดบวมในเดก็โยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและระบบการส่งต่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม 
1.ประเด็นตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด1.ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ น้อยกว่า 20% 
ตัวช้ีวัด2.ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน 5ภาวะน้อยกว่า4 % 
ตัวช้ีวัด3.ร้อยละของผู้ปุวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ปุวยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือที่แขนน้อยกว่า20 
% 
ตัวช้ีวัด4.ร้อยละของการถูกตัดขาต้ังแต่ระดบัข้อเท้าข้ึนมาของผูปุ้วยภาวะขาเดเลือดที่ขา น้อยกว่า20% 
2.สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2560และ2561 ไม่พบอุบัติการณ์ตามตัวช้ีวัดทั้ง 4 ตัว  
หัวข้อการพฒันาระบบบรกิาร  สาขาอายุรกรรม 
1.ตัวชีวัด   อัตราตายผู้ปุวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด   Community acquired น้อยกว่าร้อยละ 
30 
2.สถานการณ์ 
  ตารางที่ 92 แสดงอัตราตายผูปุ้วยติดเช้ือในกระแสเลือด โรงพยาบาลศรีนคร  ปี 2558-2560   
อัตรา ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 
อัตราตายผูปุ้วยติด
เช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงชนิด   
Community 
acquired 

0 0 0 0 

ตารางที่ 93 แสดงข้อมลูผลการด าเนินงานตัวชีวัดย่อยในการด าเนินงาน sepsis โรงพยาบาลศรีนคร   ปี 2561 
( ตค60-พค61) 
ข้อมูล เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหต ุ

2. จ านวนผู้ปุวยsepsis 
ทั้งหมด 

10 10 100  

2.ผู้ปุวยท า H/C  ก่อนให้ IV  ABO ≥ร้อยละ90 10 100  
3.ผู้ปุวยได้ ABO  ภายใน 1 ชม ≥ร้อยละ90 10 100  
4.ผู้ปุวยได้รบัสารน้ า 30ml/kg 
(1500 ส าหรบัผู้ใหญ่ใน 1 ชม) 

≥ร้อยละ90 10 100  



5.Sepsis  Fast   Track  ภายใน 
3 ชม   (Level of care 2-3) 

≥ร้อยละ30 NA NA โรงพยาบาล
ทั่วไปเก็บ

ข้อมูล 
6.ผู้ปุวยสง่ต่อไปรพ.สูงกว่า  10 100  
สรปุประเด็นส าคัญทีเ่ป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลือ่นนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 

--- -.โรงพยาบาลศรีนครไม่มี Lab นอกเวลา การให้ยา Antibiotic ภายใน 1 ชม.แรก พิจารณาจาก 
clinical ของผู้ปุวยเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคมะเร็ง    
1.ประเด็นการตรวจราชการ : Service  Excellence การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ       
ตัวชี้วัด 1 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  
   เปูาหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ในระยะเวลา 5 ปี (2564)เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 ( 25.2 ต่อ
ประชากรแสนคน) 
   อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปูาหมาย : ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อัตราตายลดลง คิดเป็น 24.6 ต่อ
แสนประชากร) 
   ตัวชี้วัด 2 อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด  
   เปูาหมาย : ลดลงร้อยละ 5 ในระยะเวลา 5 ปี (2564)เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558     20.1 ต่อ
ประชากรแสนคน) 
   อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปูาหมาย: ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อัตราตายลดลง คิดเป็น 19.8 ต่อ
แสนประชากร) 
สถานการณ์ 
มะเร็งปอดและมะเร็งตบัในจังหวัดสุโขทัย พบเป็นอันดับ 2 และ 3 รองจากมะเรง็ล าไส้และมจี านวนรายใหม่
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนคร มีการด าเนินการจัดกจิกรรม 



Sukhothai  Cancer  Day  มีการรณรงค์  5  ท า  5  ไม่ ห่างไกลโรคมะเร็ง , 7 สัญญาณอันตรายของ
โรคมะเร็ง , พืชผกัต้านมะเร็ง สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งล าไส้และมีกจิกรรมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งล าไส้  การรณรงค์คัดกรองมะเรง็เต้านม  มะเร็งปากมดลูก มกีารจัดท าทะเบียนมะเร็ง โปรแกรม 
Thai  Cancer based  ให้เป็นปัจจุบัน 
อ าเภอศรีนคร ปี 2561มีผูปุ้วยมะเร็งทุกชนิด จ านวน 170 ราย แยกเป็นเพศชาย 69ราย เพศหญิง  101ราย  
มะเร็งที่พบมากที่สุดของอ าเภอศรีนคร คือมะเรง็เต้านม รอ้ยละ 24.11 มะเรง็ล าไส้ ร้อยละ 15.88 มะมะเร็ง
ปอด ร้อยละ 10.58 มะเรง็ปากมดลูก ร้อยละ 8.82 และมะเร็งตับ  ร้อยละ 5.29 จากจ านวนผู้ปุวยมะเรง็ แยก
ตามเพศและช่วงอายุ ต าบลศรีนคร ปี 2561 พบว่าผู้สูงอายุ  60 ปี ข้ึนไปจะพบเป็นโรคมะเรง็มากที่สุด  
รองลงมาช่วงอายุ 51-60 ปี ,  41-50 ปี , 31-40 ปี , 21-30 ปี , แรกเกิด-10 ปี  และไม่พบมะเรง็ในช่วงอายุ 
11-20 ปี 
อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตบั  ปี 2561   11.39  ต่อประชากรแสนคน พบ 3 ราย   อยู่ในเขตต าบล 
นครเดิฐ จ านวน2คน  ต าบลศรีนครจ านวน1คน 
อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ปี 2561   11.39  ต่อประชากรแสนคน  พบ3ราย อยู่ในเขตต าบล 
ศรีนคร2คน ต าบลคลองมะพลบั1คน 
ต าบลที่พบผู้ปุวยมะเรง็มากที่สุด คือ ต าบลศรีนคร ร้อยละ 31.71   ต าบลคลองมะพลับ รอ้ยละ 23.58  ต าบล  
น้ าขุม ร้อยละ 20.33  รพ.สต.บ้านหนองแหน ต.นครเดิฐ รอ้ยละ 13.82  ต าบลนครเดิฐ รอ้ยละ 5.69 และ
ต าบลหนองบัว  ร้อยละ 4.88 
มะเร็งที่พบ 5 อันดับในเพศชาย คือ มะเรง็ล าไส้ จ านวน 14 ราย ร้อยละ 32.56  มะเรง็ตับ จ านวน 4 ราย 
ร้อยละ 9.30   มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  จ านวน 3 ราย ร้อยละ 6.98  มะเร็งกระเพาะอาหาร  จ านวน 3 ราย 
ร้อยละ 6.98  มะเร็งต่อมลูกหมาก  จ านวน 3 ราย ร้อยละ 6.98   
มะเร็งที่พบ 5 อันดับในเพศหญิง คือ มะเรง็เต้านม จ านวน 36 ราย  ร้อยละ 45.00  มะเร็งปากมดลูก จ านวน 
13 ราย  ร้อยละ 16.25  มะเร็งล าไส้ จ านวน 8 ราย  ร้อยละ 10  มะเร็งปอด จ านวน 4 ราย ร้อยละ 5 มะเรง็
รังไข่  จ านวน 4 ราย  ร้อยละ 5   
มะเร็งรายใหม่ ปี 2561 มีจ านวน 28 ราย 3 อันดับแรกที่พบมากทีสุ่ด คือ มะเร็งปอด จ านวน 8 ราย ร้อยละ 
28.57 รองลงมาคือมะเรง็เต้านม จ านวน 4 ราย ร้อยละ 14.28 และมะเร็งตับ จ านวน 4 ราย ร้อยละ 14.28   
วัตถุประสงค์ : 
เพื่อให้ประชากรมีสขุภาพดี ลดความเจ็บปุวยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีร่างกายที่เหมาะกับการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน          
กลยุทธ์ 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างานเพื่อปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรค มะเร็ง 
โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน 
2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 

รายการ
ข้อมูลจาก
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อัตรา
การ

เสียชีวิต
จาก

มะเร็ง
ตับ   

ผลงานจ านวน
การตายจาก
โรคมะเร็งตับ
(ICD-10 = 

C220 -C229) 

1 

     

1 1 3 2 
(คมพ) 
 
 
 

  อัตรา/ร้อยละ       11.39 0 
 อั ต ร า

ก า ร
เสียชีวิต
จ า ก
ม ะ เ ร็ ง
ปอด   

ผลงานจ านวน
การตายจาก
โรคมะเร็งปอด
(ICD-10 = 
C220 -C229) 

2 0 1  0 0 0 3 5 ราย
( น ข 1
ค ม พ 2
ศน2) 

อัตรา/ร้อยละ       11.39 18.94 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
3.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีส าคัญ 
  3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม Thai  Cancer based  อ าเภอศรีนคร 
   ตาราง แสดงข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภทแยกรายต าบล  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 

สถานบริการ 

ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง 

เพศชาย เพศหญิง 
รวม 

  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

รพ.ศรีนคร 15 34.88 24 30.00 39 31.71 

รพ.สต.คลองมะพลับ 9 20.93 20 25.00 29 23.58 

รพ.สต.น้ าขุม 7 16.28 18 22.50 25 20.33 

รพ.สต.บ้านหนองแหน  7 16.28 10 12.50 17 13.82 



รพ.สต.นครเดิฐ 2 4.65 5 6.25 7 5.69 

รพ.สต.หนองบัว 3 6.98 3 3.75 6 4.88 

รวมท้ังหมด 43 100.00 80 100.00 123 100.00 

 

 
วิเคราะห์ : 
 ผู้ปุวยมะเรง็ทุกประเภทแยกรายต าบล (1 ต.ค 60 - 31  พ.ค  61)  พบผู้ปุวยมะเรง็มากที่สุด คือ 
ต าบลศรีนคร ร้อยละ 31.71  รองลงมา รพ.สต.คลองมะพลบั ร้อยละ 23.58   รพ.สต.น้ าขุม ร้อยละ 20.33  
รพ.สต.บ้านหนองแหน ร้อยละ 13.82  รพ.สต.นครเดิฐ ร้อยละ 5.69 และ รพ.สต.หนองบัว ร้อยละ 4.88 
ตาราง แสดงข้อมูลผู้ปุวยมะเรง็ทุกประเภท  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 

ข้อมูล 
ผู้ป่วยมะเร็งแยกชนิด 

เพศชาย เพศหญิง 
รวม 

  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

CA Breast   0.00 36 45.00 36 29.27 
CA Colon 14 32.56 8 10.00 22 17.89 
CA Cervix   0.00 13 16.25 13 10.57 
CA Lung 2 4.65 4 5.00 6 4.88 
CA Lymph node 3 6.98 2 2.50 5 4.07 
CA Liver 4 9.30   0.00 4 3.25 
CA Ovary   0.00 4 5.00 4 3.25 
CA Brain 1 2.33 2 2.50 3 2.44 



CA Stomach 3 6.98 1 1.25 4 3.25 
CA Thyroid 1 2.33 3 3.75 4 3.25 

CA Prostate 3 6.98   0.00 3 2.44 
CA Skin 1 2.33   0.00 1 0.81 
CA Larynx 2 4.65   0.00 2 1.63 
CA Bone   0.00 3 3.75 3 2.44 
CA Bladder 3 6.98   0.00 3 2.44 
CA Pancreas 1 2.33   0.00 1 0.81 
CA Rectum 1 2.33   0.00 1 0.81 
CA Meningoma   0.00 1 1.25 1 0.81 
CA Nose   0.00 1 1.25 1 0.81 

CA Gum   0.00 1 1.25 1 0.81 
CA Eye   0.00 1 1.25 1 0.81 
CA Eyelid 1 2.33   0.00 1 0.81 
CA Testis 1 2.33   0.00 1 0.81 
CA Tonsil 1 2.33   0.00 1 0.81 

Leukemia 1 2.33   0.00 1 0.81 

รวมท้ังหมด 43 34.96 80 100.00 123 100.00 

 
ตาราง  แสดง ผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก อ าเภอศรีนคร ปี 2560 (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 
 

 
 



วิเคราะห์ : 
  อ าเภอศรีนคร ปี 2561มีผูปุ้วยมะเร็งทุกชนิด จ านวน 123 ราย แยกเป็นเพศชาย 43ราย เพศหญิง  
80 ราย  มะเร็งทีพ่บมากที่สุดของอ าเภอศรีนคร คือมะเรง็เต้านม ร้อยละ 29.27 มะเร็งล าไส้ ร้อยละ 17.89  
มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 10.57 มะเรง็ปอด ร้อยละ 4.88 และมะเรง็ต่อมน้ าเหลือง  ร้อยละ 4.07 
 
ตาราง แสดงจ านวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามเพศและช่วงอายุ อ าเภอศรีนคร ปี 2561(1 ต.ค  2560 - 31  
พ.ค  2561) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

แรกเกิด-10 ปี 1 2 3 2.44 

11-20 ปี 0 0 0 0.00 

21-30 ปี 2 1 3 2.44 

31-40 ปี 0 3 3 2.44 

41-50 ปี 1 13 14 11.38 

51-60 ปี 7 27 34 27.64 

60 ปีข้ึนไป 32 34 66 53.66 

รวม 43 80 123 100 
 

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้ป่วยมะเร็ง แยกตามช่วงอายุ อ าเภอศรีนคร ปี 2561 



 

วิเคราะห์ : 
จากจ านวนผู้ปุวยมะเรง็ แยกตามช่วงอายุ ต าบลศรีนคร ปี 2561 พบว่าผู้สูงอายุ  60 ปี ข้ึนไปจะพบเป็น
โรคมะเร็งมากทีสุ่ด  รองลงมาช่วงอายุ 51-60 ปี ,  41-50 ปี , 31-40 ปี , 21-30 ปี , แรกเกิด-10 ปี  และไม่
พบผูปุ้วย   มะเร็งในช่วงอายุ 11-20 ปี 
 
ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกในเพศชาย  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 

ล าดับ ประเภทมะเร็ง 
เพศชาย  43 ราย 

จ านวน ร้อยละ 

1 CA Colon 14 32.56 

2 CA Liver 4 9.30 

3 CA Lymph node 3 6.98 

4 CA Stomach 3 6.98 

5 CA Prostate 3 6.98 
 

 
 
 
แผนภูมิ แสดงร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกในเพศชาย  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 



 

วิเคราะห์ : 
มะเร็งที่พบ 5 อันดับในเพศชาย คือ มะเร็งล าไส้ จ านวน 14 ราย ร้อยละ 32.56  มะเร็งตับ จ านวน 4 ราย 
ร้อยละ 9.30   มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  จ านวน 3 ราย ร้อยละ 6.98  มะเร็งกระเพาะอาหาร  จ านวน 3 ราย 
ร้อยละ 6.98  มะเร็งต่อมลูกหมาก  จ านวน 3 ราย ร้อยละ 6.98   
ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกในเพศหญิง  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 
 

ล าดับ ประเภทมะเร็ง 
เพศหญิง  90 ราย 

จ านวน ร้อยละ 

1 CA Breast 36 45.00 

2 CA Cervix 13 16.25 

3 CA Colon 8 10.00 

4 CA Lung 4 5.00 

5 CA Ovary 4 5.00 
 
กราฟ แสดงร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง  5  อันดับแรกในเพศหญิง  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 
 



 
วิเคราะห์ : 
มะเร็งที่พบ 5 อันดับในเพศหญิง คือ มะเร็งเตา้นม จ านวน 36 ราย  ร้อยละ 45.00  มะเร็งปากมดลูก จ านวน 
13 ราย  ร้อยละ 16.25  มะเร็งล าไส้ จ านวน 8 ราย  ร้อยละ 10  มะเร็งปอด จ านวน 4 ราย ร้อยละ 5 มะเร็ง
รังไข่  จ านวน 4 ราย  ร้อยละ 5   
3.2 การคัดกรองมะเร็งล าไส้ ปี 2561 
ตาราง แสดง การคัดกรองมะเรง็ล าไส้ กลุ่มเปูาหมายอายุ 50-70 ปี  อ าเภอศรีนคร ปี 2561 

กลุ่ม

เป้าหมาย ม ีญาติเป็น 

จ านวน ร้อยละ CA Colon จ านวน ร้อยละ ปกติ ผิดปกติ

1 ศรีนคร 1,284 1,284 100 8 1,276 2 1,282 4 1,280 14 1.09 11 2

2 นครเดิฐ 610 610 100 7 603 7 603 0 610 14 2.30 1 0

3 น ้าขมุ 1,443 1,443 100 0 1443 15 1,428 0 1,443 15 1.04 14 1

4 หนองบวั 703 703 100 2 701 8 695 0 703 10 1.42 0 0

5 คลองมะพลบั 1,410 1,398 99.15 6 1392 0 1398 0 1398 6 0.43 0 0

6 หนองแหน 527 527 100 2 525 8 519 0 527 10 1.90 0 0

5,977 5,965 99.80 25 5,940 40 5,925 4 5,961 69 1.16 26 3รวม

พบกลุ่มเส่ียงมะเร็ง

ล าไส้ใหญ่เป็นมะเร็งล าไส้ หรือท้องผูก ถ่ายปนเลือด นน.ลดโดยไม่รู้สาเหตุ

ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี

ที่ สถานบริการ
ได้รับการคัดกรอง

1.มญีาติสายตรง 2.มท้ีองผูกสลับท้องเสีย 3.มเีลือดจาง หรือ

ตรวจ FIT-Test

 

วิเคราะห์ :  



 จากตาราง พบว่า อ าเภอศรีนคร มีกลุ่มเปูาหมาย 5,977 ราย ได้รับการคัดกรอง 5,965  ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.80 พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งล าไส้  69  ราย คิดเป็นรอ้ยละ 1.16  และยังอยู่ในช่วงด าเนินการ
ตรวจ FIT-Test  

3.3 การจดักิจกรรม Sukhothai  Cancer  Day  อ าเภอศรีนคร 

1.จัดกิจกรรมแต่ละหน่วยบริการ  รณรงค์  เลิกเหล้า  เลกิบหุรี่    

2.ให้สุขศึกษาในหน่วยใหบ้ริการทกุหน่วย  ในสัปดาห์ ที่ 2   ของ  เดือนกุมภาพันธ์  ในปี2561 

      หัวข้อที่ก าหนดให้   -5ท า  5ไม่  7 สัญญาณอันตราย 

                                      -อาหารปลอดภัยห่างไกลโรคมะเรง็ 

                                      - อาหารต้านมะเร็ง 

                                      -การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ออกหน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อตรวจมะเรง็ปากมดลกู 

                                      - ให้สุขศึกษาเรื่องโรคมะเรง็ล าไส้  และการคัดกรองมะเรง็ล าไส้ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  Service  Plan  สาขาโรคมะเร็ง  
   
1.ประเด็นการตรวจราชการ :  
ความครอบคลุมของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี  ร้อยละ  80 
ความครอบคลุมของการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี  ร้อยละ  80 
 
2.สถานการณ์ 
สถานการณ์ จังหวัดสุโขทัย มีผูปุ้วยมะเร็งรายใหม่ ปี 2559  จ านวน  951  ราย คิดเป็น 157.95 ต่อแสน
ประชากร และปี 2560  จ านวน  856  ราย  คิดเป็น 142.54 ต่อแสนประชากร มะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก
ในปี 2560 ได้แก่มะเร็งตับและท่อน้ าดี  มะเร็งเต้านม มะเรง็หลอดลมและปอด  มะเรง็ล าไส้และมะเร็งปาก
มดลูก  ตามล าดับ 
อ าเภอศรีนคร ปี 2561มีผูปุ้วยมะเร็งทุกชนิด จ านวน 123 ราย แยกเป็นเพศชาย 43ราย เพศหญิง  80 ราย  
มะเร็งที่พบมากที่สุดของอ าเภอศรีนคร คือมะเรง็เต้านม รอ้ยละ 29.27 มะเรง็ล าไส้ ร้อยละ 17.89  มะเร็งปาก
มดลูก ร้อยละ 10.57 มะเร็งปอด ร้อยละ 4.88 และมะเรง็ตอ่มน้ าเหลือง  ร้อยละ 4.07  
มะเร็งที่พบ 5 อันดับในเพศหญิง คือ มะเรง็เต้านม จ านวน 36 ราย  ร้อยละ 45.00  มะเร็งปากมดลูก จ านวน 
13 ราย  ร้อยละ 16.25  มะเร็งล าไส้ จ านวน 8 ราย  ร้อยละ 10  มะเร็งปอด จ านวน 4 ราย ร้อยละ 5 มะเรง็
รังไข่  จ านวน 4 ราย  ร้อยละ 5   
มะเร็งรายใหม่ ปี 2561 มีจ านวน 28ราย 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุด คือ มะเรง็ปอด จ านวน 8ราย ร้อยละ 
28.57 รองลงมาคือมะเรง็เต้านม จ านวน 4ราย ร้อยละ14.28 และมะเร็งตบั จ านวน 4 ราย ร้อยละ 14.24   
 
 
 



 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีส าคัญ 
 

   3.1 มีการประชุมผูร้ับผิดชอบงานโรคมะเร็ง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงถงึมีการ
ช้ีแจงแนวทางการคัดกรองทั้งในส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเต้านมและมะเรง็ล าไส้ใหญ่ ทีจ่ะต้อง
ด าเนินการคัดกรอง ในปงีบประมาณ 2561  
   3.2 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเรง็ล าไส้ อยู่ในช่วงด าเนินการและมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ทุกเดือน 
   3.3 ติดตามควบคุมก ากับ โดยผู้รบัผิดชอบ Service  Plan  สาขาโรคมะเร็ง  
 
 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี   อ าเภอศรีนคร 
   ตาราง แสดงจ านวนและอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 
 

สถานบริการ จ านวนเป้าหมาย ณ ปี 2558 
ผลงานสะสม ปี 2558-

2561 
ร้อยละ 

รพ.สต.น้ าขุม 974 780 80.08 

รพ.สต.นครเดิฐ 467 363 77.73 

รพ.สต.บ้านหนองแหน 378 254 67.20 

รพ.ศรีนคร 948 608 64.14 

รพ.สต.หนองบัว 553 345 62.39 

รพ.สต.คลองมะพลบั 975 606 62.15 

รวม 4,295 2,956 68.82 
 

  ข้อมูลจาก : HDC 5 มิ.ย 61 
กราฟ  แสดงร้อยละการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกในสตรอีายุ  30-60  ปี  ผลงานสะสมรอบ 5 ปี 
           (1 ต.ค  2560 - 31  พ.ค  2561) 
 



 
วิเคราะห์ :  
การคัดกรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรีอายุ  30-60  ปี  ผลงานสะสมรอบ 5 ปี (1 ต.ค 2557 ถึง 30 ก.ย 2562)  
ภาพรวมอ าเภอศรีนคร ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ผลงาน รอ้ยละ  68.82   ( เกณฑ์เปูาหมาย ปี 2561 ร้อยละ 
> 80 )   แยกรายสถานบริการ   พบว่า    ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย 1 แห่ง คือ รพ.สต.น้ าขุม ร้อยละ 80.08  ยังไม่
ผ่านเกณฑเ์ปูาหมาย  4 แห่ง คือ   รพ.สต.นครเดฐิ ร้อยละ 77.73    รพ.สต.บ้านหนองแหน ร้อยละ 67.20      
รพ.ศรีนคร  ร้อยละ 64.14        รพ.สต.หนองบัว ร้อยละ 62.39    รพ.สต.คลองมะพลบั ร้อยละ 62.15  
2. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีอายุ 30 – 70 ปี   อ าเภอศรีนคร 
 

    ตารางแสดง จ านวนและร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ  30 – 70  ปี   ปี 2559 - 2561  
 

สถานบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านหนองแหน 499 456 91.38 494 455 92.11 493 488 98.99 

รพ.ศรีนคร 1229 977 79.50 1250 1102 88.16 1228 1212 98.70 

รพ.สต.นครเดิฐ 598 514 85.95 609 549 90.15 590 560 94.92 

รพ.สต.น้ าขุม 1245 1178 94.62 1233 1156 93.76 1233 1146 92.94 

รพ.สต.หนองบัว 664 617 92.92 673 627 93.16 671 664 98.96 

รพ.สต.คลองมะพลบั 1265 1135 89.72 1252 1132 90.42 1239 380 30.67 

รวม 5500 4877 88.67 5511 5021 91.11 5454 4450 81.59 
 
   
 

80 



 
 กราฟแสดง ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ  30 – 70  ปี   ปี 2559 - 2561  
 

 
 

วิเคราะห์ :  
 ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ  30 – 70  ปี   เปรยีบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ป ี2559 – 2561 
)  ผลงาน    ร้อยละ 88.67 , 91.11 , 81.59  ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมาย 
 
 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด(1 ต.ค. 60 – 31พ.ค.61) 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์

เป้าหมาย 
เป้าหมาย /ผลงาน ร้อยละ 

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยมะเร็งตับ  
(เปูาหมาย : ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อัตราตาย 
คิดเป็น 24.6 ต่อแสนประชากร) 

ลดลง เปูาหมาย<24.6 
ผลงาน  7.59 

ลดลง 

2 . อั ต ร า ก า ร เ สี ย ชี วิ ต จ า ก ม ะ เ ร็ ง ป อ ด               
(เปูาหมาย: ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 อัตราตาย 
คิดเป็น 19.8 ต่อแสนประชากร) 

ลดลง เปูาหมาย<19.8 
ผลงาน  0 

ลดลง 

3.ร้อยละของผู้ปุวยมะเรง็ระยะสุดท้ายได้รับการ
ดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) 

>90 เปูาหมาย 13 
ผลงาน   12 

92.3 

4. ร้อยละของผูปุ้วยทีr่eferออกนอกเขตสุขภาพ
เพื่อท าการตรวจวินิจฉัย(Cancer Diagnosis) 

ลดลง≥50% เปูาหมาย ไม่เกิน3 
ผลงาน   0 

ลดลง 

5. ร้อยละของผูปุ้วยทีr่eferออกนอกเขตสุขภาพ
เพื่อท าการรกัษาโรคมะเร็ง(Cancer Tretment) 

ลดลง≥50% 
เปูาหมาย ไม่เกิน1 
 ผลงาน   2 

ลดลง66.67 

ปี 2558-2562 ร้อยละ  80 เปูาหมาย  4,248 76.58 

80 



6.สตรีกลุ่มเปูาหมายอายุ 30-60 ปีคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก   

ผลงาน     3,253 (ข้อมูลHDC 
30/09/61) 

7. สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 70 ปีคัดกรอง
มะเร็งเต้านม 

ร้อยละ  80 
เป้าหมาย  5,414
ผลงาน      5,192 

 95.9 
ข้อมูลHDC 30/09/61) 

 
ตารางแสดง 
ตัวชี้วัด ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 
 ราย อัตรา ราย อัตรา ราย อัตรา ราย อัตรา 

อัตราการ เสีย ชี วิต
ของผู้ปุวยมะเร็งตับ   

4 15.05 3 11.31 0 0 2 7.59 

อัตราการ เสีย ชี วิต
จากมะเร็งปอด                

3 11.29 6 22.62 5 18.94 0 0 

 
 
3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะต่อ
นโยบาย/ต่อส่วนกลาง/
ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ 

กฏหมาย 
งานมะเร็งปากมดลูก  อ าเภอศรีนคร 
เปูาหมาย  4,295  คน ผลงาน 2,956 คน   ร้อยละ 
68.82   
สถานการณ์รายต าบล 
1.รพ.สต.น้ าขุม 

 
2.รพ.สต.นครเดิฐ 

ระยะเวลาด าเนินการ :  1 มิ.ย – 31 ก.ค 61 
1)  คืนข้อมูลพร้อม ประชุม อสม.กลุ่มย่อยใน
พื้นที่ที่ยังไม่ถงึเกณฑเ์ปูาหมายเพื่อค้นหาและ
วิเคราะห์ปญัหาหาแนวทางสง่เสริมการเข้าถึง
บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยแจง้
สถานการณ์รายหมู่  
1 มิ.ย 61  วิเคราะห์สาเหตุจากการประชุม
กลุ่มย่อย พบว่า 
- ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ ที่ไปตรวจ

ที่คลินิกและไม่มีผลการตรวจจากคลินิก
เป็นหลักฐาน 

- เป็นกลุ่มที่มีภารกิจในการเลีย้งดูบตุร
หลานไม่มีเวลามาตรวจ 

- เป็นกลุ่มที่ไม่ยินยอมตรวจ เน่ืองจาก
โสด อาย  และบอกว่าอายุมากแล้ว ไม่
เป็นไรหรอก 

 2) จัดท าทะเบียนรายชื่อกลุ่มเปูาหมายทีย่ัง
ไม่ได้รับการ 
      ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกแยกราย
หมู่/รายชุมชน/ ราย อสม. 

1.การตั้งเปูาการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ควรลดร้อยละลง เพราะ
ในบางบริบทของพื้นที่
ยากต่อการคัดกรอง 
และกลุ่มเปูาหมายทีเ่ป็น
อุปสรรค คือกลุ่มที่รับ
การตรวจคลินิกหรือ รพ.
นอกเขต จะไม่มีข้อมูล+
หลักฐานมาใหล้งความ
ครอบคลุม 
2.การคัดกรองในแต่ละ
ละกลุ่มเปูาหมายต้องเร่ง
การคัดกรองในช่วง
เดียวกันและมีปริมาณ
กลุ่มเปูาหมายที่จ านวน
มาก จนท.มีน้อยและยงั
ต้องเร่งลงข้อมูลใน
โปรแกรม HOSxP 
เพื่อให้ผลงานขึ้นที ่HDC 



 
3.รพ.สต.บ้านหนองแหน 

 
 

3) อสม.น ารายชื่อสอบถามความต้องการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกในวันเวลาที่
กลุ่มเปูาหมายสะดวกรับบริการ และแจง้
กลับมายงัทีมตรวจคัดกรอง นัด วดป.+
เวลา+สถานที่ตรวจ 
4) จดัรถโมบายเคลื่อนที่ “เชิงรุก” 
ด าเนินงานตามแผน  ทั้งในและนอกเวลา
ราชการ ตามบริบทพ้ืนที่(รพ.ศรีนคร)  
 
 

กระทรวง ท าใหเ้ป็น
อุปสรรคในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  

งานมะเร็งปากมดลูก  อ าเภอศรีนคร 
4.รพ.ศรีนคร 

 
 
5.รพ.สต.หนองบวั 

5) การประเมินผลตรวจคดักรองจะสรุปเป็น
รายหมู่บา้น    และคืนข้อมูลให้กลุ่มผู้น า
ชุมชน/อสม. 
6) และส่งผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ให้แก่    กลุ่มเปูาหมายที่มารับบริการ 
ติดตามการสง่ต่อรักษาในกรณีที่มีภาวะ
ผิดปกต ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
6.รพ.สต.คลองมะพลับ 

 
 

 
 
 

 
 

ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  

 
1.ร้อยละของผู้ปุวยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative Care)ไม่ได้ตามเกณฑ์ 2 ราย
เน่ืองจากรายที่1.ผู้ปุวยมารักษาและขึ้นทะเบียนแล้วไป
เสียชีวิตต่างจังหวัดท าให้ทีมไม่สามารถลงดูแลได้ทันรายที่ 2.
ขาดการประสานงานในการดูแลผู้ปุวยระหว่างรพ.สตและทีม
Pallative Careรพ. 
2. ร้อยละของผูปุ้วยทีr่eferออกนอกเขตสุขภาพเพือ่
ท าการรักษาโรคมะเร็ง(Cancer Treatments) ผู้ปุวย
ไปรับการรักษามาก่อนและมาขอใบส่งตัวย้อนหลัง 

 
 
 
 

 
1.พัฒนาระบบการประสานงานและสง่ต่อ
การดูแลผูปุ้วยในรพ.สตและรพ.อย่างต่อเน่ือง
และรวดเร็ว 
 
 
 
2.ประสานแพทยแ์ละงานประกันชี้แจง
นโยบายและแนวทางการสง่ต่อในเขต 
3.ชี้แจงผู้ปุวยและญาติให้เขา้ใจระบบการส่ง
ต่อและสร้างความม่ันใจให้กับบริการในการ
รับบริการภายในเขต 

 

 
 



โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้ได้ซึ่งคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย าและเช่ือมต่อข้อมูลกับ
แม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
2. คืนข้อมูลให้เครือข่าย รพ.สต. เพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามการด าเนินงานของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องในส่วนของการเก็บข้อมูลและ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงในผู้ปุวยมะเร็งแต่ละพื้นที่ที่พบอัตราอุบัติการณ์ 
3. การสื่อสารข้อมูล/สถานการณ์ ให้กับผู้น าชุมชนในทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการ ( Service Plan ) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ตัวช้ีวัด : อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็(ปี2561:≤6.3ต่อประชากรแสนคน 

สถานการณ์ 

ปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จของประชาชนในเขตอ าเภอศรีนคร จากข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ย้อนหลงั 5 ปี  คือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556- 2560  พบว่า มีการฆ่าตัวตายส าเรจ็ คิดเป็นตามล าดับคือ  7.43 
,15.04,11.30 ,11.36และ26.52 ต่อประชากรกลางปี ตามล าดับซึ่งเปูาหมายที่กรมสุขภาพจิตก าหนดไว้ไม่เกิน
6.3 ซึ่งมีแนวโน้มสงูข้ึนมาก  ปัญหาส่วนใหญ่มากจากการทะเลาะกันในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดมาจาก
ปัญหาหึงหวง ความรัก ด้านเศรษฐกิจซึ่งในปจัจบุันเกิดผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการเมืองและสภาพ
อากาศซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิท าใหป้ระชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม และอาชีพรับจ้าง ประชาชนมีภาวะหนี้สินมากข้ึน และอยู่ในกลุ่มวัยแรงงานวัยผู้ใหญอ่ายุ40-60ปี
วิธิการที่ใช้ส่วนใหญ่คือผูกคอคิดเป็นร้อยละ85.71และกินยาปราบพืชคิดเป็นร้อยละ14.29 ดังภาพที่1 

แผนภูมิ  แสดงเส้นอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จปี2556-ปี2560 



 

ในปีงบประมาณ2561(ต.ค.60-พ.ค.61)อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของอ าเภอศรีนคร คิดเป็นร้อยละ
3.79ต่อแสนประชากร ใช้วิธีการผูกคอและการใช้ปืนยิงตัวเอง ปัญหาที่พบคือด้านสุขภาพ ครอบครัว ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและเรื่องชู้สาว หึงหวง 

แผนภูมิ  แสดงเส้นอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จปี2561 

 

 

 

 



 

ประเด็นการตรวจราชการ 

1.อัตราการฆ่าตัวตายน้อยกว่าร้อยละ6.3 ต่อแสนประชากร 
2.การติดตามดูแลผู้ทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ า ตามแนวทางมาตรฐาน 
3.การเฝูาระวังคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (1.โรคจิต/โรคซมึเศร้า2.โรคทางกาย
เรื้อรัง3.สุรา/สารเสพติด)และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวมาตรฐาน 
4.พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น และโรคออทสิติก 
5.การพฒันาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบรกิารจติเวชเร่งด่วน(acute care) ในหน่วยบริการทุก
ระดับ 
6.การจัดให้มียาจิตเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรบัโรคจิตเวชทีส่ าคัญในโรงพยาบาลทกุระดบั 
7.การบรูณาการระบบการปูองกันการฆ่าตัวตายที่เช่ือมกบั DHSในเขตสุขภาพและสร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและญาติแกนน าชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่
เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
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ข้อมูลตามเปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที่ และ/หรือ ผลลพัธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small success) ปัญหาอุปสรรค 

1.อัตราการฆ่าตัว
ตายน้อยกว่าร้อยละ
6.3 ต่อแสน
ประชากร 

 

- การให้การดูแลทางสังคมและจิตใจมี
ระบบการดูแลทางสังคมจิตใจใน
รูปแบบต่างๆที่บูรณาการกับบริการ
ผู้ปุวยอ่ืนๆในโรงพยาบาลร่วมกับ
เครือข่ายอ่ืนๆทุกกลุ่มวัย 

- การให้สุขภาพจิตศึกษาและการ
ปรึกษาเบื้องต้น(Basic Counseling) 
แก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช/
ญาติ รวมทั้งครอบครัว 

- การให้ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ
(Psychological First Aid:PFA)แก่ผู้
ประสบภาวะวิกฤต การจ าแนกผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและให้การปรึกษา/
ช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบปัญหา
วิกฤติ  

- การส่งเสริมปูองกันด้านสุขภาพจิต มี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช
และสนับสนุนองค์ความรู้สุขภาพจิตแก่
ประชาชน/กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มวัยโดย
ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชนในพื้นที่ 

-การด าเนินการสอบสวนโรคผู้ที่ฆ่าตัว
ตายส าเร็จเพื่อมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการตายและน าข้อมูลวิเคราะห์
และจัดท าแผนการดูแลปูองกันปัญหา
ในพื้นที่อ่ืนๆ 

 

อัตราการการฆ่าตัวตายมี
แนวโน้มลดลง คิดเป็นรอ้ย
ละ3.79ต่อแสนประชากร 

1.การเข้าถึงบรกิาร
เรื่องโรคซึมเศร้าใน
ระดับปฐมภูมิยงัไม่
ครอบคลมุ 

2.ประชาชนยังไม่
เข้าใจสญัญาณ
เตือนของผู้ที่มี
ความคิดฆ่าตัวตาย 
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ข้อมูลตามเปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที่ และ/หรือ ผลลพัธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 

success) 
ปัญหาอุปสรรค 

2.การติดตามดูแลผู้
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
และพยายามฆ่าตัว
ตายไม่ให้ฆ่าตัวตาย
ซ้ า ตามแนวทาง
มาตรฐาน 

 

1. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในสถานบริการและใน
ชุมชน 

-ติดตามเยี่ยมผู้ทมีีประภาวะ
ซึมเศร้าระดบัสงูและมีความคิดฆ่า
ตัวตายร่วมกับทีมสหวิชาชีพใน
ชุมชน 

-ติดตามเยี่ยมผู้มปีัญหาสุขภาพจิต 
โดยเฉพาะผูสู้งอายุในชุมชนร่วมกับ
แกนน า หมอชุมชน 

2. การเฝูาระวังและติดตามผู้
พยายามฆ่าตัวตาย  

- จัดท าทะเบียนการติดตามผู้
พยายามฆ่าตัวตาย 

-ให้การปรึกษาผูท้ี่พยายามฆ่าตัว
ตาย และมีระบบการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีระบบการเฝูาระวังการฆ่าตัว
ตายซ้ า 

3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแก้ปัญหาการฆ่า
ตัวตายปี2561 

-เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน

-มีระบบการติดตามดูแล
ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและ
พยายามฆ่าตัวตายไม่ให้
ฆ่าตัวตายซ้ าและมีการ
ลงบันทึกข้อมลูในรง.
506sครบถ้วน 

-มีการconference 
case ผู้ที่ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ และน าผลการ
วิเคราะห์ไปแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดโครงการประชุม
รูปแบบการแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายโดย ชุมชน
มีส่วนร่วม ปี๒๕๖๑ ข้ึน 
เพื่อพฒันาความรู้ความ

มีผู้ปุวยรายใหมจ่ิตเวช
จากการใช้สารเสพติด 
สุรา ท าให้ยากต่อการ
เข้าถึงบรกิารและการ
คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงนี้
มีข้อจ ากัดในการเฝูา
ระวังและการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาการเข้าร่วมการ
ประชุมของผู้น า
ครอบครัวยังขาด
ความครอบคลมุส่วน
ใหญ่ติดภาระกจิมา
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การดูแล ช่วยเหลือและเฝูาระวัง
กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน
ครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

-เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝูาระวัง 
และปูองกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

-เพื่อสร้างความตระหนักและความ
ร่วมมือ ในการแกป้ัญหาการฆ่าตัว
ตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

4.โครงการดูแลผู้ปุวยโรคซึมเศร้า
และผู้ พยายาม ฆ่าตั วตายจาก
โรงพยาบาลสู่ชุมชน 

คัดกรอง ประเมินภาวะซึมเศร้า
และผู้พยายามฆ่าตัวตายของผู้ปุวย
ในโรงพยาบาลและชุมชน 

 -ติดตามเยี่ยมผู้ปุวยโรคซึมเศร้า
และผู้พยายามฆ่าตัวตายในชุมชน   

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้แกนน า
ครอบครัวและจิตอาสาเยี่ยมและ
ติดตามดูแลผู้ปุวยโรคซึมเศร้า ผู้
พยายามฆ่าตัวตายและผู้มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตในชุมชน           

เข้าใจเกี่ยวกบัการสงัเกต
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ท าร้ายตัวเอง สัญญาณ
เตือน และการดูแล
ช่วยเหลือทางจิตใจ
เบื้องต้น พัฒนาทักษะ
การสือ่สารทางบวกและ
การดูแลช่วยเหลือใน
ชุมชนแก่ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายและกลุม่เสี่ยงใน
ครอบครัวแกนน าชุมชน 
และนักประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรมการเฝูาระวังและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
กิจกรรมการเฝูาระวังและ
ลดปัญหาสุขภาพจิตและ
ฆ่าตัวตาย กิจกรรม
ครอบครัวมีสุขแกนน า
สดใสใส่ใจชุมชน ของต าบล
ศรีนครกลุ่ม ต าบลหนอง
บัว ต าบลนครเดิฐ 
เปูาหมายได้แก่อสม.
อปท.อปต.ผู้น าชุมชน 
ได้แก่ผู้ใหญบ่้านผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน แกนน า
ครอบครัวจ านวน50คน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมไม่ครบเวลา
หรือให้ตัวแทนมา
ประชุมแทนส่งผลให้
การรบัความรู้และการ
ท างานในพื้นที่ยังไม่
ครอบคลมุได้ทั่วถึง 
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5.โครงการประชุมวิชาการและ
ส่งเสริมความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและ
โรคจิตเวชปี2561 

1. -เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง
การดูแลและช่วยเหลือ
ผู้ปุวยโรคจิต/โรคซึมเศร้า 
โรคทางกายเรือ้รงั สุรา/
สารเสพติดโครงการ
ประชุมรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายโดย 
ชุมชนมีส่วนร่วม ปี๒๕๖๑  

 
 
 
 

 
เพื่อพฒันาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการสงัเกต
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ท าร้ายตัวเอง สัญญาณ
เตือน และการดูแล
ช่วยเหลือทางจิตใจ
เบื้องต้น พัฒนาทักษะ
การสือ่สารทางบวกและ
การดูแลช่วยเหลือใน
ชุมชนแก่ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายและกลุม่เสี่ยงใน
ครอบครัวแกนน าชุมชน 
และนักประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรมการเฝูาระวังและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
กิจกรรมการเฝูาระวังและ
ลดปัญหาสุขภาพจิตและ
ฆ่าตัวตาย กิจกรรม
ครอบครัวมีสุขแกนน า
สดใสใส่ใจชุมชน ของต าบล
ศรีนครกลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ อสม.อปท.อปต.
ผู้น าชุมชน ได้แก่
ผู้ใหญบ่้านผู้ช่วย
ผู้ใหญบ่้าน แกนน า
ครอบครัวจ านวน50คน 
โดยจัดประชุมในวันที่๖
กรกฎาคม๒๕๖๑ณ.ห้อง
ประชุมนครเดิม รพ.ศรี
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นคร 
 แบบประเมินความพงึ
พอใจคิดเป็นร้อยละ
92.28แบบประเมิน
ความรู้ก่อนการอบรมคิด
เป็นรอ้ยละ 75หลังการ
อบรมวัดแบบประเมิน
หลงัการอบรมคิดเป็น
ร้อยละ88 

 

เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 
success) 

ปัญหาอุปสรรค 

3.การเฝูาระวังคัด
กรองความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม 
(1.โรคจิต/โรค
ซึมเศร้า2.โรคทาง
กายเรื้อรัง3.สรุา/
สารเสพติด)และให้
การดูแลต่อเนื่อง
ตามแนวมาตรฐาน 

 

๑. การพัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการและการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า มีแนวทางปฎิบัติในการ
ดูแลผู้ปุวยโรคซึมเศร้า ๑ ฉบับ 

๒.คัดกรองภาวะซมึเศร้าในกลุ่ม
เสี่ยงและในชุมชน  

4.คัดกรองความสุขในประชาชน
อายุ15ปีข้ึนไป  

5.ส่งต่อผู้ทีม่ีอาการผิดปกติเข้ารบั
การรกัษา ส่งต่อผู้ที่มอีาการ
ผดิปกตเิข้ารับการรักษา 

6. บูรณาการการส่งเสริม
สุขภาพจิตกลุ่มวัยแรงงานและ
ผู้สงูอายุร่วมกับกจิกรรมในคลินิกผู้
สูอายุและกิจกรรมอื่นๆประเมิน

มีการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและการฆ่าตัว
ตามตามเกณฑ์ในผู้ปุวย
ที่มารบับริการครอบคลุม
ทั้งในส่วนรพช.และรพ.
สต.ทุกครั้งทีผู่ปุ้วยมารับ
บริการ 

มีความสุขเท่ากับคนปกติ
คิดเป็นร้อยละ81.28 

มีความสุขน้อยกว่าคน
ปกต ิ
คิดเป็นร้อยละ10.58 
 

 

 

ผู้ปุวยในชุมชนยังไม่มี
ความรู้หรอืขาดความ
ตระหนักในเรือ่งโรค
ท าให้ไม่เข้าถึงบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสหวิชาชีพให้
ความร่วมมือแต่ขาด
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ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเปูาหมายให้
ครอบคลมุจัดกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพจิตในคลินิกผู้สงูอายุทกุ
เดือน 

7.โครงการดูแลผู้ปุวยโรคจิตเภท
โดยทีมสหวิชาชีพโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างเสรมิ
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างานโดย
การเฝูาระวังและ ควบคุมโรคไม่
ติดต่อและสง่เสรมิสุขภาพจิต
โครงการประชุมวิชาการและ
ส่งเสริมความรู้โรคซมึเศร้าและโรค
จิตปี๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

ด าเนินการจัดหาแนว
ทางการจัดการผูปุ้วย
กรณีฉุกเฉินในชุมชนอ.
ศรีนครปี2561การดูแล
ผู้ปุวยจิตเวชกรณีฉุกเฉิน
และเร่งด่วนในชุมชน ใน
ผู้ปุวยโรคจิต โรค
ซึมเศร้า โรคทางกาย
เรื้อรัง โรคติดสุราและ
สารเสพติดที่มีความคิด
พยายามฆ่าตัวตายและมี
อาการทางจิตและการ
ปูองกันปัญหาการฆ่าตัว
ตายกลุ่มเปูาหมายได้แก-่ 
กลุ่มสหวิชาชีพ
ประกอบด้วย 1.อสม.จิต
อาสาด้านสุขภาพจิต    
2.ทีมสหวิชาชีพด้าน
สุขภาพจิต(เภสัชกร นัก
กายภาพ พยาบาล
วิชาชีพรพ.สต. จนท.สา
ธารณสุข ทีมกู้ภัย  ทีม
ต ารวจสายตัวแต่ละ
ต าบล) ตัวแทนภาค
ประชาชน ผู้น าชุมชน

ทักษะในการ
ด าเนินงาน 
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เช่นผู้ใหญ่บ้าน จ านวน   
60  คนโดยจัดในวันที่12 
กรกฎาคม2561 ณ.ห้อง
ประชุมนครเดิม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ91.7 
 

 

ตารางที่ 105 แสดงผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผูปุ้วยโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยท างาน/ผูสู้งอายุ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

1.ผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับ
การคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

6,421 6,309 98.25 

2ประชากรกลุม่วัยท างานได้รบัการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

21,482 19,902 92.64 

3.คัดกรอง 2 Q มีภาวะเสี่ยง 21,482 9,908 46.12 

4.ประเมิน9 Q พบภาวะเสี่ยง 9,908 4,145 41.83 

5.ประเมิน 8 Q พบภาวะเสี่ยง 9908 404 4.07 

6.ประเมิน 8 Qพบเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 9908 404 4.07 
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เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 
success) 

ปัญหาอุปสรรค 

4.พัฒนาการเข้าถึง
บริการในโรคจิตเวช
ส าคัญ ได้แก่ โรคจิต 
โรคซึมเศร้า โรคสมาธิ
สั้น และโรคออทสิติก 

 

- มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวย
โรคซึมเศร้าโรคและการฆ่าตัวตาย 
โรคจิต สารเสพติด บุหรี่และสรุา 

- มีการจัดสถานที่ให้บริการแบบผู้
ปุวนในโดยมีการจัดแยกเป็นสัดส่วน 
การเปิดบริการคลินิกสุขภาพจิต
และจิตเวชมีการก าหนดวัน เวลา
ให้บรกิารที่ชัดเจน เพือ่ให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
มีการจัดสถานที่ให้บริการแบบ
ผู้ปุวยในตามบริบทการรักษาอาการ
ที่ไม่ซับซ้อน 

-พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อสม.
ให้สามารถคัดกรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-มีเวทีทบทวนการดูแลผู้ปุวยทางจิต
เวชที่ส าคัฐและซับซ้อน 

มีระบบใหบ้รกิารแยก
สัดส่วนตามวันเวลา
ชัดเจน 

ระบบการค้นหาผูปุ้วย
รายใหม่ในชุมชนยังไม่
ครอบคลมุใหบ้ริการทัง่
ถึง 
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เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 
success) 

ปัญหาอุปสรรค 

5.การพฒันาระบบ
บริการตามมาตรฐาน
และระบบบรกิารจิต
เวชเร่งด่วน(acute 
care) ในหน่วยบริการ
ทุกระดบั 

 

เป็นโรงพยาบาลระดับF2 มีการ
จัดระบบบริการจิตเวชเรง่ด่วน
(acute care)มีคณะท างาน
รับผิดชอบงานจิตเวชใน รพช.และ
รพ.สต.ทุกแห่งและประชุมช้ีแจง
เรื่องพ.ร.บ.สุขภาพจิตระดับ
อ าเภอและมีระบบบริการฉุกเฉิน
ส าหรับผู้ปุวยจิตเวชหรือจิตเวชยา
เสพติดที่ตอ้งรักษาเร่งด่วนตาม
พ.ร.บ.สุขภาพจิตพ.ศ.2551 และ
การจัดท าconference ในทีมสห
วิชาชีพเพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจ 

เมื่อมผีู้ปุวยจิตเวช
ฉุกเฉินและจิตเวชยา
เสพติดจะได้รบับริการ
ประเมินอาการและ
ดูแลข้ันต้นและบริการ
ส่งต่อรพ.อุตรดิตถ์หรือ
สวนปรงุ 

เจ้าหน้าที่ สหวิชาชีพ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไมเ่ข้าใจ
การดูแลผู้ปุวยจิตเวช
ฉุกเฉิน 

 

เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 
success) 

ปัญหาอุปสรรค 

6.การจัดให้มียาจิตเวช
ที่จ าเป็นพอเพียง
ส าหรับโรคจิตเวชที่
ส าคัญในโรงพยาบาล
ทุกระดบั 

 

- มีระบบระบบการบรบิาลเภสัช
กรรมเฉพาะทางด้านจิตเวชที่มี
ประสิทธิภาพตามตราฐาน 

-มีระบบการเฝูาระวังอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ยา(ADR) ทีส่ าคัญ
ในผู้ปุวยที่ใช้ยาจิตเวชเพือ่ปอูงกัน
หรอืลดความรุนแรงจากอันตรายที่
อาจเกดิข้ึนจากการใช้ยาจติเวชเพือ่
ความปลอดภัยจากการใช้ยา 

- มีการจัดหายาจิตเวชให้เพียงพอตอ่
ความจ าเป็นใช้ของผูปุ้วยเพือ่การ

มีการใหบ้ริการ
ทางด้านยาครอบคลุม
ตามบัญชีการใช้ยาจิต
เวช 

จัดท าแผนการอบรม
เภสัชกรเช่ียวชาญด้าน
สุขภาพจิตในระบบ
Servic plan ปี2562 

ขาดเภสัชกรเช่ียวชาญ
ด้านสุขภาพจิต 
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รักษาด้วยยาอยา่งตอ่เนือ่งมรีายการ
ยาจิตเวช16รายการตามระบบServic 
Plane  

-มีกระบวนการเฝูาระวังอันตรายจาก
การใช้ยาจิตเวชในผู้ปุวยจิตเวชทั่วไป

และวัยรุ่น 

 

 

เปูาหมาย การด าเนินงานในพื้นที ่ ผลลัพธ์(small 
success) 

ปัญหาอุปสรรค 

7.การบรูณาการระบบการปูองกัน
การฆ่าตัวตายที่เช่ือมกบั DHSในเขต
สุขภาพและสร้างความตระหนกัของ
ประชาชนทั่วไปและญาติแกนน า
ชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการ
ฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ทีเ่สี่ยงและผูท้ี่พยายามฆ่า
ตัวตาย 

 

ระบบการท างานทมีสห
วิชาชีพดูแลผูปุ้วยโรค
ซึมเศร้าและจติเวชระบบ
เครอืข่ายอ าเภอการลง
ติดตามเยี่ยมในชุมชนร่วมกบั
ทีมภาคส่วนในชุมชน เช่น 
อสม.แกนน าครอบครัว หมอ
ชุมชน อบต.และเฝูาระวังต่อ
ในชุมชนหากประเมนิภาวะ
ซึมเศร้าพบผิดปกติ ใหส้่งตอ่
ผู้ปุวยกลบัรพช.การเฝูาระวง
ในชุมชนโดยชุมชนเอง 

-มีภาคีเครือข่ายใน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ในระดับอ าเภอ 

-มีบุคลากร
ผู้รบัผิดชอบงานที่
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

ชุมชนยังขาดความ
ตระหนักในเรือ่ง
สุขภาพจิตและยา
เสพติด 
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ตารางที่ 106  แสดงการด าเนินงานปี2561 ต.ค.60-พ.ค.61 

 

ตารางที่ 106  แสดงการด าเนินงานอัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ ป2ี558 -2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.อัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ไมเ่กิน6.3ต่อแสนประชากร 2 2 7.59 

2.ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต(ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ58) 512 570 98.61 

3.ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึงบรกิารสุขภาพจิต(ไม่น้อยกว่าร้อยละ70) 175 138 80.70 

4.ร้อยละของผู้ปุวยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ไมน่้อยกว่าร้อยละ9) 156 9 5.76 

5.ร้อยละของผู้ปุวยโรคออทสิติกเข้าถึงบรกิาร(ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ11) 156 7 4.48 

ตัวช้ีวัด ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1.อัตราฆ่าตัวตายส าเรจ็ไมเ่กิน6.3ต่อแสนประชากร 11.30 11.36 26.52 7.59 

2.อัตราการพยายามฆ่าตัวตายต่อแสนประชากร 48.99 18.94 45.46 32.68 
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ประเด็นหลัก  การพัฒนาระบบงานแพทย์แผนไทย 

ชื่อตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับรับบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐาน 
             (โรงพยาบาล เท่ากบั20 และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ30) 
 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนท่ี 
ปี พ.ศ.2561  พบว่าแพทย์แผนปัจจุบันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอง ยังไม่เข้าใจระบบงานแพทย์แผนไทย 

ขาดการประชุมช้ีแจงแนวทางและระบบงานแพทย์แผนไทยให้หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะแพทย์ได้ทราบ  การจ่ายยา
สมุนไพรปีที่ผ่านมา ยังมีจ านวนการสั่งจ่ายน้อย เนื่องจากยาสมุนไพรขาดข้อมูลวิจัยมาสนับสนุน จึงท าให้มียา
สมุนไพรไม่ถึง 30 รายการตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด มูลค่าการให้บริการน้อย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ยังลงข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบ จึงท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนข้อมูลได้ 

 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้ผู้ปุวยเข้าถึงยาสมุนไพร และบริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่มีความครอบคลุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก 
 

กิจกรรมการด าเนินงาน โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2561  
1. จัดต้ังคลินิกแพทย์แผนไทยแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ(OPD คู่ขนาน)  
   1.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่แพทย์ไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบ

วิชาชีพสาขาเวชกรรมไทย จัดหาสถานที่ / วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บรกิารในคลินกิตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้ห้อง
ร่วมกับคลินิกเบาหวาน 

   1.2 จัดอัตราก าลงัในการบรกิาร จัดให้มีบุคลาการตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.ศรีนคร มีแพทย์แผนไทยจับ
ปริญญาตรสีาขาแพทย์แผนไทย มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย จ านวน 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญ
งาน จ านวน 1 คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ช่ัวโมง จ านวน 1 คน 

  1.3 ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ใน
โรงพยาบาล สื่อทางออนไลน์ แผ่นพบั หนังสือราชการส่งถึงหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญบ่้านสือ่ทางออนไลน์ หนงัสือ
ราชการสง่ถึงหัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 

 1.4 ประสานงานแพทย์/พยาบาลผูเ้กี่ยวข้องในการสง่ผูปุ้วย จัดท าหนังสือเวียนประชาสัมพันธ์ภายใน
โรงพยาบาล 

 1.5 จัดระบบบรกิารคลินกิแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน จดัท าแผนผงั (Flowchart) การรับบรกิารด้าน
การแพทย์แผนไทย ระหว่างด าเนินการช้ีแจงภายในองค์กร 

 1.6 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ ส ารวจความพงึพอใจผูม้ารบับริการ พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 
พึงพอใจการให้บริการทางแพทย์แผนไทย 

 
2. การพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทย 
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              2.1 สอนสุขศึกษา สาธิต ด้านการแพทย์แผนไทย OPD ผู้ปุวยนอก ให้บริการวันจันทร,์อังคาร,พุธ,
พฤหัสบด,ีศุกร์ คลินิกเบาหวาน ให้ความรู้กบักลุ่มผู้ปุวยและญาติ โดยการสาธิต,ทดลองปฏิบัตทิ่าบรหิารร่างกาย
ฤๅษีดัดตน อาหารสุขภาพ อาหารสมุนไพร 
 3. พัฒนาระบบข้อมลูด้านการแพทย์แผนไทย วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ออกนิเทศงานร่วมกับทีมแพทย์
แผนไทย สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบปัญหารพสต.การบนัทึกข้อมลูในระบบรายงาน 43 แฟูมยังไม่ถูกต้องท า
ให้ผลตัวช้ีวัดไม่ผ่ายเกณฑ์มาตรฐาน  
 

ตารางท่ี 64 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดงานแพทย์แผนไทย  ปี 2559-2561 
ตัวชี้วัด หน่วยบริการ เกณฑ์/ค่า

เป้าหมาย 
ผลงาน (ครั้ง) ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ ปุ วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ปี 2559 

โรงพยาบาลศรี
นคร 

18.5 54,213/4,294 7.92 
 

Cup 9.4 
 

รพสต.นครเดิฐ 18.5 3,328/612 18.39 
รพสต.น้ าขุม 18.5 5,533/633 11.44 
รพสต.คลอง

มะพลับ 
18.5 1,178/77 6.54 

รพสต.หนองแหน 18.5 2,336/291 12.46 

ร้อยละของผู้ ปุ วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ปี 2560 

โรงพยาบาลศรี
นคร 

19.00 56,031/10,766 19.21 
 

Cup 19.68 
 

รพสต.นครเดิฐ 19 3,639/1,150 31.60 
รพสต.น้ าขุม 19 5,037/875 17.35 
รพสต.คลอง

มะพลับ 
19 1,574/132 12.63 

รพสต.หนองแหน 19 4,623/584 19.21 
ร้อยละของผู้ ปุ วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
ปี 2561 

โรงพยาบาลศรี
นคร 

20 60,421/13,929 23.50 
 

Cup 26.56 
 

 
รพสต.นครเดิฐ 30 4,025/1,397 34.71 

รพสต.น้ าขุม 30 5,289/2,276 43.03 

รพสต.คลอง
มะพลับ 

30 1,148/228 23.94 

รพสต.หนองแหน 30 2,099/1,564 21.03 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
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      จากผลการด าเนินงานพบว่า ในปี 2561 หน่วยแพทย์แผนไทยอ าเภอศรีนคร ได้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละของ
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก เท่ากับ 20 แต่มีหน่วยบริการบางแห่งยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด เน่ืองจากสาเหตุการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม ท่ีไม่ถูกต้องและการขาดบุคลากรทางดา้น
แพทย์แผนไทยในหน่วยบริการจึงไม่สามารถให้บริการดา้นการแพทย์แผนไทยได้ 

ปัญหาอุปสรรค 
    1. บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนขาดความเช่ือมั่นในสรรพคุณยาสมุนไพร บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
    2. การขาดการประชุมติดต่อสื่อสารของเครือข่ายหน่วยบริการแพทย์แผนไทย อ าเภอศรีนคร ท าให้ความเข้าใจ
ในการบันทึกข้อมูลและการให้บริการ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ประชาสมัพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยสอนสุขศึกษา และการใช้ยา
สมุนไพร แกบุ่คลากรทางการแพทย์และประชาชน 

    2. จัดให้มบีรกิารตรวจรกัษาโรคทั่วทางคลินิกแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนาน ในโรงพยาบาลศรีนคร เพื่อลดภาระ
งานแพทย์ และผู้ปุวยสามารถรบับริการได้รวดเร็วข้ึน 
 

 
                          สรุปผลงานPalliative care  

1ตุลาคม60 – 30 กันยายน  2561 

         สถานการณ์ปัจจุบัน  ประชากรอ าเภอศรีนคร มีแนวโน้มการเจบ็ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น และ
ประชากรผูสู้งอายุเพิ่มมากขึ้น ก่อให้ เกิดภาวะแทรกซอ้น อัมพาต ไตเรื้อรงั มะเร็ง ท าให้เกิดภาวะ 

ติดเตียง ติด บ้าน ปัญหาประชากรผูสู้งอายุขาดผู้ดูแล เนือ่งจากแรงงานเข้าท างานในเมอืงใหญ่ 

ผู้สงูอายุมีโรคเรื้อรงัหลายโรค มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงข้ึน  มีการใช้เครื่องพยงุชีพอย่างเต็มที่ ซึง้
คาดหวังว่าจะช่วยยืดชีวิตผู้ปุวยระยะสุดท้ายได้อย่างถึงที่สุด  ส่งผลให้ ผูปุ้วยระยะสุดท้ายได้รบัความทุกข์ทรมาน 
และ ได้รับการพยุงชีพในระยะท้าย ที่ไมเ่กิดประโยชน์ และเพิ่มค่าใช้จ่าย บางรายถูกทอดทิ้งท าให้ไม่ได้เข้าถึงระบบ
บริการ ท าให้ได้รบัความทุกข์ทรมานมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีก่อนเสียชีวิต  จึงสะท้อนถึงความต้องการการ 
บริการ ดูแลแบบประคับประคองมากขึ้น 

งานการดูแลแบบประคับประคองจึงได้ท าการพฒันาคุณภาพบริการเพื่อใหผู้้ปุวยได้รบัการดูแลแบบ
ประคับประคอง  เพื่อให้ ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามอัตภาพ และเสียชีวิตอย่างสง่างาม  สมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

วัตถุประสงค์ 
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1.เพื่อใหผู้้ปุวยเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 

2.เพื่อใหผู้้ปุวย มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ และเสียชีวิตอย่างสง่างาม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

ตัวช้ีวัดงาน   palliative care  แบบใหม ่

1.ร้อยละของผู้ปุวยที่มี PPS ≤ 50 % ได้รับการการดูแลแบบประคับประคอง ≥70 % 

2.จ านวนผู้ปุวยทีม่ีการรักษาด้วย  Strong Opioid 

3.ความพึงพอใจของผูปุ้วยและญาติตอ่การดูแลผูปุ้วยแบบประคับประคองมากกว่า ≥ 80% 

4.การเสียชีวิตอย่างสง่างาม Good death  มากกว่า  ≥80% 

5.จ านวนผู้ปุวยที่ได้ รบัการท า Advance care plan  ≥ 50% 

ตัวช้ีวัดงาน   palliative care 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี2561 ร้อยละ 
 1.ร้อยละของผูปุ้วยที่มี PPS ≤ 50 % ได้รับการการดูแลแบบ
ประคับประคอง  

≥70 % 82  

2.ความพึงพอใจของผูปุ้วยและญาติตอ่การดูแลผูปุ้วยแบบประคับประคอง ≥ 80% 92  
3.จ านวนผู้ปุวยที่ได้ รบัการท า Advance care plan   ≥ 50% 82  
4.การเสียชีวิตอย่างสง่างาม Good death   ≥80% 85  
5.จ านวนผู้ปุวยทีม่ีการรักษาด้วย  Strong Opiod /จ านวนราย    
5.1 ผู้ปุวย    มะเร็ง  CA ราย                                                                                                     8 ราย  
5.2 ผู้ปุวย    Non    CA ราย                                          2 ราย  

 

 มีผู้ปุวยทั้งหมด 82 ราย ได้ รับการดูแล แบบประคับประคอง 67ราย    

มีผู้ปุวยทัง้หมด82 ราย ท า family meeting   67 ราย 
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ผลการด าเนินงานการดูแลผูปุ้วยแบบประคับประคอง ( Palliative care  ) 

หน่วยงานบริการ รพ. ศรีนคร อ าเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทยั 

ผลการด าเนินงานการ ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561 

จ านวนผู้ปุวยทัง้หมดที่
ได้รับการดูแล 

Palliative care คน 

จ านวนผู้ปุวยPC มี pain 
score 
                       (คน) 

จ านวนผู้ปุวย PC ที่เสียชีวิต
ทั้งหมด (คน) 

 

ผู้ปุวยหรือญาติที่มีความ
พึงพอใจที่ได้รับ PC (คน) 

ทั้งหมด  CA คน Non 
CA คน 

ทั้งหมด 
(คน) 

ดีขึ้น 
(คน) 

ไม่
เปลี่ยนแปล

ง 
(คน) 

ทั้งหมด 
(คน) 

GoodDeath 
ครบ 4ข้อ 

(คน) 

Non 
GoodDeat

h 
(คน) 

ทั้งหมด
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

ไม่พึง
พอใจ 

82 26 56 10 10 0 33 28 5 82 82 0 
หน่วยงานบริการ รพ. ศรีนคร อ าเภอ ศรีนคร จังหวัดสุโขทยั 

ผลการด าเนินงานการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

 

  

สถานที ่ ยอด ตาย คงเหลือ CA Non 
CA 

Good  
death 

 

Non 
Good
death 

ความพึง
พอใจ % 

Pain score 
 
 

ดีขึ้น ไม่
เปลี่ยนแปลง 

รพ.ศรีนคร 19 10 9 7 12 8 2 91.6 ดีข้ึน  

รพ.สต.คลอง
มะพลบั 

22 7 15 9 13 7 - 90.8 ดีข้ึน  

รพ.สต.หนองบัว 12 4 8 3 9 3 1 93.8 ดีข้ึน  

รพ.สต.น้ าขุม 14 6 8 1 13 6 - 90 ดีข้ึน  

รพ.สต.หนอง
แหน 

6 4 2 4 2 3 1 96 ดีข้ึน  

รพ.สต.นครเดิฐ 9 2 7 2 7 1 1 90.5 ดีข้ึน  

รวม 82 33 49 26 56 28 5 92   
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     สรุปข้อมลูการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative care) 

                                                            โรงพยาบาล  ศรีนคร  

                                                1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

ล าดับ กิจกรรม 1ต.ค.60-30ก.ย.61 
1 จ านวนผู้ปุวยลงทะเบียนขอรับการดูแลแบบประคับประคอง 82 
 ผู้ปุวย CA   ที่มี     PPS ≤ 50                                      26 
 ผู้ปุวย Non CA    ที่มี    PPS ≤ 50                                      56 
2 จ านวนผู้ปุวยอยู่ในเกณฑ์ได้รับการดูแล PPS ≤ 50      ตามแนวทาง PC                                

82 
3 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการสง่ต่อการดูแลต่อเนื่อง 82 

4 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการรักษา strong opioid medication 10 
 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รบั      strong opioid medication 38.4 
 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการดุแลแบบแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก  2 
5 จ านวนผู้ปุวยที่ใช้ syring driver ในโรงพยาบาล 0 
6 จ านวนผู้ปุวยที ่  syring driver  ที่บ้าน 0 
7 จ านวนผู้ปุวยทีเ่สียชีวิตที่บ้าน 27 
 Good Death 28 
 Non Good Death 5 
8 จ านวนผู้ปุวยทีเ่สียชีวิตที่รพ. 6 
 ใช้เครื่องพยงุชีพ  NO CPR 2 
 ไม่ใช้เครื่องพยงุชีพ Good Death NO Tube  No CPR 4 
9 ร้อยละความพึงพอใจชองผู้ปุวยและครอบครัวต่อบริการการดูแลแบบประคับประคอง

ใน รพ. 
92% 

10 ร้อยละความพึงพอใจชองผู้ปุวยและครอบครัวต่อบริการการดูแลแบบประคับประคอง
ในชุมชน 

92% 

11 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการท า Family meeting ปี2561 67 
12 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการท า  Adance Care plan ปี 2561 67 
13 จ านวนผู้ปุวยที่ได้รบัการตอบสนองตาม Adance Care plan 63 
 ร้อยละผูปุ้วยที่ได้รับการ ตอบสอง ตาม   Adance Care plan 94 
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ผลการด าเนินงาน การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง 

โรงพยาบาล ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

ล าดับ เกณฑ์ ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1 มีคณะกรรมการ การดูแลแบบประคับประคอง /   
2 มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซ่ึงเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร  Palliative care /   
3 มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล /   
4 มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

Palliative care  
/   

5 กลุ่มผู้ปุวยที่อยู่ในเกณฑ์  ได้ รับการดูแลตามแนวทาง Palliative care ≥ ร้อยละ 50 /   
6 มีระบบบริการ หรือ function การท างานการเชื่อมโยงดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน /   
7 มีการรักษาด้วย strong Opioid Medication ≥ ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการ

ดูแล 
ตามแนวทาง Palliative care และมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทย/แพทย์
ทางเลือก 

/  12.20 % 

8 มีแผน/ โครงการ หรือกิจกรรม และด าเนินการร่วม กับองค์กร ต่างๆ อย่างน้อย 1เรื่อง / 
โรงพยาบาล 

/   

     
 

 
 
 

 

 

        

 
   

  /     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   People   Excellence 
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คณะที่ 3. ระบบบริหารจัดการก าลังคนก าลังคนด้านสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinomiter ) 
 2.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retension  rate) 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
1.พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคนระดับหน่วยงาน 
2..พัฒนาคุณภาพของข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขในระดับหน่วยงาน         
       ๒.๑ กิจกรรม Walk Rally MOPH              
       ๒.๒ จ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา 
3.การบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอต่อภาระงานของหน่วยงาน           
     ๓.๑จัดท าโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อรองรับอัตราก าลังตาม FTE ที่กระทรวงก าหนด         
     ๓.๒จัดท าแผนอัตราก าลังใน ๕  กลุ่มวิชาชีพ,สหวิชาชีพ ,สายสนับสนุน 
 4..พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะและภาระงานตามมาตรฐานวิชาชีพ   
    ๔.๑ ส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน         
   ๔.๒รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล         
   ๔.๓จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ 
 5.พัฒนาหนวยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 ๕.๑ ท าแบบประเมินhappy money          
5.2สรุปรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล                             
5.3 จัดท าแผนสร้างสุขในองค์กรตามมิติ                        
5.4 จัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร( OD) 
5.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 107 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านบุคลากร ปี 2558-2561 

รายการ ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561  
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinomiter ) 

NA NA NA 100 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retension  rate) 

97.27 95.37 98.18 99.09 

สรุป  FTE 
-กรอบสายงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป   16 - 22 อัตรา   มีอยู่จริง       15     อัตรา  ขาด   1   อัตรา 
       
- ลูกจ้างสายสนับสนุนวิชาชีพ  กรอบ 36.6  อัตรา    มีอยู่จริง     21     อัตรา   ขาด   15  อัตรา  
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ขั้นต ่า ขั้นสูง มอียู่จริง ขาด เกนิ

80 100

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นกัจดัการงานทัว่ไป 1 1 1

นวก.เงินและบญัชี/จพ.การเงินและบญัชี 4 5 3 1

จพ.ธุรการ 2 2 2

นวก.พสัดุ/จพ.พสัดุ 2 2

นายช่างเทคนิค

2 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นกัเทคนิคการแพทย/์นกัวิทยา-

ศาสตร์การแพทย/์เจ้าพนกังาน 3

วิทยาศาสตร์การแพทย์

3 กลุ่มงานทันตกรรม

ทนัตแพทย์ 3 4 1 2

นกัวิชาการสาธารณสุข

(ทนัตสาธารณสุข) 3

เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสุข

4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

เภสชักร 4 5 4

เจ้าพนกังานเภสชักรรม 3 3 3

5 กลุ่มงานการแพทย์

แพทย์ 6 8 4 2

6 กลุ่มงานโภชนศาสตร์

พยาบาลวิชาชีพ 1 1

นกัโภชนาการ/โภชนากร 2 2 0 2

7 กลุ่มงานรังสีวิทยา

นกัรังสีการแพทย/์ (ช่วยราชการ) 1

เจ้าพนกังานรังสีการแพทย์

8 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

นกักายภาพบ าบดั/ 2

เจ้าพนกังานเวชกรรมฟ้ืนฟู

9 กลุ่มงานประกนัสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ

นวก.สาธารณสุข 1 1 1

พยาบาลวิชาชีพ 1 1

นวก.คอมพิวเตอร์ 2 2 1 1

นวก.สาธารณสุข(เวชสถิติ)/จพ.เวชสถิติ 2 2 1 1

10 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมฯิ

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 3 9 5 2

นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 10 12 3 7

นกัจิตวิทยา/นกัจิตวิทยาคลินิค 1 1 1

 กรอบอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลศรีนคร

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ล าดับที่ ต าแหน่งตามภารกจิ

4 5

3 3

3 3

1 2

2 3

 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕61 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๒ 
 

ขั้นต ่า ขั้นสูง มอียู่จริง ขาด เกนิ

80 100

11 กลุ่มงานการพยาบาล

หัวหน้าพยาบาล 1 1 1

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 4 7 7 3

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 9 18 10 1

นกัปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย/์ 3 3 0 3

จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 10 20 9 1

งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 0 8 0

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 0 7 1 1

งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเช้ือ

และงานจ่ายกลาง

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 0 1 1 1

งานการพยาบาลผู้คลอด

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 5 9 1 4

งานวิจัยและพัฒนา

พยาบาลวิชาชีพ 0 1 0

12 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก

แพทยแ์ผนไทย 1 1

จพ.สาธารณสุข 1

(วุฒิ ป.การแพทยแ์ผนไทย/อายเุวท)

รวม (กรอบ) 92 151 74

ล าดับที่ ต าแหน่งตามภารกจิ

3 3
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๓ 
 

 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   Governance   Excellence 
 

 แผนงานที่ 1การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 
 แผนงานที่ 2การพัฒนาระบบข้อมูลขา่วสาร 
 แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕61 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๔ 
 

ยุทธศาสตร์  คณะตรวจราชการท่ี 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพ 
 แผนงานท่ี   
ประเด็นการตรวจราชการ :  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์   (EB 1 – EB 11)  ในไตรมาส 2   อย่างน้อยร้อยละ 80  

 

ตัวชี้วัด    : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมิน ITA  อย่างน้อยร้อยละ 90% 
 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่
การด าเนินงานด้าน ITA  เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน   

ส าหรับ โรงพยาบาลศรีนคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องการด าเนินงานและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของรัฐ โดยมีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายภารกิจใหผู้้รบัผดิชอบในโรงพยาบาลทกุที่คนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (EB1-EB11) ผลงานที่ทุก
หน่วยงานร่วมกันท าเป็นไปตามเกณฑ์และคู่มือมาตรฐานที่ส านักงานปลัดกระทรวงก าหนดไว้  แต่เมื่อถูกประเมิน
ระดับเขตกลับมีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ สาเหตุมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น ระหว่างเขตเรียกเอกสารไปตรวจกลับ
หาแฟูมเอกสารไม่พบ  ผู้ตรวจประเมินแต่ละจังหวัดที่เป็นตัวแทนร่วมตรวจประเมินของเขตไม่เข้าใจและขาดการ
สื่อสารที่ดีเพียงพอระหว่างการตรวจประเมินท าให้คะแนนการประเมินไม่มีมาตรฐานเดียวกัน 

 

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90  
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
    -มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561  เพ่ือขับเคลื่อนการท างานเพ่ือตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ 
    -มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบหลักฐานเชิงประจักษ์โดยเฉพาะ 
ผลการด าเนินงาน 

รายการกิจกรรม ผลการด าเนินงาน  ถึง  พ.ค. 61 
1. กิจกรรมตามโครงการ : การอบรมให้ความรู้ด้านผลประโยชน์
ซับซ้อนและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
2. กิจกรรมการด าเนินงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
คณะกรรมการที่มอบหมาย ดังน้ี 
-EB 1-3    มอบหมาย หน.กลุ่มงานปฐมภูมิฯ และหน.กลุ่มงานเภสัช
กรรมฯ   
-EB 4-6    มอบหมาย ทีมพัสดุ   
-EB 7       มอบหมาย หน.กลุ่มงานทันตกรรม   
-EB 8       มอบหมาย หน.กลุ่มงานประกันฯ   
-EB 9       มอบหมาย  หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-EB 10     มอบหมาย  หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-EB 11      มอบหมาย หน.กลุ่มงานการพยาบาล และหน.กลุ่มงานเวช
กรรมฟื้นฟู 

-มีการอบรมให้ความรู้และจัดท ากิจกรรมตามโครงการ 
ภายในไตรมาสที่ 2  
 ** ผลคะแนนในภาพรวม คะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้
คะแนนร้อยละ 100 โดยแยกเป็นรายละเอียดของคะแนน
แต่ละ EB ดังน้ี 
- ได้ร้อยละ 100 
 
- ได้ร้อยละ 100 
- ได้ร้อยละ 100 
- ได้ร้อยละ100 
- ได้ร้อยละ 100 
- ได้ร้อยละ 100 
- ได้ร้อยละ 100 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๕ 
 

งบประมาณ 
 -งบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ  จ านวน  1,000  บาท 
 
ตารางท่ี 108 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (1 ต.ค. 60 – 31 พ.ค. 61) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ร้อยละของการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ไตรมาส 1  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับความส าเร็จ
ระดับ 1-5/ไตรมาส 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80  
/ไตรมาสที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 85 และไตร
มาสที่ 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 90  

ไตรมาส 1 / ระดับ 5 
ไตรมาส 2 / ร้อยละ 

80 
ไตรมาส 3 / ร้อยละ 

85 
ไตรมาส 4 / ร้อยละ 

90 

3 
15.60 

 
 
 
 
5 
 

- 
15.60 

 
 
 
 

100 

 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนท่ีตามประเด็นการ

ตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 90 
ผลคะแนนในภาพรวม 
คะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้
คะแนนร้อยละ 15.60 ใน
ไตรมาส 3   

1. ปัญหาเกิดจากผูป้ระเมินระดับเขต 
ไม่มีความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าใหผ้ล
คะแนนไม่มีมาตรฐาน และน่าเช่ือถือ  
2. การจัดส่งเอกสารและเอกสารสญู
หาย หรือหาเอกสารการประเมินไม่พบ 
และผูป้ระเมินไม่ได้ประสานงานหรือ
สอบถามหน่วยงาน ตัดคะแนนเป็น
ศูนย์ ท าให้หน่วยรับประเมินขาดโอกาส
ในการช้ีแจงการประเมิน 
 

1. ถ้ามีการตรวจประเมินแบบไขว้จังหวัด
การตรวจประเมิน ผู้ประเมินต้องมีการ
ประชุมและก าหนดมาตรฐานการประเมิน
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด 
2. ควรให้ผู้รับการประเมิน ได้พบและตอบ
เหตุผลของเอกสารจากผู้ตรวจประเมิน
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานรับ
ประเมินได้ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๖ 
 

ยุทธศาสตร์  คณะตรวจราชการท่ี 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพ 
 

 แผนงานท่ี   
 

ประเด็นการตรวจราชการ : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

 

ตัวชี้วัด  : ร้อยละของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน 
 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่
 

การด าเนินงานด้านระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลศรีนคร มีการจัดระบบวางระบบควบคุมภายใน
โดยการบูรณาการไปพร้อมกับการบริหารความเสี่ยงในทีมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  ซึ่งก าหนดให้ทุก
หน่วยงานมีการรายงานความเสี่ยง ในโปรแกรมความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงด้านคลินิก และความเสี่ ยงด้านทั่วไปที่
ไม่ใช่คลินิก  โดยมีการจัดระดับความรุนแรงของความเสีย่งพรอ้มทัง้หาสาเหตุของปัญหาที่เป็นความเสี่ยงและมีการ
วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินงานดังกล่าว ได้มีการจัดท ารายงานไว้ในระบบควบคุม
ภายในในระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงพยาบาลด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังอาจมีความไม่เข้าใจใน
รูปแบบในการจัดท ารายงานบ้าง  ซึ่งจะได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป   

การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของภาคีเครือข่ายอ าเภอศรีนคร  ได้มีการวางแผนร่วมกันในการ
ตรวจสอบภายใน รพ.สต. ในเครือข่ายเป็นประจ าสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลการตรวจสอบภายในที่
ผ่านมา  มีการรายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและมีการแจ้งปัญหาที่ตรวจพบให้มีการแก้ไขปัญหาตาม
ข้อเสนอแนะ    

และส าหรับการด าเนินการในตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2561  ได้บูรณาการร่วมการ
ตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบภายในระดับจังหวัด โดยใช้กลยุทธ์ ตรวจสอบเอกสารที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอศรีนครร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด  โดยให้แม่ข่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการอื่นๆนอกเครือข่ายภายในจังหวัดร่วมกับ
ตรวจสอบ 

 

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้หน่วยงานมีการวางระบบควบคุมภายในและหน่วยงานในเครือข่ายได้รับการตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  

กิจกรรมการด าเนินงาน 
   - ให้มีการจัดท ารายงานควบคุมภายในทุกหน่วยงานย่อย และมีการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   - มีการรายงานผลการแก้ไขผลการตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๗ 
 

ผลการด าเนินงาน  
รายการ ผลการด าเนินงาน(ไตรมาส 3) ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2561 
 
การจัดท ารายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ตาม
ก าหนด  
(หน่วยงานย่อย แบบ ปย. 2  และแบบติดตาม ปย. 2 ) 
(องค์กร  แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม ปอ. 3) 

มีผลงานเชิงประจักษ์ การจัดท าแบบรายงาน
ควบคุมภายใน ตามก าหนด  โดยส าหรบั รอบ 6 
เดือน ได้มีการด าเนินการจัดท า แบบ ปย.ของ
หน่วยงานย่อย และแบบปอ. ในนามองค์กรของ
รพ.ศรีนคร ครบถ้วน  

การตรวจสอบภายในส าหรับเครือข่ายทัง้ 5  แห่ง มีการตรวจสอบภายในครบถ้วนทัง้ 5 แห่ง  
 โดยได้ตรวจสอบเป็นตามแผนตรวจสอบภายใน 
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561 และมกีารรายงานผล
การตรวจสอบภายในให้หน่วยงานรับทราบแล้ว 

การจัดท ารายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการแก้ไขตามข้อ
สเนอแนะให้กบัหน่วยรบัตรวจคือ สสจ. 
เรียบร้อยแล้ว 

งบประมาณ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
ตารางท่ี 109  แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  ปี 2558- 2561 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 
 

ทุกหน่วยงานย่อยมีการจัดท ารายงานควบคุม
ภายใน (ปย.) และองค์กรมีการจัดท าแบบ
รายงานควบคุมภายในรอบ 6 เดือน  (ปอ. 3  
และแบบติดตาม ปอ. 3) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 100 

ทุก รพ.สต. ได้รับการตรวจสอบภายในอย่าง
น้อย 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้หน่วยงานทราบ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 100 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงก าหนด 

ร้อยละ80 ไม่มีการ
ประเมิน 

ไม่มีการ
ประเมิน 

ไม่มีการ
ประเมิน 

100 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา   
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 
ชื่อตัวชี้วัด   ร้อยละของการจัดซือ้ร่วมของยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรม 
ประเด็นการตรวจราชการ  
1.มีการบรหิารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทุกระดับ 
2.มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทีส่อดคล้องและลดหลั่นตามระดับสถานบรกิาร 
3.มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
4.มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุฯ 
5.จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
6.มีการบรหิารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลงัร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
7.มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับข้ันในเวลาที่ก าหนด 
 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่

ด้วยสถานการณ์ของโรงพยาบาลศรีนครยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์เป็นต้นทุนหลักในการให้บริการ ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อสูง โดยมีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่
ยา ในปี 2559 เป็นจ านวน 14,440,499.24.64 บาท ซื้อร่วม 5,055,158.59 ซึ่งคิดเป็นการจัดซื้อร่วมร้อยละ 
35.01 และในปี 2560 เป็นจ านวน 12,745,463.46 บาท ซื้อร่วม 4,928,462.92 ซึ่งคิดเป็นการจัดซื้อร่วมร้อยละ 
38.67 และด้วยจ านวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีอัตราการปุวยในโรคเรื้อรังเพิ่มมากข้ึนท าให้มีการใช้ยาใน
กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงมีความจ าเป็นที่โรงพยาบาลต้องปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการจัดซื้อร่วมที่เพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการต่อรองราคาให้ลดลง  และเป็นการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาการบริหารงานเวชภัณฑ์ ปี 2561  
1.ช้ืแจงระเบียบพสัดุ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบและจัดท าแผนจัดซื้อ โดยใช้ราคายา
สอบร่วมในปี 2560 เป็นฐาน 

ทบทวนกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ตั้งแต่
กระบวนการจัดท าแผน จัดซื้อ การควบคุม เก็บ
รักษา เบิกจ่าย เพื่อลดการส ารองยาและวัสดุใน
โรงพยาบาล และมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีท่ี่จัดท า
เอกสารตั้งเบกิให้ถูกต้องตามระเบียบจากทีม สสจ. 
เมื่อ 28 พ.ย.2560 

-จัดท าแผนจัดซื้อ โดยผ่านการพจิารณาจาก คกก. ED 308 รายการ วงเงิน 7,194,050.12 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๒๙ 
 

CFO  NED 9 รายการ วงเงิน 56,502.80 
วัสดุเภสัชกรรม 26 รายการ วงเงิน 469,544.57 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92 รายการ วงเงิน 3,947,331 

วัสดุเอ็กซเรย์ 6 รายการ วงเงิน 136,817 
วัสดุการแพทย์ 382 รายการ วงเงิน 1,614,229.27 
วัสดุทันตกรรม 83 รายการ วงเงิน 687,792 
รวมทั้งสิ้น 14,106,266.76 บาท 

2.ประสานงาน สสจ.ใหป้ระสานกบัเขต เพื่อกระจาย
ยา/วชย.ให้แต่ละจังหวัดด าเนินการจัดซื้อร่วม 

 

2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารจัดการด้านยา
ระดับจังหวัด 

ประชุมคณะอนกุรรมการระดบัจงัหวัด เพื่อคัดเลือก
รายการยาและเวชภัณฑ์ 

2.2 ประชุมคณะท างานจัดการด้านยา เครือข่ายเภสัช
กรรมและงาน คบส. ระดับจังหวัด 

มีรายการยาซื้อร่วมระดบัจงัหวัด 124 รายการ  

2.3 ด าเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ด าเนินการแล้ว 
3.รายงานผลการจัดซื้อและคงคลงัทุกสิ้นเดือน จัดส่งรายงานผลการจัดซื้อและคงคลังใหบ้ัญชีทกุ

เดือน และ สสจ.ทุกไตรมาส 
งบประมาณ : - 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (1 ต.ค. 2560- 30 ก.ย. 2561) จัดซื้อร่วมมากกว่าร้อยละ 20 
 

รายการ มูลค่าการจัดซื้อปี 61 ท้ังหมด
(บาท) 

มูลค่าการจัดซื้อร่วม (บาท) ผลการจัดซื้อร่วม 
(ร้อยละ) 

ยา 8,388,671.38 4,290,922.29 51.15 
วัสดุเภสัชกรรม 433,999.45 0.00 0.00 
วัสดุการแพทย ์ 1,366,535.35 877,873.15 64.24 
วัสดุเอ็กซเรย ์ 204,782.00 0.00 0.00 
วัสดุทันตกรรม 452,813.64 148,404.92 32.77 

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ 2,840,951.99 2,161,841.99 76.10 

รวม 13,687,753.81 7,479,042.35 54.64 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๐ 
 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม

ประเด็นการตรวจราชการ 
ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 

1.มีการบรหิารจัดการโดยคณะ
กรรมการบรหิารจัดการด้านยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทุกระดับ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.มีกรอบและบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและ
ลดหลั่นตามระดับสถานบรกิาร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3.มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

4.มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5.จัดซื้อจัดจ้างร่วม ด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ยาขององค์การเภสัชกรรมบางตัวมี
การงดผลิตหรอืยาขาดเป็นบางช่วง ท า
ให้ต้องจัดซื้อจัดหาจากบริษัทภายนอก
ท าให้ราคาไม่ตรงไปตามแผนทีจ่ัดท า
ข้ึน/ไม่ได้จัดท ายาสอบไว้รองรับ 

-ยาและเวชภัณฑ์บางตัวทีส่อบราคาได้
ปรับราคาข้ึน 

-ส ารองรายการยาสอบ เผือ่ยาองค์การ
เภสัชกรรมขาด ร่วมกบัใช้ราคาสบืของ 
รพท.ในกรณียาองค์การเภสัชกรรมขาด 
-ประกาศราคายาสอบ 1-3 อันดับ 

6.มีการบรหิารจัดการร่วม 
แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7.มีการรายงาน และประเมินผล
การด าเนินงานตามล าดับข้ันใน
เวลาที่ก าหนด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๑ 
 

ชื่อตัวชี้วัด   ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน 
                ผ่านการรับรอง (HA) ข้ัน 3 
ประเด็นการตรวจราชการ โรงพยาบาลผ่านการรบัรอง (HA) ข้ัน 3 
 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่

การจัดบริการสขุภาพที่มีมาตรฐานเปน็ข้อก าหนดทีห่น่วยบรกิารจะต้องด าเนินการเพื่อให้ผูร้ับบริการได้รับ
บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับ สถานบริการจะต้อง
จัดบริการที่มีคุณภาพเป็นทีน่่าเช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจของผูร้ับบรกิาร  ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาสถานบริการได้
พยายามด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาระงานต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่
จ ากัดทั้งด้านงบประมาณและอัตราก าลัง นอกจากนี้ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพจะเกิดจากการประสาน
สอดคล้องกันทุกระดับ การก าหนดนโยบาย เปูาประสงค์ ล าดับความส าคัญและความคาดหวังในเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพการบริการของผู้น าระดับสูง ตลอดจนการให้การสนับสนุนและติดตาม
ก ากับการด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้ต่อเนื่อง และช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

โรงพยาบาลศรีนครได้ผ่านการรับรองบันไดข้ันที่  3 สู่  HA (AS) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 –  
2 มีนาคม 2559 และผ่านการรับรองบันไดข้ันที่ 3 ต่ออายุครั้งที่ 1 (RS1) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 – 14 
มีนาคม 2562 ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนคร จึงมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการพัฒนาคุณภาพ ให้ผ่าน
การรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ : 

๑. เพื่อใหห้น่วยงานมีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
(HA) ส าหรับสถานพยาบาล 

 

1.ปรบัทีมผู้ประสานงานพฒันาคุณภาพ (Facilitators) ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 
2.วางแผนการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง Road 
map to Re-accredit ให้แก่ทีมคุณภาพและหัวหน้า
งานทราบ 

ด าเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2560 

3.ทบทวน Hospital Profile อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
4.จัดกิจกรรม Leadership walkround/IS/เวที -จัดเวทีน าเสนอ CQI/นวัตกรรมเมื่อ 19 มี.ค. 2561 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕61 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๒ 
 

น าเสนอ CQI+นวัตกรรม นวัตกรรม จ านวน 6 ช้ิน CQI จ านวน 16 เรื่อง 
-อบรมการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ฉบับใหม่ เมื่อ 3 ส.ค. 2561 

5.แจ้งเจตจ าจง สง่เอกสารขอคิวประเมินจาก สรพ. อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
6.IS จากทีม QLN ระดับจงัหวัด ด าเนินการแล้ว เมื่อ 24 ส.ค. 2561 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิ 

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินเภสัชกรรมปฐม
ภูมิระดับจังหวัด 

ด าเนินการแล้ว 

2.ประชุมแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ใช้เกณฑ์ของ สปสช. 

ด าเนินการแล้ว 

3.คณะกรรมการสุ่มตรวจประเมินแบบไขว้ CUP ทีมจงัหวัดมาประเมินเมื่อ 3 เม.ย. 2561 
4.รวบรวมและคืนข้อมลู ประเมินผ่านเกณฑ ์
5.นิเทศงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยทมี รพ.ตามรอบ
นิเทศ 

ด าเนินการแล้ว เมื่อ มี.ค./ก.ย. 2561 

 
งบประมาณ : เงิน QOF 22,200 บาท เงินบ ารงุ 10,000 บาท 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (1 ต.ค. 2560- 30 ก.ย. 2561) 
 

ตัวชี้วัด  2558 2559 2560 2561 
โรงพยาบาลผ่านการรบัรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

เปูาหมาย 1 1 1 1 

 ผลงาน 1 1 1 1 
 ร้อยละ 100 100 100 100 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๓ 
 

 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ีตาม

ประเด็นการตรวจราชการ 
ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 

โรงพยาบาลผ่านการรบัรอง (HA) 
ข้ัน 3 

-การพัฒนาและรวบรวมข้อมลูยังขาด
ความต่อเนื่อง 
 

-สสจ.เป็นศูนย์กลางในการด าเนนิงาน 
QLN ระดับจังหวัด ประสานและกระตุ้น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-ก าหนดให้น าเสนอความก้าวหน้าในที่
ประชุมคณะกรรมการบรหิาร/คปสอ.ทุก
เดือน 

 

 
- การพัฒนารพ.สต ติดดาว 

 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการประเมินรพสตติดดาว ปี งบประมาณ  ๒๕๖๑   

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ประเมินรพสตติดดาว   สรุปผลการประเมิน  ระดับจังหวัด ผ่าน ๑   อ าเภอผ่าน  ๔ แห่ง  
๑ ประเมินตนเอง ครั้งท่ี ๑     

          จ านวนสถานบริการ      ท้ังหมด ๕ แห่ง 
สถานบริการ คลอง

มะพลับ 
หนองบัว นครเดิฐ หนองแหน น้ าขุม 

 ร้อยละ 423.58 456.80 427.50 454 355.5 
ผ่านเกณฑ์ 423.58 456.80 427.50 454 355.5 
 85.3%ไม่

ผ่าน 
90.44%
ผ่าน 

88.80%
ผ่าน 

87.75%
ผ่าน 

73.63%
ไม่ผ่าน  

๑ ประเมินตนเอง ครั้งท่ี ๒  
 

สถานบริการ คลองมะพลับ น้ าขุม 

พัฒนาตนเอง ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ 
๒ ประเมินระดบัอ าเภอ 
 

          
      จ านวนสถานบริการ      ท้ังหมด ๕ แห่ง 
สถาน
บริการ 

คลอง
มะพลับ 

หนองบัว นครเดิฐ หนองแหน น้ าขุม 

 ร้อยละ 437 455.00 317.00 455 457 
ผ่านเกณฑ์ 88.64% 89.21% 84.21% 87.94% 87.86% 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๔ 
 

 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

๓ ประเมินระดบัจงัหวัด            
        จ านวนสถานบริการ    ท้ังหมด ๕ แห่ง 
สถานบริการ คลอง

มะพลับ 
หนองบัว นครเดิฐ หนองแหน น้ าขุม 

 ร้อยละ ๘๕.๓๔    ส่งสรุปข้อมูลให้สสจภายใน ๑๐ กันยายน    
เพ่ือรับใบประกาศ 
    

ผ่านเกณฑ์     ผ่าน       
   
 สรุปผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์  ระดับจังหวัด ผ่าน ๑   อ าเภอผ่าน  ๔ แห่ง   รวม ๕ แห่ง   ๑๐๐ % 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์  คณะตรวจราชการท่ี 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการสุขภาพ 
แผนงานท่ี  
 
ประเด็นการตรวจราชการ   : ร้อยละของหน่วยบริการที่มปีัญหาวิกฤตด้านการเงินระดบั 7  
 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของหน่วยงานทีป่ระสบปัญหาวิกฤตด้านการเงินการคลัง (ระดับ 7 ไม่เกินรอ้ยละ 6% ) 
(ตัวชี้วัด  :   ติดตามตัวดัชนีชี้วัดด้านการเงินการคลัง  ตามค่าเป้าหมายหรือค่ามาตรฐาน ท่ีส าคัญ) 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที ่
 

การด าเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลศรีนคร เป็นโรงพยาบาลที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินการคลัง อยู่ในระดับวิกฤต คือ มีปัญหาวิกฤตซ้ าซากติดต่อกันมากกว่า 3 ปี โดยผลการ
วิเคราะห์ในช่วงแรกๆของต้นปีงบประมาณสถานการณ์ด้านการเงินการคลังจะอยู่ในเกณฑ์ดี ยังไม่ติดปัญหาระดับ 
7  แต่เมื่อไปถึงปลายงบประมาณ หรือไตรมาสสุดท้ายจะพบว่า ติดระดับ 7 หรือวิกฤตการเงินการคลัง ซึ่งการ
วิเคราะห์การบริหารและการตรวจสอบของหน่วยงานพบว่า  เกิดจากข้อจ ากัดด้านเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับ
จัดสรรน้อย เนื่องจากมีประชากรน้อย ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รวมทั้งสัดส่วนของ LC ที่มีค่า
สูงมาก เนื่องจากมีการจ้างบุคลากรจากเงินบ ารุงเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ย้าย หรือลาออกมาก  ซึ่ง โรงพยาบาลได้
จัดท าแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงินการคลัง  โดยจัดท าโครงการหลายๆอย่าง เช่น การเพิ่มรายได้โดย
จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงรุก การติดตามเร่งรัดการเรียกเก็บเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้ทุกเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย   การรณรงค์ให้มีการลดค่าใช้จ่าย เช่น การใช้กระดาษสองด้าน  การขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้
พลังงาน เช่นการลดการใช้ไฟฟูา ด้วยการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ด้วยการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการบริหารจัดการใช้รถราชการอย่างมีประสิทธิภาพ   การลดค่าใช้จ่ายด้านค่าวัสดุด้วยการ
ไม่ให้จัดเก็บวัสดุคงคลังมากเกินความจ าเป็น การลดค่าใช้จ่ายด้านยาโดยมีนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
(RDU)  เป็นต้น  และยังมีการติดตามเฝูาระวังให้เป็นไปตามแผนทางการเงินการคลัง Planfin  อย่างสม่ าเสมอทุก
ไตรมาสด้วย 

 
วัตถุประสงค์ :เพื่อให้หน่วยบริการไม่มีปัญหาวิกฤตด้านการเงินการคลัง ระดับ 7 
  
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- มีการวางแผนแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านการเงินการคลังอย่างเป็นรูปธรรม โดยการติดตามตัวช้ีวัดด้านการเงินการ
คลังอย่างใกล้ชิด 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๖ 
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน(ไตรมาส 3) 

-การเฝูาระวังติดตามตัวช้ีวัดด้านการเงินการคลัง 7 ตัว 
 
-การวิเคราะห์ต้นทุนบริการ Unit Cost  
 
-มีการติดตามการใช้แผนทางการเงินการคลัง ตามแผน 
Planfin  

-มีผลงานเชิงประจักษ์ ในการติดตามตัวช้ีวัด และเสนอ
ผู้บริหารให้ทราบ 
-มีผลงานเชิงประจักษ์ในการติดตามและการวิเคราะห์
ต้นทุนเสนอผูบ้รหิาร และประธาน CFO ให้ทราบ 
-ติดตามการใช้แผนในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทุกไตรมาส 

งบประมาณ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 112 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ปี 2558-2561 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 (ค่ามาตรฐาน) 

2558 2559 2560 2561 
(กย.61) 

Current Ratio ≥ 1.5 
0.53 0.76 0.81 0.73 

Quick  Ratio ≥ 1.0 
0.38 0.65 0.65 0.64 

Cash Ratio ≥ 0.8 
0.22 0.53 0.49 0.40 

Networking Capital 
(NWC) 

ไม่ติดลบ -              
7,050,735.11  

-              
4,544,303.33  

-              
2,889,790.58  -5,080,192.86 

อัตราก า ไรสุทธิ  (ร วมค่ า
เสื่อมราคา) 

ไม่ติดลบ 
4.71 -8.56 2.62 -8.26 

ก า ไรสุท ธิ  (ร วมค่า เสื่ อม
ราคา) 

ไม่ติดลบ                
3,346,229.14  -5637286.47 

               
1,985,923.19  5,964,663.83 

Risk  Score ไม่ติดระดับ 7 
4 7 6 7 

Unit Cost  
  -LC    (เปอร์เซ็นต์) 
  -MC    (เปอร์เซ็นต์) 
  -CC    (เปอร์เซ็นต์) 

(ค่าเฉลี่ยของรพ.30 
เตียง) 
ไม่ควรเกิน 30-50%   
ไม่ควรเกิน 30-50% 
ไม่ควรเกิน 10-20% 

 
59.99% 
34.09% 
5.92% 

 
58.67% 
35.40% 
5.94% 

 

 
60.60% 
32.53% 
6.87% 

 

 
58.48 
35.13 
6.39 

 

ผลการวิเคราะห์ผลงาน 
    ผลงานที่ผ่านมามีแนวโน้มอาจเกิดวิกฤตด้านการเงินการคลัง  แม้ในไตรมาส 3 อยู่ในระดบั  6  และไตรมาส 4 
ระดับ7 เนื่องจากเงินเหมาจ่ายได้รบัจัดสรรหมดแล้ว แต่ยังมค่ีาใช้จ่ายต่อเดือนมาก  และเมื่อวิเคราะหจ์ากตัวช้ีวัด
สภาพคล่องก็ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ซึ่งอาจสง่ผลต่อสถานการณ์ทางการเงิน หากไมม่ีแผนในการแก้ไข
อย่างเป็นรปูธรรมโดยเร่งด่วน 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕61 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ๓๗ 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการพัฒนา 
มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนท่ีตามประเด็นการ

ตรวจราชการ 

ปัญหาอุปสรรคปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงานไม่เกิดวิกฤตด้าน
การเงินการคลังระดับ 7 
(เกิดไมเ่กินรอ้ยละ 6) 
 

ในการแก้ไขปัญหาวิกฤต อาจยังแก้ไข
ไม่ประสบความส าเร็จ แมจ้ะมีการ
จัดท าแผนฟื้นฟูในเรื่องการเพิ่มรายได้  
ซึ่งอาจมีเม็ดเงินเข้าสูร่ะบบไม่เพียงพอ  
และอาจจะไมส่ามารถเพิ่มรายได้เข้ามา
ให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายได้   เพราะต้อง
ยอมรบัว่า ค่าใช้จ่ายที่มีมากส่วนหนึ่ง
สาเหตุมาจาก ต้นทุนด้านบุคลากร 
(LC) สูง  ซึ่งบางครั้งไมส่ามารถไปลด
ค่าใช้จ่ายด้านน้ีได้ เนื่องจากการปรับ
ค่าจ้าง และเงินเดือน มกีารปรบัทุกปี  
ขณะที่การเพิ่มรายได้ไม่ได้มีมากพอ  
แต่อย่างไรก็ตามระดับเขตได้จัดท า
โครงการเพือ่ใหห้น่วยงานจัดท าแผน
ธุรกิจแก้ไขปญัหาอย่างเป็นรปูธรรม 
และให้น าแผนไปน าเสนอผู้บริหาร
ระดับเขตเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเชิงระบบได้
อย่างเป็นรปูธรรม 
 

 อ ย่ า ง ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่ ส า ห รั บ
โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤตด้าน
การเงินการคลัง  ยังต้องจัดท าแผนฟื้นฟู
หรือแผนธุรกิจอย่างเคร่งครัดต่อไป  ซึ่ง
มอบหมายให้หั วหน้ากลุ่ ม งานระดม
ความคิดจากเจ้าหน้าที่ทุ กคนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการ
ท างานตามแผนธุรกิจ ให้สามารถปฏิบัติได้
จริง เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป    
 

 
 
 
 
 
 
 


