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ข้อมูลทั่วไป 
 
ประวัติความเป็นมา 
 

 เล่ากันว่าศรีนครเป็นเมืองที่ขอมเคยปกครองมาก่อน ผู้รู้หลายท่านสันนิษฐานจากหลักฐานต่างๆ ที่พบเช่น 
มีล าคลองชื่อคลองขอม  ต่อมาเรียกกันเพ้ียนเป็นคลองขุมหรือต าบลน้ าขุม ในปัจจุบันและชื่อเดิมของต าบล 
นครเดิฐเรียกว่านครเดิม ภายหลังเพ้ียนเป็นนครเดิฐและยังพบร่องรอยซากเมืองเก่า ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า
เมืองกะเหรี่ยงสวนแตง  นอกจากนี้ยังพบซากวัดเก่า กรุพระเก่า ทั้งพระเครื่อง พระพุทธรูปบูชา ขวานที่ท าด้วย
ทองสัมฤทธิ์และท าด้วยหิน 

อ าเภอศรีนครเป็นอ าเภอเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจาก      ตัว
จังหวัดประมาณ ๕๗กิโลเมตร เดิมเป็นต าบลคลองมะพลับและต าบลนครเดิฐ ขึ้นกับอ าเภอสวรรคโลก     ได้ถูก
จัดตั้งให้เป็นกิ่งอ าเภอศรีนคร  เมื่อวันที่  ๒๐มกราคม  ๒๕๑๙ต่อมาก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นอ าเภอศรีนครเมื่อ
วันที่ ๑๓กรกฎาคม ๒๕๒๔ปัจจุบันอ าเภอศรีนครมี ๕ต าบล รวม ๔๙หมู่บ้าน มีเทศบาลต าบล  ๑แห่งและมี
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ๕แห่ง อ าเภอศรีนครมีเนื้อท่ีประมาณ  ๑๘๙.๐๔๕ตารางกิโลเมตรหรือราวๆ 
๑๑๘,๑๕๓.๑๒ไร่ 

 

   อาณาเขต 
 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ต าบลท่าชัย ต าบลดงคู่  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์                 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต าบลปากน้ า อ าเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 

 
  สภาพภูมิศาสตร์ 
 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของอ าเภอ
ศรีนครเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเกษตร ไม่มี
พ้ืนที่ป่าเขาถึงแม้ไม่มีแม่น้ าส าคัญๆไหลผ่านแต่มี
ล าคลอง หนอง บึง ที่สามารถใช้ท าเกษตรกรรม 
ได้แก่ คลองน้ าไหล    คลองแต้ว บึงลับแล  บึง
สวย หนองขุดหล่ม และมีโครงการพัฒนาน้ าใต้
ดินของกรมชลประทานมีน้ าจ่ายให้เกษตรกรใน
ต าบลคลองมะพลับและต าบลหนองบัวไว้ใช้ท า
เกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี 
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  การปกครองและโครงสร้างประชากร 
 

 อ าเภอศรีนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕องค์การบริหารส่วนต าบลกับอีก ๑ เทศบาลต าบลคือ
เทศบาลต าบลศรีนคร เป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๙และพ้ืนที่บางส่วนของหมู่ ๒,๓,๔,๕ และ ๖ ต าบลศรีนคร 
 
  โครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและการปกครอง 
 

 ในปี ๒๕๕8อ าเภอศรีนคร จากทะเบียนราษฎร์มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 9,466หลังคาเรือน       มี
จ านวนประชากร รวม ๒๖,252 คน เป็น ชาย ๑๒,737คน เป็นหญิง ๑๓,515 คน  
 

  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  คือ การท านา ท าไร่อ้อย ไร่ถั่ว  ไร่พริก  และผักบุ้ง
ผลิตเมล็ด พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรวม ๑๓๐,๑๒๓ไร่  ผลผลิตมูลค่ารวม ๑,๒๔๕,๒๒๗,๒๔๐บาท มูลค่ารวมของ
ผลผลิตอันดับ ๑ได้แก่ ผักบุ้งผลิตเมล็ด มูลค่ารวม ๖๐๙,๙๐๖,๕๖๐บาท รองลงมาเป็นข้าวนาปี ๓๐๕,๖๖๘,๕๖๐
บาท  และอ้อยโรงงาน เป็นเงิน ๑๓๑,๘๐๖,๐๘๐บาท ตามล าดับ (ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอศรีนครปีการ
เพาะปลูก ๒๕๕5) นอกจากนี้ก็จะมีการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรือนบ้าง 
เช่น อุตสาหกรรมกระดาษสา รายได้เฉลี่ยของประชากร 81,427บาท/ปี/ ครอบครัว (ข้อมูล จปฐ ๒๕๕7) 
 - สหกรณ์นิคม 9 แห่ง 
 - ธนาคาร 3 แห่ง 
 - ปั๊มน้ ามัน 10แห่ง 
 - อสค.1 แห่ง 
 - โรงสีข้าว 2 แห่ง  
 - บริษัทประกันชีวิต 1 แห่ง  
 - รีสอร์ท 4 แห่ง 
 - ร้านสะดวกซ้ือ 2 ร้าน 
 - โรงงานขนาดเล็ก 1 แห่ง  
 - หน่วยอ้อย 3 แห่ง 
 

  การคมนาคม 
 

อ าเภอศรีนครสามารถเดินทางติดต่อกับจังหวัดและอ าเภอต่างๆ ได้ท้ังทางรถยนต์และรถไฟ   
ทางรถยนต์ 

๑. ทางหลวงสายศรีนคร - สวรรคโลก - สุโขทัย     ระยะทางประมาณ ๕๗ กิโลเมตร 
๒. ทางหลวงสายศรีนคร - ศรีส าโรง - สุโขทัย       ระยะทางประมาณ ๕๑ กิโลเมตร 
๓. ทางหลวงสายศรีนคร - ปลายราง – อุตรดิตถ์    ระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร 
๔. ทางหลวงสายศรีนคร - พิชัย - อุตรดิตถ์          ระยะทางประมาณ ๔๙ กิโลเมตร 
๕. ทางหลวงสายศรีนคร - พิชัย - พรหมพิราม - พิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๘๓ กิโลเมตร 
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ทางรถไฟ 
 รถไฟสายสวรรคโลก - ชุมทางบ้านดารา - พิษณุโลก ซึ่งมีขบวนรถไฟผ่านอ าเภอศรีนคร 
การสื่อสาร มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอ ๑แห่ง และการสื่อสารผ่านองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
เนื่องจากการเดินทางส่วนใหญ่เป็นถนนสายรองท าให้การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 
 

     การศึกษา 
 

ปีการศึกษา  ๒๕๕8  มีระดับการศึกษา ดังนี้ 
    -โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัยเขต ๒จ านวน ๑๔แห่ง 
 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒โรงเรียน  
    -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัยที่ ๒จ านวน ๑โรงเรียน  
    -การศึกษานอกโรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน ๑แห่ง 
    - โรงเรียนปริยัติธรรม 1 แห่ง 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9 แห่ง  
 
 
   การศาสนา   
 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาคริสต์ 
มีวัดในพุทธศาสนา จ านวน ๑๔แห่ง และมีโบสถ์คริสต์ จ านวน ๑แห่ง 
 
 

    ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

- ประเพณีสรงน้ าพระในเทศกาลสงกรานต์ของวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
- ประเพณีสลากภัต ข้าวเหนียวมะม่วงของหลายๆ วัด 
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอ าเภอ 
- ประเพณีเทโวตักบาตรข้าวสาร ของต าบลน้ าขุม 
- ประเพณีลอยกระทง 
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 เขตการปกครอง 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนหมู่บ้านหลังคาเรือนและประชากรจากการส ารวจ อ าเภอศรีนคร จ าแนกตามพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุข  

สถานบริการ 
จ านวนหมู่บ้าน 
ที่รับผิดชอบ 

หลังคาเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ศรีนคร 10 1522 1,837 2,111 3,948 
น้ าขุม 10 1530 2,687 2,900 5,587 
หนองบัว 8 882 1,076 1,171 2,247 
คลองมะพลับ 10 1811 2,158 2,363 4,521 
หนองแหน 5 761 820 951 1,771 
นครเดิฐ 6 868 992 1,022 2,014 
รวม 49 7374 9,570 10,518 20,088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา  โปรแกรม  HOSxp,HOSxp PCU 
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ตารางท่ี ๒  แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามอายุของอ าเภอศรีนคร ปี ๒๕๕8 
 

หมวดอายุ 
ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0-4 638 5.01 602 4.45 1240 4.72 

5-9 688 5.40 607 4.49 1295 4.93 

10-14 721 5.66 706 5.22 1427 5.44 

15-19 866 6.80 760 5.62 1626 6.19 

20-24 848 6.66 898 6.64 1746 6.65 

25-29 933 7.33 870 6.44 1803 6.87 

30-34 843 6.62 836 6.19 1679 6.40 

35-39 978 7.68 951 7.04 1929 7.35 

40-44 1050 8.24 1074 7.95 2124 8.09 

45-49 1051 8.25 1248 9.23 2299 8.76 

50-54 1083 8.50 1274 9.43 2357 8.98 

55-59 999 7.84 988 7.31 1987 7.57 

60-64 717 5.63 876 6.48 1593 6.07 

65-69 497 3.90 678 5.02 1175 4.48 

70-74 324 2.54 420 3.11 744 2.83 

75 ปีขึ้นไป 501 3.93 727 5.38 1228 4.68 

รวม 
      

12,737  
100.00 

     
13,515  

100.00 
      

26,252  
100.00 

 
แหล่งที่มา   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงปิรามิดประชากร อ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  
 

 
 
 
หมายเหตุ: จากปิรามิดประชากรพบว่าอ าเภอศรีนคร มีประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 51.45  และ 
เป็นครึ่งของประชากรกลุ่มอ่ืนๆทั้งหมดซึ่งประชากรกลุ่มนี้นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เพ่ิมเป็นจ านวนมากและส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ท าให้ คปสอ.ศรีนครได้ก าหนดที่จะ
พัฒนาเป็นเข็มมุ่งในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ถูกก าหนดไว้เป็น Core  Competencyของโรงพยาบาล และ
ก าหนดไว้ใน service  plan ของ CUP ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคอันเกิดจากพฤติกรรม 
ประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.06  กลุ่มผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนหมู่บ้านหลังคาเรือนและประชากรจากทะเบียนราษฎร์ อ าเภอศรีนคร จ าแนกตามพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานบริการสาธารณสุขปี 2558 
 

สถานบริการ 

จ านวน
หมู่บ้าน/
ชุมชนที่

รับผิดชอบ 
หลังคา
เรือน 

จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

เทศบาลศรีนคร 6  ชุมชน 1589 1539 1695 3234 

อบต.ศรีนคร  8 1,290  1,457 1,485 2,942 

น้้าขุม 10 1,725  2,635 2,856 5,491 

หนองบัว 8 977  1,489 1,555 3,044 

คลองมะพลับ 10 1,993  2,939 3,118 6,057 

หนองแหน 5 765  1,160 1,286 2,446 

นครเดิฐ 6 1,127  1,518 1,520 3,038 

รวม 49 9,466 12,737 13,515 26,252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๘ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงสัดส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรของอ าเภอศรีนคร ปี ๒๕๕8 

บุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน (คน) สัดส่วนประชากร 

แพทย์/แพทย์เวียน 4 1:6,642 
ทันตแพทย์ 2 1 : 13,285 
เภสัชกร 3 1 : 8,857 
พยาบาลวิชาชีพรพ./PCU 36/4 1 : 664 
พยาบาลเทคนิค/จนท.พยาบาล 2 1 : 13,285 
เวชกิจฉุกเฉิน 1 1 : 26,571 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 /1 / 4 

(รพ./สสอ/รพ.สต.) 
1 : 3,795 

สาธารณสุขอ าเภอ(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) 1 1 : 26,571 
นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.สต.) 4 1 : 6,642 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส(ผอ.รพ.สต.) 1 1 : 26,571 

นักวิชาการสาธารณสุข รพ./สสอ. 3/3/5 
(รพ./สสอ/รพ.สต.) 

1 : 2,415 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/รพสต 3/2 1 : 5,314 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 1 : 8,857 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1 : 13,285 
นักเทคนิกการแพทย์ 1 1 : 26,571 

นักกายภาพบ าบัด 2 1 : 13,285 

นักรังสีการแพทย์ 1 1 : 26,571 

จพ.แพทย์แผนไทย 1 1 : 26,571 
จพ.เวชสถิติ 1 1 : 26,571 

ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1(รพ.สต) 1 : 26,571 

รวม 93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๙ 

 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงสัดส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากรของอ าเภอศรีนคร ปี ๒๕๕8 
 

บุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน (คน) หมายเหตุ 

นักจัดการงานทั่วไป 1 
 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 2 
 

นักวิชาการพัสดุ 1 
 

นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 
 

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
 

 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอศรีนคร ปี ๒๕๕8 

สถานบริการ จ านวน (แห่ง) 

โรงพยาบาลชุมชนขนาด  ๓๐  เตียง ๑ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕ 

คลินิกแพทย์ 3 
คลินิกพยาบาล ๔ 

คลินิกทันตกรรม 2 

 
 อ าเภอศรีนครมีรพ.สต.ทั้ง 5 แห่งโดยไกลที่สุดอยู่ห่างจาก รพ.ประมาณ 13 กม. ท าให้ ระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยสามารถท าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบ EMS แต่บางครั้งท าให้เกิดปัญหาในเรื่องสัดส่วนของผู้รับบริการ
คลินิกเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่า จะเปิดบริการในทุกรพ.สต แล้วแต่พบว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายส่วน
หนึ่งจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ปชะชาชนมาที่ รพ. ได้ง่ายสะดวก   และบางคนมีภาวะแทรกซ้อน  ซึ่งเป็นปัญหาทาง 
คปสอ.ศรีนคร จะได้ด าเนินการแก้ไขโดยการพัฒนาศักยภาพของ และเพ่ิมกลยุทธ์สร้างความศรัทธาให้กับรพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๐ 

 

 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - หนองบึงขนาดใหญ่ 12 แห่ง 
 - คลอง 10 สาย 
 - บ่อน้ าใต้ดิน 100 บ่อ 
 - ที่สาธารณประโยชน์ 27 แปลง 
 - ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แปลง 
 - ป่าชุมชน 2 แปลง  
ทุนด้านอ่ืนๆ 
 - OTOP  เต้าเจี้ยว   แป้งกล้วยทอด  ข้าวหอมนิลปลอดสาร  
 - หมู่บ้านสายใจไทย 
 - มะม่วงโชคอนันต์ที่ต าบลน้ าขุม 
 - ประเพณีสลากภัตร / ตักบาตรเทโว 
 - พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  ที่วัดบ่อทองอุดมธรรม 
 - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง  
 
 
 

ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงสถิติชีพ อ าเภอศรีนครเปรียบเทียบปี  ๒๕๕๒ – ๒๕๕7 
สถิติชีพ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี๒๕๕7 ปี2558 

เกิดมีชีพ   * ๔.๑๘ ๔.๕๘ 6.82 5.01 ๗.๙๙ ๘.๙๙
(236) 

การตาย   * ๓.๘๐ ๓.๕๗ 6.71 3.05 ๔.๖๗ ๓.๗๓
(98) 

อัตราการเพ่ิมตามธรรมชาติ  ** ๐.๐๓ ๐.๐๑ ๐.๐๑ 0.2 ๐.๓๓ 0.5 
ทารกตาย   * ๐ ๐ ๐ 0 ๐ 0 
มารดาตาย   * ๐ ๐ ๐ 0 ๐ 0 

*   อัตราต่อประชากร  ๑,๐๐๐ คน **  อัตราต่อประชากร    ๑๐๐ คน 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๑ 

 

แผนภูมิที ่2 แสดงสถิติชีพ อ าเภอศรีนครเปรียบเทียบปี  ๒๕๕2 – ๒๕๕8  

 
 
 
ตารางท่ี 8 แสดงอันดับสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของอ าเภอศรีนคร ปี ๒๕57  - ๒๕๕8 
 

 

 แหล่งที่มาของข้อมูล :  ทะเบียนราษฎร์  ที่ว่าการอ าเภอศรีนคร 

ล าดับ ปี ๒๕๕7 ปี   ๒๕๕8 
สาเหตุการตาย จ านวน 

(คน) 
อัตราต่อ 
ประชากร 
แสนคน 

สาเหตุการตาย จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ 
ประชากร 
แสนคน 

๑ ชรา ๒๘ ๑๐๕.๕๓ ชรา ๔๑ ๑๕๖.๑๘ 
๒ มะเร็ง ๑๒ ๔๕.๒๓ โรคหัวใจ ๑๑ ๔๑.๙๐ 
๓ โรคหัวใจ ๑๒ ๔๕.๒๓ มะเร็ง ๘ ๓๐.๔๗ 
๔ ไตวาย ๕ ๑๘.๘๕ ระบบสมอง ๕ ๑๙.๐๕ 
๕ เป็นลม ๕ ๑๘.๘๕ ความดันโลหิตสูง ๔ ๑๕.๒๔ 
๖ ความดันโลหิตสูง ๔ ๑๕.๐๘ ระบบทางเดินหายใจ ๔ ๑๕.๒๔ 
๗ อุบัติเหตุ ๓ ๑๑.๓๑ ฆ่าตัวตาย ๓ ๑๑.๔๓ 
๘ เบาหวาน ๓ ๑๑.๓๑ ตับแข็ง ๓ ๑๑.๔๓ 
๙ ระบบเส้นเลือด ๒ ๗.๕๔ เป็นลม ๒ ๗.๖๒ 

๑๐ ระบบสมอง ๒ ๗.๕๔ อุบัติเหตุ ๑ ๓.๘๑ 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๒ 

 

 
สาเหตุการตาย ๓ อันดับแรกของอ าเภอศรีนครคือโรคชรา  โรคหัวใจ และ มะเร็ง ตามล าดับ    สาเหตุ

การตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  ได้มีการด าเนินการพัฒนาเรื่องการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยMI   และมะเร็ง   
ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ทาง คปสอ.ศรีนครจะได้ด านินการแก้ไขโดยการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงค้นหาผู้ป่วย
ด้วยโรคมะเร็งในระยะแรกเพ่ือรักษาได้ทันเวลา และลดสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งและพัฒนา เรื่องการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  palliative  care      
 
 
  
ผู้ป่วยนอก 
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จ้านวนผู้ป่วยนอก คน/ครั้ง 14,812 66,535 15,182 69,532 14,448 67,809 
จ้านวนผู้ป่วยใน คน/ครั้ง 961 1,241 933 1,267 1,106 1,505 
วันนอนทั้งหมด/เฉลี่ยต่อคน 3,529 3 3,431 3 3,838 3 
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน 255 267 260 
ผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน 3 3 4 
อัตราการครองเตียง 31.63 31.01 34.82 
CMI 0.78 0.70 0.68 
*หมายเหตุ ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ตัวหารคือ 260 วันเป็นคา่เฉลีย่วันท าการอ้างอิงจากสถิติ ม.มหิดล 
 
 
ตารางท่ี 10 ผู้มารับบริการในปี 2558 แยกตามแผนก 
 

หน่วยงาน ครั้ง 
OPD 37,997 
ER 7,537 
ทันตกรรม 4,982 
จิตเวช 1,019 
ส่งเสริมสุขภาพ 1,947 
กายภาพบ้าบัด 2,206 
แพทย์แผนไทย 578 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๓ 

 

ตารางท่ี  11 จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอกต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2555-2558  
อ าเภอศรีนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
 

ปี  ๒๕๕๖ ปี 2557 ปี  ๒๕๕8 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

๑ โรคระบบไหลเวยีนเลือด ๒๒,๒๓๗ 83,585.17 ๒๒,๒๓๗ 83,585.17 24,210 91,121.23 

๒ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการ และเมตะบอ
ลิสัม 

๒๒,๕๑๒ 85,746.50 ๒๒,๕๑๒ 85,746.50 24,052 90,526.55 

๓ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวม
โครงร่างและเนื้อยดึเสริม 

๑๓,๑๕๖ 49,451.21 ๑๓,๑๕๖ 49,451.21 13,011 48,970.60 

๔ โรคระบบย่อยอาหาร รวม
โรคในช่องปาก 

๑๐,๕๘๑ 39,772.2 ๑๐,๕๘๑ 39,772.2 10,759 40,494.56 

๕ โรคระบบสืบพันธ์และ
ระบบปสัสาวะ 

๑,๓๓๕ 5,018.04 ๑,๓๓๕ 5,018.04 9,227 34728.44 

๖ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกต ิ

๙,๙๔๓ 37,374.07 ๙,๙๔๓ 37,374.07 8,017 30174.26 

๗ โรคระบบหายใจ ๘,๐๔๘ 30,254.84 ๘,๐๔๘ 30,254.84 7,616 28664.98 

๘ ภาวะแปรปวนทางจติ ๓,๙๐๖ 14,682.00 ๓,๙๐๖ 14,682.00 6,056 22793.48 

๙ โรคระบบประสาท ๒,๖๗๗ 10,062.39 ๒,๖๗๗ 10,062.39 2,523 9496.02 

๑๐ โรคตดิเช้ือและปรสติ ๒,๘๔๐ 10,675.08 ๒,๘๔๐ 10,675.08 2,421 9112.12 

แหล่งที่มาของข้อมูล : รง.๕๐๔ โรงพยาบาลศรีนคร  
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๔ 

 

แผนภูมิที ่3 แสดงอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล อ าเภอศรีนคร  เปรียบเทียบปี  ๒๕๕6 – ๒๕๕8 
 

 
 
 
ตารางท่ี 12 แสดง 5 อันดับแรกของสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกปี 2555 - 2558 อ าเภอศรีนคร 
 

 

ล าดับ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕8 

โรค โรค โรค โรค 

๑ hypertension hypertension hypertension hypertension 

๒ การดูแลติดตามทาง
ศัลยกรรมอื่น 

Acute pharyngitis Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

DM with CKD 

๓ Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

Dizziness and giddiness Acute pharyngitis HT with CKD 

๔ Acute pharyngitis Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

Dyspepsia Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

๕ Dizzinessand giddiness Dyspepsia Dizziness and giddiness Dental caries 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : รง.๕๐๔ โรงพยาบาลศรีนคร (จ านวนครั้ง) 
 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก  ปี ๒๕๕8 พบมากเป็นอันดับ ๑ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ

โรคเบาหวาน  และสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่ประมาณ50 % เป็นกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปท าให้เกิดภาระ
โรคเรื้อรัง ซึ่ งต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  ทาง รพ.ศรีนครจึงได้มีการพัฒนาและก าหนด Core   
Competency   ของ รพ.ในเรื่องการมุ่งเน้นพัฒนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และพัฒนา
ศักยภาพของรพ.สต.ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือลดความแออัด ในโรงพยาบาล 
 

 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๕ 

 

ตารางท่ี 13 แสดง 10 อันดับแรกของสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกปี  2558 อ าเภอศรีนคร 
 
 

ล าดับ ชื่อโรค จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อประชากร 
แสนคน 

1 Essential (primary) hypertension 2,671 10,053 
2 Dizziness and giddiness 1,017 3,827 
3 Dental caries 981 3,692 
4 Dyspepsia 948 3,568 
5 HT with CKD 931 3,504 
6 DM with CKD 786 2,958 
7 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 762 2,868 
8 Acute pharyngitis 604 2,273 
9 Common cold 570 2,145 

10 asthma 550 2,070 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : รง.๕๐๔ โรงพยาบาลศรีนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๖ 

 

ผู้ป่วยใน 
 
ตารางท่ี 14  จ านวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน  ปีงบประมาณ 2556-2558 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 
 

ล าดับ สาเหตุการป่วย ปีพ.ศ.2556 ปีพ.ศ.2557 ปีพ.ศ.2558 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 โรคของต่อมไร้ท่อ, ภาวะ
โภชนาการและเมตะบอลิซึม 

515 1,935.79 515 1,935.79 719 2,706.16 

2 โรคความดันโลหิตสูง 362 1,360.69 362 1,360.69 468 1,761.45 
3 โรคอื่นของเลือดและอวัยวะ

สร้างเลือด 
263 988.57 263 988.57 360 1,354.96 

4 อาการ อาการแสดงและสิ่ง
ผิดปกติที่พบได้การตรวจทาง
คลินิกและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

222 834.46 222 834.46 257 967.29 

5 เบาหวาน 190 714.17 190 714.17 249 937.18 
6 โรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ 181 680.34 181 680.34 234 880.72 
7 โรคของระบบสืบพันธุ์และระบบ

ปัสสาวะ 
155 582.61 155 582.61 190 715.11 

8 โรคตดิเช้ือของล าไส ้ 119 447.30 119 447.30 157 590.91 
9 โรคไตวายเรื้อรัง 28 105.24 28 105.24 140 526.92 

10 โรคหอบ 83 311.98 83 311.98 114 429.07 
 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :   รายงานผู้ป่วยในรายโรค  ๗๕ กลุม่โรค (รง.๕๐๕)  
 
แผนภูมิที ่4 แสดงอัตราป่วยของผู้ป่วยใน โรงพยาบาล อ าเภอศรีนคร  เปรียบเทียบปี  ๒๕๕5 – ๒๕๕78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๗ 

 

ตารางท่ี 15 แสดง 5 อันดับแรกของสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในปี 2555-2558 อ าเภอศรีนคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕8 
โรค โรค โรค 

๑ Diaah๐ea and gastr๐
enteritis   

Diaah๐ea and gastr๐
enteritis   

Diarrhea and 
gastroenteritis   

๒ Urinary tact infacetion Pneum๐nia  anemia 
๓ Other disorder of 

pancreatic internal 
secretion 

Hyponatremia  Pneumonia 

๔ Upper gastointestinal 
hemorrage 

Hypoglycaemia Acute nephritis 

๕ Pneum๐nia Upper gastointestinal 
hemorrage 

Upper gastrointestinal 
hemorrhage 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๘ 

 

       ตารางท่ี 16 แสดง 10 อันดับแรกของสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในปี 2558 อ าเภอศรีนคร 
 

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อ 
ประชากร 
แสนคน 

1 A090 diarrhea 60 225.82 
2 A099 gastroenteritis   60 225.82 
3 D649 Pneumonia  41 154.31 
4 J189 Acute nephritis  41 154.31 
5 N10 Upper gastointestinal hemorrage 39 146.78 
6 K922 Other Anemias 35 131.73 
7 E160 Hypoglycemia 32 120.44 
8 E871 Hypernatremia 32 120.44 
9 I500 Heart failure 31 116.67 

10 S0690 Intracranial injury 30 112.91 
 

 
 
หมายเหตุ: โรคอุจาระร่วงพบมากเป็นอันดับ ๑ ของผู้ป่วยในทั้ง ๓ ปีและพบมากเป็นอันดับ ๑ ของโรคที่

ต้องเฝ้าระวัง สาเหตุที่แท้จริงทาง คปสอ .ศรีนคร  ท าการศึกษาวิจัยถึงปัญหา สาเหตุ   และท าการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในเชิงส่งเสริม  ป้องกันโรคและพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยจัดท า CPG  และมีการทบทวน case 
Diarrhea   dead   เพ่ือน ามาวางระบบในการดูแลรักษา   พบว่าโรคที่แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นคือ  Pneumonia
เนื่องจากปีนี้พบสอดคล้องกับมีการระบาดด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยสูงอายุ   ทางรพ.ศรีนครได้
มอบหมายให้ทีม PCT ได้น าไปวิเคราะห์ RCA  เพ่ือวางระบบแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  10 อันดับโรคผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนคร  รง.๕๐๕ โรงพยาบาลศรีนคร(ครั้ง) 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๙ 

 

ตารางท่ี 17 แสดง 10 อันดับโรคที่เสียชีวิตของผู้ป่วย IPD โรงพยาบาลศรีนคร ปี 2558 
 

ล าดับ ชื่อโรค 
(IPD) 

จ านวน 
(คน) 

อัตราต่อแสนประชากร 

1 Pneumonia 2 7.52 
2 Alcohol liver disease 2 7.52 
3 Intrahepatic bile duct carcinoma 1 3.76 
4 Peritonitis 1 3.76 
5 Malignant neoplasm of bronchus and lung 1 3.76 
6 Cardiac arrest 1 3.76 
7 Heart failure 1 3.76 
8 Urinary tact infection 1 3.76 
9 Acute myocardial infarction 1 3.76 

10 Malignant neoplasm of esophagus 1 3.76 
  
 

สาเหตุการตายของผู้ป่วยในรพ.ศรีนคร 2 อันดับแรกเป็นปอดบวม และ ตับแข็งจากสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุ
การตายของผู้ป่วยใน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  โปรแกรมHos  XP   โรงพยาบาลศรีนคร 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๒๐ 

 

ตารางท่ี  18  แสดง ๑๐ อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอศรีนครปี ๒๕๕5 – ๒๕๕6 

 

 
 

 
ตารางท่ี  19  แสดง ๑๐ อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอศรีนครปี ๒๕๕7 – ๒๕๕8 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  โปรแกรม 506 โรงพยาบาลศรีนคร 
 

ที ่ ปี ๒๕๕5 ที ่ ปี ๒๕๕6 (1 ม.ค.56 – 31 ธ.ค.56) 
โรค จ านวน(คน) อัตรา/แสน โรค จ านวน(คน) อัตรา/แสน 

1 อุจจาระร่วง 537 2001.86 1 อุจจาระร่วง 551 2071.12 
2 ปอดบวม 63 234.86 2 ปอดบวม 94 353.33 
3 ไข้เลือดออกรวม 61 227.40 3 ไข้เลือดออกรวม 58 218.01 
4 มือ เท้า ปาก 39 145.39 4 อาหารเป็นพิษ 41 154.11 
5 อาหารเป็นพิษ 38 141.66 5 มือ เท้า ปาก 41 154.11 
6 ตาแดง 36 134.20 6 ตาแดง 37 139.08 
7 ไข้หวัดใหญ่ 34 126.75 7 ไข้หวัดใหญ่ 36 135.32 
8 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 28 104.38 8 S.T.D. total 11 41.35 
9 งูสวัด 22 82.01 9 วัณโรครวม 9 33.83 
10 สครับไทฟัส 20 74.56 10 Enteric fever 8 30.07 

ที ่
ปี ๒๕๕7(1 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.57) 

ที ่
ปี ๒๕๕8(1 ม.ค.58 – 31 ธ.ค.58) 

โรค จ านวน(คน) อัตรา/แสน โรค จ านวน(คน) อัตรา/แสน 
1 อุจจาระร่วง 472 1776.37 1 อุจจาระร่วง 486 1829.20 
2 ตาแดง 174 654.85 2 ปอดบวม 60 225.83 
3 ปอดบวม 166 624.74 3 ตาแดง 57 214.54 
4 ไข้หวัดใหญ่ 62 233.34 4 ไข้เลือดออกรวม 51 191.95 
5 อาหารเป็นพิษ 51 191.94 5 อาหารเป็นพิษ 49 184.42 
6 ไข้เลือดออกรวม 43 161.83 6 ไข้หวัดใหญ่ 20 75.28 
7 มือ เท้า ปาก 40 150.54 7 สุกใส 14 52.69 
8 โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์รวม 
30 112.91 8 มือ เท้า ปาก 14 52.69 

9 สุกใส 29 109.14 9 สครับไทฟัส 7 26.35 
10 สครับไทฟัส 23 86.56 10 S.T.D. total  7 26.35 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๒๑ 

 

 
ประชากรกลางปี   ๒๕๕๕  =  จ านวน  ๒๖,๘๒๕ คน 
ประชากรกลางปี   2556  =  จ านวน  26,604 คน 
ประชากรกลางปี   2557  =  จ านวน  26,571 คน 
ประชากรกลางปี   2558  =  จ านวน  26,569 คน 
 
 
 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในปี 2558 ( 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) 
พบว่าโรคอุจจาระร่วงมีค่ามากกว่าปีที่ผ่านมา อัตราป่วยปี 2557 เท่ากับ 1776.37 ส่วนปี 2558 เท่ากับ 
1829.20  จากสภาพปัญหาที่พบโรคอุจจาระร่วงคือ กลุ่มอาชีพที่ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดคือ เกษตรกรรม
และรับจ้าง  ไม่มีเวลาประกอบอาหารที่สุกใหม่รับประทานได้ครบทุกมื้อ จึงต้องอาศัยการบริโภคอาหารปรุงสุกที่
บรรจุถุงวางขายตามตลาด ส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารตามตลาดนัดรับประทาน และอ าเภอศรีนคร มีตลาดนัดสัปดาห์
ละ 4 วัน  เป็นแหล่งบริโภคของประชาชน  ที่ส าคัญประชาชนขาดความรู้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จมา
บริโภค อีกทั้งผู้ประกอบการขายอาหารตลาดนัด ไม่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ปรุงอาหารและจัดเก็บไม่
ถูกต้อง ท าให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดโรคอุจจาระร่วง  ส่วนโรคปอดบวมอัตราป่วยมี
แนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาก พบว่าปี 2557 อัตราป่วยเท่ากับ 624.74 ส่วนปี 2558 พบอัตราป่วยเท่ากับ 
225.83 ส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น การเผาอ้อย การใช้สารเคมี 
การรับประทานอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้น และการขาดการออกก าลังกาย  ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ จึงท าให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง มีภูมิต้านทานน้อยลง จึงก่อให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
ทีมควบบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับทีม PCT ของโรงพยาบาลศรีนคร ในการจัดการทบทวน case ผู้ป่วย
โรคปอดบวมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการวินิจฉัยมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถลดอัตราป่วยลงได้  โรคอาหารเป็นพิษ จะเห็นได้
ยังมีค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปี 2555- 2556 โดยพบผู้ป่วยมากในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ เป็นโรคที่พบ
มากในฤดูร้อน ในปี 2558 ได้ท าการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจพบว่า มีสารปนเปื้อนในอาหารอยู่ในระดับ
อันตราย เมื่อเทียบปีที่ผ่านมาไม่พบในระดับอันตรายเลย และพฤติกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ จะซื้ออาหารปรุง
ส าเร็จมารับประทาน โดยไม่มีการอุ่นผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนทาน ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษมากขึ้น  และโรค
ไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  เกิดจากการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคในผู้ป่วยรายแรกของ
หมู่บ้านยังไม่ได้คุณภาพมากพอ ท าให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกทั้งประชาชนยังไม่ตระหนักและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกข้ึน 
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ตารางท่ี  20  จ านวนผู้ป่วย ,อัตราป่วยและจ านวนตาย, อัตราตายด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแยก
ตามกลุ่มโรคของอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (ต่อแสนประชากร) ปี๒๕๕8 
 ( ๑ มกราคม๒๕๕8  - 31 ธันวาคม ๒๕๕8) 

โรค มัธยฐาน๕ปี 
(๒๕๕3-๒๕๕7) 

จ านวน
ป่วย 

อัตราป่วย จ านวน
ตาย 

อัตรา
ตาย 

๑.โรคติดต่อทางอาหารและน้ า 
๑.๑อุจจาระร่วง 2001.9 486 1829.20 0 0 
๑.๒อาหารเป็นพิษ 141.7 49 184.43 0 0 
๑.๓บิด (รวม ) 0.0 0 0 0 0 
๑.๔ตับอักเสบ (รวม )                                     3.8 0 0 0 0 
๑.๕  Enteric  fever                                           7.5 0 0 0 0 
๑.๖ไข้ทัยฟอยด์                                             0.0 1 3.76 0 0 
๑.๗พาราทัยฟอยด์ 0.0 0 0 0 0 
 
๒.๑ไข้เลือดออก 
(DHF+DSS+DF)*               

161.8 51 191.95 0 0 

๒.๒มาลาเรีย                                                 0.0 0 0 0 0 
๒.๓เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 3.7 0 0 0 0 
๒.๔ไข้สมองอักเสบ 0.0 0 0 0 0 
 
๓.๑สุกใส 89.5 14 52.69 0 0 
๓.๒คางทูม 22.6 1 3.76 0 0 
๓.3  หัด 0.0 0 0 0 0 
๓.4  หัดเยอรมัน 0.0 0 0 0 0 
๓.5 บาดทะยักเด็กแรกเกิด 0.0 0 0 0 0 
๓.6  ไอกรน 0.0 0 0 0 0 
๓.7  โปลิโอ 0.0 0 0 0 0 
๓.8  คอตีบ 0.0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 20(ต่อ) จ านวนผู้ป่วย ,อัตราป่วยและจ านวนตาย, อัตราตายด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
แยกตามกลุ่มโรคของอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (ต่อแสนประชากร) ปี๒๕๕8 
 ( ๑ มกราคม๒๕๕8  - 31 ธันวาคม ๒๕๕8 ) 

โรค มัธยฐาน๕ปี 
(๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

จ านวน
ป่วย 

อัตรา
ป่วย 

จ านวน
ตาย 

อัตรา
ตาย 

๔ . โรคติดต่อจากสัตว์ 
๔.๑สครัปไทฟัส *                               22.4 7 26.35 0 0 
๔.๒เลปโตสไปโลซีส 0.0 1 3.76 0 0 
๔.๓แอนแทรกซ์ 0.0 0 0 0 0 
๔.๔พิษสุนัขบ้า 0.0 0 0 0 0 
๕.โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ 
๕.๑ปอดบวม 234.9 60 225.83 0 0 
๕.๒ไข้หวัดใหญ่ 126.8 20 75.28 0 0 
๖.  โรคติดต่ออ่ืนๆ 
๖.๑ไข้ / ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 0.0 0 0 0 0 
๖.๒ตาแดง 134.2 57 214.54 0 0 
๖.๓  S.T.D (รวม ) *   29.8 7 26.35 0 0 
๖.๔โรคเรื้อน 0.0 0 0 0 0 
6.5 มือ เท้า ปาก 145.4 14 52.69 0 0 
๗.  กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
๗.๑พิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 0.0 0 0 0 0 
๗.๒เจตนาฆ่าตัวตาย 0.0 0 0 0 0 
๗.๓งูกัด 0.0 0 0 0 0 
๗.๔พิษจากยารักษาโรค 0.0 0 0 0 0 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  โปรแกรม506โรงพยาบาลศรีนคร 
 
 
หมายเหตุ  โรคที่พบว่ามีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปี คือ โรคอาหารเป็นพิษ  ไข้เลือดออก ตา
แดง  ซึ่งทาง คปสอ.ศรีนครต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหา  
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วิเคราะห์ปัญหา 
 
 จากอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2558 เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
พบว่าโรคที่เป็นปัญหาและมีแนวโน้มมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษมีอัตราป่วย
เท่ากับ 184.43 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี เนื่องจากพฤติกรรมของ
ประชาชนส่วนใหญ่ จะซื้ออาหารปรุงส าเร็จมารับประทาน โดยไม่มีการอุ่นผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนทาน ท าให้
เกิดโรคอาหารเป็นพิษมากขึ้น และผู้ประกอบการร้านอาหารยังขาดการอบรมครบ 100 % ส่วนปีนี้พบว่าโรคที่
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอศรีนครอีกโรคหนึ่งคือโรคไข้เลือดออก พบว่าอัตราป่วยเท่ากับ 191.95 ต่อแสน
ประชากร ซึ่งมากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี มักพบในกลุ่มวัยเรียน หรือในชุมชนแออัด เนื่องจากด าเนินการ
ป้องกันควบคุมได้ยาก ประชาชนไม่ตระหนักถึงวิธีการป้องกันและควบคุมโรค ขาดความเอาใจใส่ จึงท าให้เกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  และโรคตาแดง พบว่ามีค่ามากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบมากในกลุ่มอาชีพวัย
เรียน ท าให้เกิดการติดต่อกันได้ง่าย จึงเกิดการระบาดขื้น 
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1.สรุปรายงานสถานการณ์โรค Diarrhoea 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 

กราฟที่ 1.1 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea มากที่สุดคือ กลุ่ม
อายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 6224.9 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 4283.91 ราย และกลุ่มอายุ 55 - 64 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
3269.64 ราย ตามล าดับ 
กราฟที่ 1.2 แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามอาชีพ 

 

  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea มากที่สุดคือ อาชีพเกษตร จ านวนผู้ป่วย
เท่ากับ 202 ราย รองลงมาคือ อาชีพนปค. จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 103 ราย และอาชีพนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 
88 ราย ตามล าดับ 
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กราฟที่ 1.3 แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกรายเดือน เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2558 
กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน  แสดงว่า ระบบการป้องกันควบคุม
โรคทางระบาดวิทยามีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhoea มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน   

 
กราฟที่ 1.4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 

  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Diarrhoea สูงสุดคือต าบลศรีคลอง
มะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 2274.21 ราย ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบลน้ าขุม อัตราป่วยเท่ากับ 
1858.94 ราย ต่อประชากรแสนคน และต าบลหนองบัว  อัตราป่วยเท่ากับ 1837.27 ราย ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ   
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2. สรุปรายงานสถานการณ์โรค Pneumonia 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 -  31 ธันวาคม 2558 

กราฟที่ 2.1 แสดงจ านวนผู้ป่วย ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่วงอายุที่พบอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia มากที่สุดคือ 
ช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 1049.98 ราย ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ช่วงอายุ 0-4 ปี อัตรา
ป่วยเท่ากับ 1004.02 ราย ต่อประชากรแสนคน และ ช่วงอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 339.7 ราย ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ 
กราฟที่ 2.2 แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามอาชีพ 

 
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia มากที่สุดคือ อาชีพเกษตร จ านวนผู้ป่วย

เท่ากับ 28 ราย รองลงมาคืออาชีพ นปค. จ านวนผู้ป่วยเทา่กับ 17 ราย และอาชีพรับจ้าง  จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 11 
ราย ตามล าดับ 
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กราฟที่ 2.3 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกรายเดือนเทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2558 
กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน  แสดงว่ า ระบบการป้องกันควบคุม
โรคทางระบาดวิทยามีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน   
 

กราฟที่ 2.4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Pneumonia สูงสุดคือ ต าบลศรี
นคร อัตราป่วยเท่ากับ 265.25 ราย ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือ ต าบลคลองมะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 
245.42 ราย ต่อประชากรแสนคน และต าบลน้ าขุมอัตราป่วยเท่ากับ 200.47 ราย ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
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3. สรุปรายงานสถานการณ์โรค H.conjunctivitis 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558  -  31 ธันวาคม 2558 

กราฟที่ 3.1 แสดงจ านวนผู้ป่วย ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่วงอายุที่พบจ านวนผู้ป่วย ด้วยโรค H.conjunctivitis มากที่สุดคือ ช่วงอายุ  
55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 467.09 รายต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือช่วงอายุ 5 -9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ
382.9 รายต่อประชากรแสนคน และช่วงอายุ 15-24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 302.95 รายต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
กราฟที่ 3.2  แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามอาชีพ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis มากที่สุดคือ อาชีพนักเรียน 
จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 18 ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 15 ราย และอาชีพ รับจ้างจ านวน
ผู้ป่วยเท่ากับ 13 ราย ตามล าดับ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๓๐ 

 

กราฟที่ 3.3  แสดงอตัราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกรายเดือนเทียบกับค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี  

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 
2558 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน  แสดงว่า ระบบการป้องกัน
ควบคุมโรคทางระบาดวิทยาจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพื่อท าให้จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค H.conjunctivitis มี
ค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน   
 
 
กราฟที่ 3.4  แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค H.conjunctivitis สูงสุดคือต าบล
คลองมะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 310.86  ราย ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบลศรีนคร อัตราป่วยเท่ากับ 
280.86 ราย ต่อประชากรแสนคน และต าบลนครเดิฐ อัตราป่วยเท่ากับ 163.25 ราย ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๓๑ 

 

4. สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66) 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558  -  31 ธันวาคม 2558 

กราฟที่ 4.1  แสดงจ านวนผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)  จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่วงอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   
มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 15-24 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 578.35  ราย รองลงมาคือช่วงอายุ 10 -
14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 474.18 ราย และช่วงอายุ 25 -34 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสน
คน เท่ากับ 272.91 ราย ตามล าดับ 
กราฟที่ 4.2 แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   จ าแนกตามอาชีพ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   มากที่สุดคือ อาชีพ
นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 26 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 10 ราย และอาชีพเกษตร 
จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ8 ราย ตามล าดับ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๓๒ 

 

กราฟที่ 4.3 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   จ าแนกรายเดือนเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

 
  จากข้อมูลข้างต้น  พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ไข้ เลือดออกรวม (26,27,66)   จ าแนกรายเดือน 
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2558 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน  แสดง
ว่า ระบบการป้องกันควบคุมโรคทางระบาดวิทยาจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมข้ึน เพื่อท าให้จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค 
ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน   
กราฟที่ 4.4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)   
สูงสุดคือต าบลศรีนคร อัตราป่วยเท่ากับ 327.66 ราย ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบลนครเดิฐ อัตราป่วย
เท่ากับ 199.53 ราย ต่อประชากรแสนคน และคลองมะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 196.34 ราย ต่อประชากรแสน
คน ตามล าดับ 
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5. สรุปรายงานสถานการณ์โรค Food Poisoning 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 -  31 ธันวาคม 2558 

กราฟที่ 5.1 แสดงจ านวนผู้ป่วย ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่วงอายุที่มีอัตราผู้ป่วย ด้วยโรค Food Poisoning มากที่สุดคือ ช่วงอายุ   5-9 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 382.9 รายต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือช่วงอายุ 10-14  อัตราป่วยเท่ากับ 316.12 ราย
ต่อประชากรแสนคน และช่วงอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 254.78 รายต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
กราฟที่ 5.2 แสดงจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามอาชีพ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning มากที่สุดคือ อาชีพนักเรียน 
จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 16 ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 15 ราย และอาชีพรับจ้างจ านวน
ผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย ตามล าดับ 
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กราฟที่ 5.3 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกรายเดือน 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning  จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 
2558 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน  แสดงว่า ระบบการป้องกัน
ควบคุมโรคทางระบาดวิทยาจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือท าให้จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning  
มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 
กราฟที่ 5.4 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning จ าแนกตามพ้ืนที่ 

 
  จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรค Food Poisoning สูงสุดคือต าบล
ศรีนคร อัตราป่วยเท่ากับ 265.25 ราย ต่อประชากรแสนคน  รองลงมาคือต าบลคลองมะพลับ อัตราป่วยเท่ากับ 
229.06 ราย ต่อประชากรแสนคน และต าบลน้ าขุม อัตราป่วยเท่ากับ 145.8 ราย ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ 
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 สรุปปัญหาสุขภาพ 
 
สรุปปัญหาโรคติดต่อของ ปัญหาสุขสาธารณสุข อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕8 
 

ปัญหา เกณฑ์เป้าหมาย ผลงาน สาเหตุ 
ไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ ๒๐ ของ

ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี
median 161.8 

188.19 เกินค่ามัธยฐาน 

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า
อาหารเป็นพิษ 
โรคอุจจาระร่วง 

 
>ค่ามัธยฐาน 141.7 
ไม่เกิน1000/แสน 

 
154.32 

1358.73 

 
เกินค่ามัธยฐาน 
เกินค่าเป้าหมาย 

ปอดบวม  229.59  อันดับ2 (เกินค่า
Median) 

วัณโรค    
 

สรุปปัญหาโรคไม่ติดต่อของ  อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕8 
 

ปัญหา เกณฑ์เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ 
อุบัติการณ์เบาหวาน ลดลง (ไม่เกิน

214.52) 
259.70 แนวโน้มสูงขึ้น 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังของ
ผู้ป่วยเบาหวาน 

<10%  แนวโน้มสูงขึ้น 

มะเร็ง 
- อัตราตาย 
- อัตราป่วย 

  
๓๐.๔๗ 

445.68 

 
สาเหตุการตาย

อันดับ3 
อุบัติเหตุ 
 

 
อัตราตายไม่เกิน

20/แสน 
 

 
15.06 

 
แนวโน้มสูงขึ้น 
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สรุปปัญหาด้านอ่ืนๆของ  อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยปี ๒๕๕8 
 

ปัญหา เกณฑ์เป้าหมาย ผลงาน เหตุผล 
อัตราการฆ่าตัวตาย 
 
การพยายามฆ่าตัวตาย 

ไม่เกิน6.3/แสน 3 ราย11.3/แสน
ประชากร 
48.99 

เกินเป้าหมายที่
กระทรวงก าหนด 
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

อัตราการมีบุตรคนแรกอายุน้อยกว่า ๒๐ปี <๑๐% 21.21 เกินเป้าหมายที่
กระทรวงก าหนด 

ฝากครรภ์ครั้ งแรกอายุครรภ์ก่อน12
สัปดาห์ 

>60% 57.14 % เกินเป้าหมายที่
กระทรวงก าหนด 

อัตราการฝากครรภ์คุณภาพครบ5 ครั้ง >90% 57.75 เกินเป้าหมายที่
กระทรวงก าหนด 

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ >30% 22.31 เกินเป้าหมายที่
กระทรวงก าหนด 

ภาวะอ้วน    
พัฒนาการเด็ก    
 จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ  (ลดลงร้อยละ 50) ปี57  = 73 ราย 

ปี58=  88 ราย 
 

ขยะ   มีการก าจัดไม่ถูก
หลักในชุมชน 
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ตารางที่ 22 แสดงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  คปสอ.ศรีนคร  ปี2558  

ปัญหา คะแนน ล าดับ 

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 387 1 
ไข้เลือดออก 384 2 
มะเร็ง 358 3 

อุบัติเหตุ 350 4 
วิกฤติการเงินการคลัง 348 5 
ความชุกการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ 342 6 
โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 338 7 
ภาวะอ้วน 334 8 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

333 9 
วัณโรค 327 10 
สุขภาพจิต(ฆ่าตัวตาย) 325 11 
การตายจากอุบัติเหตุ 325 12 
พัฒนาการเด็ก 324 13 
การตั้งครรภ์วัยรุ่น 322 14 
ระบบส่งต่อ 317 15 

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์แรกเกิน 12 สัปดาห์ และฝากครรภไ์ม่
ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ ์ 310 16 

เด็กอายุ 3 – 5 ปี ไดร้ับวัคซีนไมค่รบถ้วน 309 17 
สิ่งแวดล้อม:ขยะ 301 18 
ระบบข้อมูล 300 19 
การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 272 20 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๓๘ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลตามประเด็นการนิเทศงาน 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๓๙ 

 

ตารางสรุปผลงานตามตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 23 แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง   เครือข่ายบริการสุขภาพ        
อ าเภอศรีนคร   จังหวัดสุโขทัย    ข้อมูล ณ. 1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558  

ล าดับ ตัวช้ีวัด (KPI) และเป้าหมาย ของส่วนกลางและเขตฯ 2 รวม 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย       
 กลุ่มเด็กปฐมวัย 0-5 ปี/สตรี    

1 1.อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน) 

142 0 0 

2 2.ร้อยละของเด็ก0-5ที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85) 1125 1110 98.67 
 กลุ่มเด็กวัยเรียน    

3 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกิน 
15) 

1720 230 13.37 

4 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 4029 0 0 

 กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา(15-21ปี)    
5 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน) 
760 35 46.053 

6 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 
15 - 19 ปี (ไม่เกิน 13)  - ใช้ข้อมูลจากกรมฯ ส ารวจ ปี 
2557 

- - 30 

 กลุ่มวัยท างาน(15-59ปี)    
7 อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อประชากร

แสนคน) 
26,569 4 15.06 

8 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 23 ต่อ
ประชากรแสนคน) 

26,569 1 3.76 

 กลุ่มผู้สูงอายุ    

9 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
(30%) 

3099 691 22.31 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๐ 

 

 
ตารางท่ี 23 (ต่อ) แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง   เครือข่ายบริการสุขภาพ        
อ าเภอศรีนคร   จังหวัดสุโขทัย    ข้อมูล ณ. 1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558  

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย ของส่วนกลางและเขตฯ 2 รวม   

A B c อัตรา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2     

 
ระบบบริการปฐมภูมิ     

10. ร้อยละของอ าเภอที่มี District  Health  System (DHS)ท่ี
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ 

1 1  100 

 ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูม ิ     

13 3. จ านวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 
50) 

73 88  เพิ่มขึ้น 

 ระบบควบคุมโรค     

12. ร้อยละของอ าเภอสามารถควบคุมโรคตดิต่อส าคัญของ
พื้นที่ได ้

1 0  0 

13. ร้อยละของอ าเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคญั
ของพื้นที่ชายแดน 

- -  - 

 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ  อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

    

14 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ผ่านเกณฑ ์    

 การป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด     

15 อัตราการหยุดเสพตดิ (remission  rate) (50) 18 17  94.45 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๑ 

 

ตารางท่ี 23 (ต่อ) แสดงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง   เครือข่ายบริการสุขภาพ        
อ าเภอศรีนคร   จังหวัดสุโขทัย    ข้อมูล ณ. 1 ตุลาคม  2557 – 31พฤษภาคม  2558 (8 เดือน)  

 

ล าดับ ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย ของ
ส่วนกลางและเขตฯ 2 

รวม   

A B c อัตรา 

 การบังคับใช้กฎหมาย     

16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและ
บังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่ส าคญั 

- -  - 

 สิ่งแวดล้อม     

17. มีระบบฐานข้อมลู  และสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- -  - 

 พัฒนาบุคลากร     

18. แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพใน
ระดับจังหวดั 

- -  - 

 การเงินการคลัง     

19. ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมปญัหาทางการเงิน
ระดับ7 ของหน่วยบริการในพื้นที ่

   ระดับ 
7 

 ยาและเวชภัณฑ์/พัสด ุ     

21 ลดต้นทุนของยา  เวชภณัฑ์  และ
เวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา (ลดลง10%) 14,732,646.51 14,394,860.64 

 ลดลง 
2.29 

 ปราบปรามทจุริต     

22. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรปัช่ันของ
ประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขึ้น 

- -  - 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๒ 

 

ตารางท่ี 24 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่ 2   (1ตุลาคม 2557-31พฤษภาคม 2558) 
 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

ยุทธศาสตร์ 1สุขภาพดี     
1.ร้อยละของ MCH Board  
ระดับจังหวัดมีกลไกในการเฝ้า
ระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

    

2.ร้อยละของเด็กอายุ0-3 ปมีี
พัฒนาการสมวัย 

 533 520 97.56 

3.ร้อยละของเด็ก0-3 ปี ได้รับ
วัคซีน MMR ตามเกณฑ์ 

 533 427 80.11 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการดี     
4ความส าเร็จของตัวชี้วัดตาม
service plan  

แต่ละสาขาไม่น้อย
กว่า ร้อยละ80 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการดี     
5ความครอบคลุมของหน่วยงาน/
สถานบริการมีความผาสุก 
(Happiness Index) ตามเกณฑ์
สุขภาพจิต  

มากว่าหรือเท่ากับ
95 ขึ้นไป 

7 7 100 

6ร้อยละของสสจ.และCUP ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพบัญชี
ทางอิเลคทรอนิกส์  

เฉลี่ยร้อยละ95 ขึ้น
ไป 

- - 99.29 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  วิชาการดี     
7.ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานตาม
หลักกพร.ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาหลัก
อย่างเป็นรูปธรรม   

เป้าหมายความส าเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 

 ขั้นตอนที่ 4  
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย( 10 ตัวชี้วัด) 
 

- กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี/สตรี) 
- กลุ่มเด็กวัยเรียน  ( 5-14 ปี) 
- กลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)  
- กลุ่มวัยท างาน(15-59ปี) 
- กลุ่มผู้สูงอายุ(60ปี ขึ้นไปและผู้พิการ) 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

หัวข้อ   กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี 
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน   

2. ร้อยละเด็ก0-5ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 85 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากสรุปผลการด าเนินงานปี 2557 พบว่าอุปสรรคต่อสุขภาพของมารดาและเด็กแรกเกิด – ๕ ปี ใน
หลายประการ ในอ าเภอศรีนคร ได้แก่  แม่ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ  23.33 (เป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 10 )   ซึ่งแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า ๒๐ปีจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ที่มีอายุเกินกว่า ๒๐ ปี 
จะพบอุบัติการณ์ของโลหิตจางสูง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน และภาวะคลอดก่อน
ก าหนดสูง  หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ ร้อยละ 58.60   
ส่งผลให้พบภาวะผิดปกติช้า  เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี หรือ ตับอักเสบ    โรคพันธุกรรมธาลัสซีเมีย   และการ
ได้รับความรู้เพ่ือการปฏิบัติตัวระยะตั้งครรภ์ช้า คลอด หลังคลอดช้า รวมทั้งการได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก สาร
ไอโอดีนและโฟลิกช้าไปด้วย การให้ iodine supplementation แก่หญิงตั้งครรภ์ก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ใน
พ้ืนที่ที่มกีารขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันผลเสียต่อระดับไอคิวของเด็ก  ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่พบมารดา
ตาย   ในขณะที่เด็กแรกเกิด -๕ ปี  ต้องการการเลี้ยงดูเพ่ือสร้างความม่ันคงทางจิตใจ สร้างตัวตนและคุณค่า สร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยและบุคลิกภาพท่ีดีเมื่อเติบโตนั้นการสัมผัส   การกอด   การเห่
กล่อม   การพูด   การฟัง   การเล่น ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะใน ๒  ปีแรก
สมองเจริญเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุดถึง๙๐% ของสมองผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้ต้องการความรัก ความผูกพันที่เด็กมีต่อผู้
เลี้ยงดู  ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมแม่เป็นการให้ความรัก ความผูกพัน ช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา
เมื่อเติบโต และสร้างเซลสมอง และเชาว์ปัญญาของลูก ผลงาน อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวแรกเกิด - ๖  
เดือน เพียงร้อยละ  37.50 (เป้าหมายร้อยละ 50 ) เด็กแรกเกิด - ๕ ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ  99.73    ( 
เป้าหมายร้อยละ 85 )  
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 
2. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 
3. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปีได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๔๕ 

 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.เคราะห์ข้อมูลแม่และเด็กทุก3เดือน/จัดท าแผน -แผน PPB เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนคร 
แก้ไขปัญหาประจ าปี งานแม่และเด็ก ปี 2558 
 -แผนงานแม่และเด็ก ของรพ.สต.ทุกแห่งปี 2558 
2.กิจกรรมส่งเสริมการฝากครรภ์คุณภาพ -ปชส.การฝากครรภ์เร็วก่อน12สัปดาห์ในพื้นที่ จัดท า 
 ป้ายไวนิล ติดหน้าสถานบริการ ทุกแห่ง  
 -ให้ความรู้ฝากครรภ์คุณคุณภาพผ่านทางอสม. 
 -จัดท าปชส.ฝากครรถ์คุณภาพทุกสถานบริการ 
 -ส ารวจและติดตามญ.ตั้งครรภ์,และหลังหลังคลอดใน 
 ระแวกรับผิดชอบโดยอสม. 
3.จัดบริการฝากครรภ์ในสถานบริการ - ประเมินภาวะเสี่ยงญ.ตั้งครรภ์และส่งต่อพบแพทย์ 
 กรณีพบHing Risk Pregnancy 
 - ติดตามภาวะโภชนาการญ.ตั้งครรภ์โดยส่งเสริมการ 
 ใช้บันไดลูกรัก 
 - จัดกิจกรรมรร.พ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ 
 - คัดกรองภาวะเสี่ยงใน ญ. ตั้งครรภ์ และส่งต่อทุกราย 
4.พัฒนาคลินิกฝากครรถ์คุณภาพ บริการฝากครรภ์คุณภาพ  จัดบริการในการดูแล 
 สุขภาพหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ตามมาตรฐาน 
 ดังนี้ 
 1.ให้ความรู้แนวทางการบริการฝากครรภ์คุณภาพ 
 แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์สมัครใจใน 
 การรับบริการ 
 2.การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ด้วยClassifying 
 Form เพ่ือแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติหรือภาวะ 
 เสี่ยง กรณีมีภาวะเสี่ยงมีการส่งต่อแพทย์เพ่ือ 
 การดูแลเฉพาะ 
 3.มีการให้บริการแบบ One Stop Service 
 ภายใน 1 วัน ในบริการดังนี้ 
 3.1 ซักประวัติด้านสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
 1.2 การได้รับวัคซีนป้องกันบากทะยัก 
 1.3 การตรวจร่างกายทั่วไป 
 1.4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 1.5 การตรวจครรภ์ 
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แผนงาน/โครงการ            ผลการด าเนินงาน 
 1.6 การตรวจอัลตร้าซาวด์ 
 1.7 การตรวจทางทันตกรรม 
 1.8 การให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก,โฟลิค ไอโอดีน 
          3.9 การประเมินภาวะแทรกซ้อน 
 และให้การรักษาหรือส่งต่อ 
 4.การให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่ราย 
 กลุม่  พร้อมข้อแนะน้าที่หญิงตั้งครรภ์ควร 
 น้าไปปฏิบัติและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนด้วย 
 ตนเองในแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ 
 5.มีช่องทางส้าหรับหญิงตั้งครรภ์ในการติดต่อ 
 กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนท.ให้ 
 เบอร์โทรศัพท์ เขียนติดสมุดฝากครรภ์สีชมพู 
 สามารถโทรศัพท์ปรึกษาปัญาสุขภาพได้ 
 6.มีการบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
 และแนะน้าการใช้สมุดบันทึกในการดูแล 
 สุขภาพ 
 6.1การเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อ 
 น้าไปใช้ประโยชน์  ได้แก่ การเก็บรวบรวม 
 ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ  
 6.2การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของหญิง 
 ตั้งครรภ์ที่มารับบริการ เพื่อค้นหาปัญหา 
 ด้านสุขภาพท่ีพบ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 -ฝากครรถ์ช้าหลัง 12 สัปดาห์ 
 ตั้งครรถ์อายุน้อยกว่า 20 ปี/ตั้งครรถ์อายุ 
 มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 
 -ฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
  
 ผลการด าเนินงาน (ต.ค.-ก.ย.58) 
 -ฝากครรถ์คุณภาพ 5 ครั้งคุณภาพ เกณฑ์มากกว่าร้อย 
 ละ 90 ผลงานร้อยละ 57.75 (82/142) 
 -ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 
 60 ผลงาน ร้อยละ 57.14 (..80/140...) 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
 -ญ.คลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10 
 ผลงาน ร้อยละ24.65 (35/142) 
5.กิจกรรม.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเลือด -ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในญ.ตั้งครรถ์ด้วย MVC 
จางธาลัสซีเมีย และ DCIP ผลงานร้อยละ100.00 (.104/104.) 
 ผิดปกติ 40 คน ร้อยละ 38.46 
 - คัดกรองกรองธาลัสซีเมียสามีของญ.ตั้งครรถ์ที่มีผล 
 การตรวจคัดกรองเบื้องต้น+positive ผลงานร้อยละ. 
 80.00(32/40.) 
 -ตรวจHb typing ญ.ตั้งครรภ์และสามีที่มีผลการตรวจ 
 คัดกรอง Positive ทั้งคู่เป้าหมายร้อยละ90 ผลงาน 
 ร้อยละ  
 -จ่ายยาเม็ดเสริม ไอโอดีน Triferdine และ calciam 
 แก่ญ.ตั้งครรถ์ทุกราย 
6.กิจกรรมป้องกันการถ่ายทอดเชื้อHIVจากแม่สู่ลูก -ร้อยละหญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ได้รับยาต้าน 
 ไวรัสเอดส์ (ร้อยละ98)  
 -คลอด ในรพ.ศรีนคร ..11 ราย ติดเชื้อ HIV 0 ราย 
 -คลอดทั้งหมด 142 ราย ติดเชื้อ HIV 0 ราย 
7. กิจกรรมดูแลหลังคลอด - จนท.เยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด 3 ครั้งตาม 
 เกณฑ์ ผลงานร้อยละ.89.36 (126/141) 
 - สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แรกคลอด-ถึง 6   
 เดือน เป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือนทั้งหมด 164.คน 
 ผลงาน  68  คน ร้อยละการเลี่ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง 
 เดียว 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 41.46 
8.สร้างเครือข่ายอสม. นมแม่ ด าเนินการ วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 โดยมี 
 เป้าหมายอบรมจ านวน  60 คน 
 (สถานบริการละ 10 คน) 
9.ให้บริการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม ,หญิงหลัง หญิงหลังคลอดทุกคนได้รับการวางแผนครอบครัว 
คลอดทุกราย คลอดทั้งหมด 142 คน ได้รับการวางแผนครอบครัว 
 142 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
10. กิจกรรม รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว 1 จัดท านโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการแม่และเด็ก 
 ด าเนินงานรพ.สายใยรักแห่งครอบครัว 
 2. ประชุม MCH Bord/มอบนโยบายงานอนามัยแม่ 
 และเด็ก,ทบทวน case แม่และเด็กในอ าเภอศรีนคร 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

 รายสถานบริการ 
 3. หน่วยงาน.ประเมินตนเองตามมาตรฐาน+พัฒนา 
 ตามเกณฑ์ 
 4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องคลอด 
 5. อบรมฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารกในหน่วยงานปีละ 
      1  ครั้งร่วมกับ ER 
 6.ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมฟ้ืนคืนชีพมารดาและทารก 
 ร่วมกับร.พแม่ข่าย 
 7.ทบทวน case ในหน่วยงานและในทีมแม่และเด็ก 
 และเข้าร่วมทบทวนกับร.พแม่ข่าย 
11.กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี 1.จัดท าฐานข้อมูลเด็ก0-5ปีทุกรพ.สต. 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กในเขตรับผิดชอบ -เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปี ทั้งหมด 1,125 
แรกเกิด-5 ปี คน ได้รับการชั่งนน.เฝ้าระวังทางโภชนาการ1047คน 
2.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปีในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.07 ดังนี้ 
โดยการชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูงโดยอสม. -นน.ตามเกณฑ์ร้อยละ 77.17.(808/1047.) 
 -นน.มากเกินเกณฑ์ร้อยละ 9.65 (101/1047) 
 -นน.น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.15 (33/1047) 
3.ให้บริการวัคซีนเด็ก0-5ปีให้ได้รับวัคซีนตาม 2.เด็ก0-1ปี ได้รับวัคซีน 
เกณฑ์อายุ -วัคซีนBCGร้อยละ100.00 (.149/149.) 
3.1เด็ก 0-1 ปี -วัคซีน DTP-HBV3,OPV3 ร้อยละ100(161/161) 
 -วัคซีน MMR ร้อยละ100.....(163/163.) 
3.2 เด็ก 1-5 ปี 3.เด็กอายุมากกว่า 1ปี -5ปีได้รับวัคซีน 
 -วัคซีนDTP4/OPV4ร้อยละ100.00 (203/203) 
 -วัคซีนDTP5/OPV5ร้อยละ99.07 (214/216) 
 -วัคซีนJE3 ร้อยละ99.52(.207/208.) 
4. คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็กและส่ง ประเมินพัฒนาการเด็ก0-5ปี 
ต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทุกราย ทั้งหมด 1,125 คน พัฒนาการสมวัย 1,110 คน คิด 
 เป็นร้อยละ 98.67 พบเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
5. พัฒนาคลินิก EPI ตามมาตรฐาน WCC 15 คน ส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง 15 ราย คิดเป็น 
คุณภาพ ร้อยละ 100.00 (ที่รพ.ศรีสังวร  14 คน+รพ.พุทธ 
 ชินราช 1 คน ) 
 **ประเมินตนเองตามมาตรฐาน  WCC คุณภาพ 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
12.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 1.ประชุมให้ความรู้การเลี้ยงดูเด็ก  การส่งเสริม 
 สุขภาพกับผู้ดูแลเด็ก 
 2.สนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
 และจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 
 3.ร่วมประชุมผู้ปกครองเด็กและให้ความรู้การส่งเสริม 
 สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญ 
 4.รับการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจากจังหวัด ใน 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 2 แห่ง คือศูนย์เด็กเล็ก 
 เทศบาลต าบลศรีนคร และศูนย์เด็กเล็กคลองมะพลับ  
 - ศูนย์เด็กเล็กมีทั้งหมด..9....แห่ง ประเมินตนเอง ไม่ 
 ผ่านเกณฑ์ท้ัง 9 แห่ง ส่วนใหญ่ขาดเรื่องแผนงาน/ 
 โครงการ และรับการประเมินเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก 
 คุณภาพโดยคณะกรรมการอ าเภอศรีนคร ( เนื่องจาก 
 มีการชี้แจงเกณฑ์ใหม่ จังหวัดประชุมเมื่อ 26 พ.ค.58 
 ) พัฒนาส่วนขาด ผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ศูนย์ 
 เด็กเล็กคุณภาพ6แห่งคิดเป็นร้อยละ 66.67 
 
 

งบประมาณ 
1.จากงบประมาณ PP สสจ.(8บาท)     จ านวน 25,000 บาท 
2 จากงบประมาณ PPเหมาจ่ายรายหัว จ านวน 2,900 
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ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด    
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ตัวช้ีวัดกระทรวง     
1.อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 15 ต่อการเกิด 142 0 0.00 
 มีชีพแสนคน    
2.ร้อยละเด็ก0-5ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85 1,125 1,114 99.02 
ตัวช้ีวัดระดับเขต     
3.ศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพ ร้อยละ 60 9 6 66.67 
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด     
4.เด็กแรกเกิด-ต่ ากว่า 6 เดือน กินนม ร้อยละ 50 164 68 41.46 
แม่อย่างเดียว     
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ร้อยละ 60 140 80 57.14 
   ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า     
   12 สัปดาห ์     
6.ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ร้อยละ 100 405 405 100 
   ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน     
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ   - 
- หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุก่อน 12 สัปดาห์  
- ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้งคุณภาพ 
- มารดามีบุตรคนแรกเมื่ออายุต่ ากว่า 20 ปี 
- การคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในสามี ของญ.ตั้งครรภ์ที่มีผลเลือดผิดปกติ  เนื่องจากไม่สามารถตามสามี

มาเจาะเลือดได้กรณีแยกทางกัน และ อายุครรภ์เกิน 16 สัปดาห์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14ปี)  
ชื่อตัวชี้วัด 1. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 30) 
  2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ไม่เกินร้อยละ 6.5) 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากปัญหา พบว่าในปี 2557 กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี  มีปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญในด้านโภชนาการ 
คือเด็กอายุ 6-12 ปี มีส่วนสงูระดับดีและรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 70.52  และมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 
12.27  เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ าตาล 
และไขมันสูง ผลไม้น้อย การเคลื่อนไหวออกแรงและออกก าลังกายน้อยในแต่ละวัน รวมทั้งค่านิยมการรับประทาน
อาหารประเภท หวาน มัน เค็ม อาหารประเภททอด อาหารจานด่วน น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ รับประทานผัก
น้อย  ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ โรคอ้วน เบาหวาน ฯลฯ 
 นอกจากนี้ ยังพบสาเหตุการตายในกลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 5-14 ปี ได้แก่อุบัติเหตุ
จากการจมน้ า ซึ่งเกิดความเสี่ยงสูงมากในชุมชน ในช่วงวันหยุด หรือปิดเทอมของเด็ก 
วัตถุประสงค์ : 

2. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงานการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือให้เกนักเรียนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. เพ่ือให้โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและปลอดภัย 
5. เพ่ือให้เด็กท่ีพบความผิดปกติ ภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมได้รับการรักษา 
6. เพ่ือลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็ก 5-15 ปี 

 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและป้องกันเด็ก  
จมน้ า(อายุ 5-15ปี)  
1.กิจกรรมด าเนินการตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพใน ประชุมชี้แจงในการด าเนินมาตรฐานการดูแล 
การประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษาและโรงเรียน สุขภาพให้ครูผู้รับผิดชอบ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 
ส่งเสริมสุขภาพ  
-ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประชุมเมื่อวันวันที่ 5  มิถุนายน 2558 
-โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริม โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง 
สุขภาพประเมินตนเองตามเกณฑ์  
-สนับสนุนโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม จัดท าแผนพัฒนาร่วมกับโรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
สุขภาพ โรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  
 5  มิถุนายน 2558 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
-แต่งตั้งคณะกรรมระดับอ าเภอ 1 ชุด เพื่อประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ 7 คน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
-สุ่มประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดย ด าเนินการผลประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ผ่านเกณฑ ์  การประเมินระดับอ าเภอทั้ง 14 แห่ง 
2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนในโรงเรียน  
-ประเมินภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ประเมินภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ป1-6และ ม.1-3 
 จ านวน  2,139 คน  พบภาวะเด็กเริ่มอ้วน และอ้วน 
 จ านวน  271  คน  ร้อยละ 12.67 
-คัดกรองภาวะเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเกิดโรคเรื้อรัง จ านวนนักเรียนที่อบรมได้รับการเจาะ เบาหวาน  
เบาหวาน – ความดันในกลุ่มเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน จ านวน 66 คน  พบว่า เสี่ยงเบาหวาน จ านวน 5 คน  
เจาะ DTX ร้อยละ 7.58 
-ประเมินผลการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเริ่ม  
อ้วนและอ้วนรายบุคคลให้กับผู้ปกครองและ  
นักเรียน  
-จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนกลุ่ม ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็ก 
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิต นักเรียนเรื่องความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน  
สูง โลหิตสูง  จ านวน เด็กนักเรียน 66 คน ผู้ปกครอง 30  
 คน รวม 96 คน 
-ประเมินพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จากการท าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน  
 พบว่านักเรียนรับประทานอาหารหลัก 3 มื้อมีกลุ่มข้าว- 
 แป้ง และเนื้อสัตว์ทุกวัน ร้อยละ 75.76  และยังพบว่า 
 มีพฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มท่ีมีรส 
 หวาน น้ าอัดลม อาหารขยะ ฯลฯ  ร้อยละ 48.48 
3.มาตรการในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของภาคี  
เครือข่าย  
-จัดท าเมนูอาหารเพื่อสุขภาพดี ลดอาหารที่เป็น ให้ความรู้เรื่องอาหารในโรงเรียน และแนะน าจัดท าเมนู 
ปัจจัยเสี่ยง โดยบูรณาการกับงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือสุขภาพในโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวันๆละ โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมออกก าลังทุกวัน โดยมี 
30 นาที นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นแกนน าในการออกก าลัง 
 กายหน้าเสาธงทุกวันวันละ 15 นาท ี
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ 
-จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น  โรงเรียนให้มีการด าเนินจัดกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม 
จัดบอร์ดมุมเรียนรู้โรคเรื้อรัง,โรคอ้วน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมจัดบอร์ดให้ความรู้ 
 ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 บอร์ด เพื่อให้ความรู้แก่ 
 นักเรียนและผู้ปกครองที่มาในโรงเรียน      
-ประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน ผลการประเมินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 
โรงเรียนโดยคณะกรรมการระดับอ าเภอ จ านวน 7 คน การประเมินระดับอ าเภอทั้ง 14 แห่ง 
4.กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพและให้วัคซีน  
นักเรียนตาม EPI โปรแกรม  
-ประสานงานครูเพ่ือตรวจสอบประวัติการได้รับ กลุ่มเป้าหมายเด็ก   ป.1  จ านวน 245  คน    ป.6   
วัคซีนของเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 จ านวน  277 คน 
-ให้วัคซีน dT และ OPV ป.1 ด าเนินการฉีดวัคซีนทุก ร.ร จ านวน 61 คน 
 ร้อยละ 100 
-ให้วัคซีน MMR ป.1  ทุกคน ด าเนินการฉีดวัคซีนทุก ร.ร จ านวน 245 คน  
 ร้อยละ 100 
-ให้วัคซีน dT ป.6 ทุกคน ด าเนินการฉีดวัคซีนทุก ร.ร จ านวน 277 คน 
 ร้อยละ 100 
5.กิจกรรมคัดกรอง  KUS-SI Rating Scales : ADHD ผลการคัดกรองนักเรียน ป.1 ภาวะสมาธิสั้น 
/ LD / Autism( PDDs ) นักเรียน ป.1 โดยครูประจ า บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม จ านวน 245 คน 
ชั้นประเมินเด็กนักเรียนตามแบบคัดกรอง และส่งแบบ พบว่า  สมาธิสั้น (ADHD) 
ประเมินให้ รพ.ศรีนคร ฝ่ายจิตเวช ระดับ 1 จ านวน 228 คน  
 ระดับ 2 จ านวน 13 คน 
 ระดับ 3 จ านวน 3 คน 
 ระดับ 4 จ านวน 1 คน 
 บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
 ด้านการอ่าน 
 ระดับ 1 จ านวน 235 คน  
 ระดับ 2 จ านวน 9 คน 
 ระดบั 3 จ านวน 1 คน 
 ด้านการเขียน 
 ระดับ 1 จ านวน 234 คน  
 ระดับ 2 จ านวน 10 คน 
 ระดับ 3 จ านวน 1 คน 
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งบประมาณ 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและการป้องกันเด็กจมน้ า (อายุ4-14 ปี)ได้รับสนับสนุนจาก
งบประมาณ PPA เป็นเงิน 10,000 บาท   
                     รวมเป็นเงิน  10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินการ 
 ด้านการการคิดค านวณ 
 ระดับ 1 จ านวน 243 คน  
 ระดับ 2 จ านวน 2 คน 
 ออทิซึม 
 ระดับ 1 จ านวน  245 คน 
 จากผลการประเมินพบเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น จ านวน 
 4 ราย ร้อยละ1.63  ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ได้ให้ 
 ค าแนะน าครู เพื่อให้ผู้ปกครองพาเด็กมา รพ. 
 ประเมินซ้ าและพบแพทย์ ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
6.กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ า  
-กิจกรรมโรงเรียน ส ารวจแหล่งน้ า,จุดเสี่ยงในโรงเรียน พบจุดเสี่ยงในโรงเรียนมีสระน้ า ในโรงเรียน 1 แห่ง   
-สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย และจัดท า จัดท าป้ายเตือนภัยให้กับโรงเรียนที่พบจุดเสี่ยงแล้ว   
ป้ายเตือน 1  แห่ง 
-ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง ในชั้นเรียน ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธงสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
-กิจกรรมในชุมชน ส ารวจสิ่งแวดล้อม,แหล่งน้ า, พบจุดเสี่ยงในชุมชนมีแหล่งน้ า คลอง   5  จุด 
จุดเสี่ยง ในชุมชน  
-สร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดภัย  จัดท าป้ายเตือนภัยกับชุมชนที่พบจุดเสี่ยงแล้ว 5 จุด 
เช่น ท าป้ายเตือน  
-แจ้งเตือนประชาชนในการประชุมหมู่บ้านให้ ให้ความรู้การเฝ้าระวังเด็กจมน้ า วันประชาคม 
ระมัดระวังเด็กในช่วงปิดเทอม หมู่บ้าน ทางหอกระจายข่าวในชุมชน และวันประชุม 
 ก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือกระตุ้นให้ประชาสัมพันธ์ทาง 
 หอกระจายข่าว 
-สรุปผลการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า จัดท าป้ายเตือนป้องกันเด็กจมน้ าในโรงเรียน 1 แห่ง 
 และในชุมชน 5 จุด พร้อมให้ผู้น าชุมชน 
 ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงในชุมชน เพื่อ 
 กระตุ้นเตือนภัยให้กับผู้ปกครองและเด็กในชุมชนไม่ 
 ไปเล่นน้ าตามล าพัง 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๕๕ 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15 2,139 271 12.67 
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าเด็กอายุ ไม่เกินร้อยละ 6.5 4,029 0 0 
ต่ ากว่า 15 ปี     
ร้อยละเด็กวัยเรียน(6-14  ปี) มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2,139 1,700 79.48 
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน     
จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 14 14 100 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     
จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมผ่าน ร้อยละ 40 14 0 0 
เกณฑ์ KPI ระดับจังหวัด     
เด็กวัยเรียน ได้รับ MMR ป.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 245 245 100 
เด็กวัยเรียน ได้รับ dT ป.6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 277 277 100 
คัดกรองเด็กไทยมีภาวะสมาธิสั้น ไม่น้อยกว่า 100 245 245 100 
บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม     
เด็กทีมีปัญหาได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ร้อยละ100    
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๕๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา(15-21ปี)  
ชื่อตัวชี้วัด 

1. อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 
2. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ถึง 19 ปีไม่เกินร้อยละ13   

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

 ปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือสตรีที่ตั้งครรภ์อายุระหว่าง 13-19 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากไม่มี
ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยนี้จะเกิดปัญหาเนื่องจากเป็นวัยก าลังศึกษา
เล่าเรียน ท าให้ต้องหยุดหรือออกจากระบบการศึกษา ส่งผลให้ประเทศขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์น าไปสู่ปัญหาการลักลอบท าแท้งมากข้ึน เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง
การติดเชี้อ เอช ไอ วี มากกว่าการตั้งครรภ์โดยทั่วไปถึง 3 เท่า และยังเป็นภาระทางเศรษฐกิจในเรื่องค่า
รักษาพยาบาลขณะตั้งครรภ์ คลอดบุตร และการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากยังไม่มีงานท า บุตรที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นมี
แนวโน้มที่จะได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่มีคุณภาพ มีโอกาสที่จะทอดทิ้งบุตรให้ผู้อื่นเลี้ยง น าไปสู่ปัญหาประเทศมี
ประชากรที่ด้อยคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด ทั้ง
ต่อตนเองและต่อทารกในครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น เช่น ภาวะโลหิตจางในสตรี
ตั้งครรภ์ ภาวะเด็กในครรภ์เจริญเติบโตช้า และปัญหาการคลอดก่อนก าหนด เป็นต้น รวมถึงถือเป็นปัญหา
ระดับประเทศ ส าหรับอ าเภอศรีนครปัญหา   อัตราการมีบุตรคนแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี (ค่าเป้าหมาย น้อยกว่า
ร้อยละ 10)  ปี 2553 - 2557มีดังนี้ ร้อยละ 22.73 , 26.02 ,14.91 , 14.18 และ 23.33 เกินค่า
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ : 
2. เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3. เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
4. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินงานการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๕๗ 

 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น อายุ15-21ปี  
1.1.กิจกรรมด าเนินการตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพ ประชุมชี้แจงในการด าเนินมาตรฐานการดูแลสุขภาพ 
ในการประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษา(สมศ.) และ ให้ครูผู้รับผิดชอบ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
1.2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เด็กอ้วนในโรงเรียน โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมออกก าลังทุกวัน โดยมี 
 นักเรียนที่ผ่านการอบรมเป็นแกนน าในการ 
 ออกก าลังกายหน้าเสาธงทุกวัน 
1.3 ประเมินโภชนาการเด็กนักเรียน ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก ม.4-6  จ านวน 316คน   
 พบเด็กมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  จ านวน  125คน   
 ร้อยละ  39.56 
1.4 คัดกรองภาวะเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเกิดโรคเรื้อรัง จ านวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง จ านวน 50 คน   
เบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน , พบว่า ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง ดังนี้ 
เจาะ DTX,วัดความดันโลหิต 1.ปกติ             จ านวน  27 คน ร้อยละ 54.00   
 2.พบ Pre-HT    จ านวน 17 คน ร้อยละ  34.00 
 3.Stage 1 HT   จ านวน 6 คน ร้อยละ   12.00 
 ผลการคัดกรองเบาหวาน  
 1.ปกติ  จ านวน  47 คน ร้อยละ  94.00 
 2.เสี่ยง  จ านวน  3 คน ร้อยละ  6.00 
1.5 ประเมินผลการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเริ่ม  
อ้วนและอ้วนรายบุคคลให้กับผู้ปกครองและนักเรียน  
1.6 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็ก 
กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเบาหวาน-ความดัน นักเรียน เรื่องความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน  
 ความดันโลหิตสูง  จ านวน เด็กนักเรียน 50 คน  
 ผู้ปกครอง 10 คน รวม 60 คน 
1.7 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล จากการท าแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน 
 พบว่า นักเรียนรับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ 
 มีกลุ่มข้าว-แปง้ และเนื้อสัตว์ทุกวัน ร้อยละ 84 และ 
 ยังพบว่ามีพฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ 
 เครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน น้ าอัดลม อาหารขยะ ฯลฯ   
 ร้อยละ 60 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๕๘ 

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.8 มาตรการในโรงเรียน-ห้ามขายอาหารกรุบกรอบ, จัดท าป้ายเตือนในโรงเรียนด้วยข้อความ โรงเรียน 
น้ าอัดลม,น้ าหวาน,ฯลฯ.ในโรงเรียน,-จัดสิ่งแวดล้อมให้ ปลอดขนมกรุบกรอบทุกชนิด น้ าอัดลม น้ าหวาน 
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่นจัดบอร์ดมุมเรียนรู้โรค และให้โรงเรียนมีการด าเนินจัดกิจกรรมการดูแล 
เรื้อรัง,อ้วน,ข้อตกลงร่วมกันของนักเรียน,ป้ายเตือน, สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคาร พร้อมจัด 
ป้ายห้าม ฯลฯ., - สรุปและจัดท าแผนพัฒนาการ บอร์ดให้ความรู้ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 บอร์ด 
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในรร.ให้ปลอดภัย เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มาในโรงเรียน      
2 .สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ To be number เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง สนับสนุนให้รร.มัธยมทั้ง 3 แห่ง 
one ในโรงเรียนมัธยม, สอนเพศศึกษาชั้นม.1-3* ในอ าเภอศรีนครมีกิจกรรมใน 
โดยครู/จนท.สาธารณสุข,  โครงการ To benumber one 
- กิจกรรมในชมรมTo be number one  
3.จัดตั้งคลินิกวัยทีน: ในโรงพยาบาล ก าหนดเปิด ระหว่างด าเนินการปรับปรุงสถานที่ ซึ่งวางระบบการ 
ให้บริการ ทุกวันภาคบ่าย( ประเมินเกณฑ์จัดจั้งคลินิก ส่งต่อประสานงานกับชมรม To be number one 
วัยรุ่นและพัฒนาตามเกณฑ์) ในโรงเรียน แล้ว 
  
  
  
  
  
 
งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น อายุ15-21ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบ PPAเป็นเงิน 
10,100 บาท 

2. โครงการบูรณาการให้ความรู้ในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบ PPA เป็นเงิน12,475 บาท 

                     รวมเป็นเงิน  22,575 บาท  (สองหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๕๙ 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

1.อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ15-19 ป ี ไม่เกิน 50 805 22 27.33 
 ต่อประชากรหญิงอายุ    
 15-19 ปีพันคน    
2.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ไม่เกินร้อยละ 13   - - - 
ประชากรอายุ 15 ถึง 19 ปี     
3.จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 1 1 100 
รร.ส่งเสริมสุขภาพ     
4.จ านวนรร.ที่ด าเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI  ร้อยละ 50 1 0 - 
ระดับจังหวัด     
5.ร้อยละเด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 10 316 125 39.56 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา  (15 - 21 ปี)  
ชื่อตัวชี้วัด 1.ร้อยละของโรงเรียนที่ท าการสอนเรื่องเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์  

ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

  อ าเภอศรีนคร มีสถานศึกษา 15 แห่ง โรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอ 1 แห่ง มัธยมขยายโอกาส 2 
แห่ง และโรงเรียนประถม 14 แห่ง ปี 2557 ได้จัดท าโครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาครบ 15 
แห่ง  ปี 2558 ได้จัดโครงการบูรณาการให้ความรู้ในกลุ่มวัยรุ่นเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยบูรณาการงานกิจกรรม
ร่วมกัน ได้แก่ อย.น้อย ,เด็กอ้วน,คลินิกวัยรุ่น,To Be number one,ยาเสพติด,เหล้า บุหรี่ และเพศศึกษา เพื่อ
จัดตั้งแกนน านักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ปี 2558 
 

วัตถุประสงค์ : 
1.เพ่ือ ทราบสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพของวัยรุ่น         และ น าข้อมูลมาวางแผนในการ
แก้ไขปัญหาของวัยรุ่น    
2. เพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

4.ประสานโรงเรียนจัดการสอนเรื่องเพศศึกษา/ บูรณาการร่วมกับ กองทุนต าบล อบต.ศรีนคร / อบต. 
พฤติกรรมเสี่ยง น้ าขุม / อบต. นครเดิฐ การอบรมแกนน านักเรียน  
 ชั้นมัธยมศึกษาต้น-ปลาย และประถมศึกษา  
 เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / ทักษะการปฏิเสธ /  
 เพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร และโครงการอบรมแกนน าเลิก 
 บุหรี่ในสถานศึกษา       โรงเรียนศรีนคร เรื่อง บุหรี่ /  
 สุขภาพจิต /เพศศึกษา และโรคติดต่อทางเพศสสัมพันธ์  
 รวมถึงโรคเอดส์   โดยเป็นวิทยากร 
5.อบรมสร้างแกนน านักเรียนเรื่อง                           
- เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด                                   
-เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร                                 
- อย.น้อย                       -เด็กอ้วน                                
- คลินิควัยรุ่น                  -To Be number one  
 

งบประมาณจาก   จ านวน 
 

1. PPA จ านวนรวม 12,475 บาท 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๑ 

 

ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด   
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

1.ร้อยละของโรงเรียนที่ท าการสอนเรื่องเพศศึกษา/ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   7 รร. 46.67 
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์ปี 2558 จ านวน  15  รร.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่   1    พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
หัวข้อ    กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา ( 15-21ปี ) 
ชือ่ตัวชี้วัด  1. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปีไม่เกินร้อยละ 13  
  2. ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปีไม่เกินร้อยละ 10  
  3. สถานศึกษาได้รับการตรวจว่าไม่มีการท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษาร้อยละ 90 นอกสถานศึกษา ร้อยละ 50 
    
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ในปัจจุบันมีแนวโน้มของผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มสุราหน้าใหม่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  ส่งผลให้เป็นอันตรายทั้งกับสุขภาพของตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดผู้สูบ
บุหรี่และดื่มสุราหน้าใหม่ จึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขึ้นมา เพ่ือบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.บุหรี่ สุรา ในการควบคุม ป้องกันผู้บริโภคหน้าใหม่ 

 
วัตถุประสงค์ : 
 ๑. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ 

๒. เพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
3. เพ่ือให้การด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายระดับพ้ืนที่มีความเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในระบบ - 
โรงเรียนและในชุมชน  
2. อบรมสร้างแกนน านักเรียนเรื่อง                          บูรณาการด าเนินการกับงานเอดส์ 1 ธค 58 
เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด  
3. สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและลด บูรณาการด าเนินการกับงานเอดส์1ธค58 
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน  
4. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
 
งบประมาณ   
งบประมาณ PPA โครงการบูรณาการให้ความรู้ในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๓ 

 

สรุปผลงานตามตัวชี้วัด(1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15 ถึง 19 ปี 

ไม่เกินร้อยละ
13  

(ส ารวจระดับ
จังหวัด 

 

2. ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ15-18ปี ไม่เกินร้อยละ 
10 

(ส ารวจระดับ
จังหวัด 

 

 
ปัญหาอุปสรรค 

- การใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง  
- ผู้ประกอบการร้านขายของช า ยังขาดความตระหนักที่จะช่วยกันดูแลเยาวชนในพื้นท่ี เห็นเป็นรายได้

ของตนเอง 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 -    ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อให้รับทราบกฎหมายและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 -    ออกตรวจร้านค้า และให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม    
แอลกอฮอล์ 
 -    ด าเนินคดีตามกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าความผิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 

หัวข้อ   กลุ่มวัยท างาน (15-59ปี)  
ชื่อตัวชี้วัด 1.อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในปี2558ไม่เกิน18 ต่อแสนประชากร 
  2.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ10ภายในระยะเวลา5 ปี (2558-2562) 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากวิถีชีวิตพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน รับประทานอาหาร
ประเภท หวาน มัน เค็ม อาหารประเภททอด อาหารจานด่วน น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ รับประทานผักน้อย  และ
ไขมันสูง ผลไม้น้อย การเคลื่อนไหวออกแรงและออกก าลังกายน้อยในแต่ละวัน การดื่มแอลกอฮอร์ การสูบบุหรี่ ท า
ให้เกิดปัญหาสุขภาพ น้ าหนักเกิน มีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงท าให้เกิด
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง มะเร็ง ส าหรับอ าเภอศรีนครความชุกโรคเบาหวาน
มีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี2555ถึง 2557 พบความชุกร้อยละ 4.12  ร้อยละ4.79ร้อยละ4.60ตามล าดับ ซึ่งถ้า
เทียบกับประเทศร้อยละ6.9(อัตราความชุกจากการส ารวจของNHES ปี2552)  ยังต่ ากว่าการเข้าถึงบริการยังไม่
ครอบคลุมโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี2555ถึง 2557 พบความชุกร้อยละ 14.66  ร้อยละ
13.67ร้อยละ14.65 ตามล าดับ ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศร้อยละ21.4(อัตราความชุกจากการส ารวจของNHES ปี
2552) ยังต่ ากว่าการเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม    อุบัติการณ์เบาหวานจากปี2555ถึง2557ยังขึ้นๆลงๆพบ
276.89 ขึ้นเป็น300.71 และ214.52ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ส าหรับความดันโลหิตสูงพบ1024.12 ขึ้น
เป็น781.84 และ933.38ต่อแสนประชากรมีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง ปี 
2555ถึง2557 มีแนวโน้มสงูขึ้น นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ1.36ปี2556 เป็นร้อยละ 17.36ปี2557 ซึ่ง มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  พิการ 
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และขาดผู้ดูแล  ดังนั้น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ปรับพฤติกรรมสุขภาพจะช่วยปัองกันการเกิด
โรครายใหม่ และลดภาระค่าใช้จ่ายโรคเรื้อรัง  
 
วัตถุประสงค์ : 

1.เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและวิถีชีวิต ลดความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
2.เพ่ือลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3.ลดอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
4.เพ่ือพัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรคให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๖๕ 

 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน/ความ  
ดันโลหิตสูง  
1.1.จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและตรวจคัดกรอง ทุกหน่วยบริการมีทะเบียนกลุ่มเป้าหมายประชากร 
สุขภาพทุกกลุ่มตามแนวทางการคัดกรอง อายุ 35 ปีขึ้นไป คัดกรองคัดกรอง DM,HT สุขภาพ 
 ***ผลงานการคัดกรอง DM อายุ 35 ปีขึ้นไป ดังนี้ 
 เป้าหมายคัดกรอง DM 10,472คน คัดกรอง DM 
 9,744 คน ร้อยละ 93.05 
 ***ผลงานการคัดกรอง HT อายุ 35 ปีขึ้นไป ดังนี้ 
 เป้าหมายคัดกรอง HT 7,753 คน คัดกรอง HT 
 7,177 คน ร้อยละ.92.57 
1.2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นครู ข พัฒนาแกนน า - ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นครู ข ใน 
ประชาชน(อสม)เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย เดือน กุมภาพันธ์  2558 สนับสนุนจากงบประมาณ 
ใช้เทคนิคMI สสจ.สุโขทัย (กลุ่มงานควบคุมโรค)เป็นเงิน 15,680 
 บาท อบรมอสม.628 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 -มอบหมายให้อสม.น าการใช้เทคนิค MI กับ 
 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อสม.แต่ละคนรับผิดชอบให้ได้ 
 ร้อยละ 50  ผลงานด าเนินการ MI โดยอสม.  
 กลุ่ม Pre DM 1641 คน MI 870 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 53.02 
 กลุ่ม Pre HT  คน MI 2221 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 54.95 
1.3.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ จัดกิจกรรมตามกลุ่ม ปกติ เสี่ยง ป่วย 
เหมาะสมตามกลุ่ม  
1.3.1.กลุ่มปกติ สนับสนุน/ชื่นชม/กระตุ้นการดูแล - นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ 3 อ2ส. ,ข้อตกลง 
สุขภาพสม่ าเสมอ โดยใช้หลัก 3อ.2ส. ของหมู่บ้าน เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์การออก 
 ก าลังกายในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อเนื่อง 
1.3.2กลุ่มเสี่ยง จัดท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ให้ข้อมูลผล -อสมใช้เทคนิค MI เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อย 
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมการจัดการตนเอง ละ 50 ของกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 
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 -จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการ 
 คัดเลือกกลุ่มเสี่ยง DM/HT ต าบลละ 60 คน รวม 
 300 คน อบรม 2 วัน ผลงานPre-DM ปี 2557  
 จ านวน 1,597 คน ป่วยเป็น DM 
 รายใหม่ 70 คน เป็นกลุ่ม Pre DM ปี 2557 
 จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 
 Pre-HT ปี 2557 จ านวน 3,959 คน ป่วยเป็น HT 
 รายใหม่  234  คน เป็นกลุ่ม Pre HT จากปี 2557 
 147 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 
1.3.3จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม -จัดอบรม กลุ่มเสี่ยง DM / HT จ านวน 300 คน 
แนวทาง 3อ 2 ส.โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จ าแนกตามต าบล 5 ต าบล 
 -ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน 
1.3.4การส่งต่อเพ่ือรับการวินิจฉัยขึ้นทะเบียนผู้ป่วย - ส่งต่อพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยDM 184.คน ได้รับการ 
 วินิจฉัย DMรายใหม่ 70 คน ร้อยละ 38.34  
 - ส่งต่อพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยHT 742.คน ได้รบัการ 
 วินิจฉัย HT รายใหม่ 234 คน ร้อยละ 31.54 
1.4 สร้างแกนน าสุขภาพในวัดเผยแพร่ความรู้ลด -สร้างแกนน้าสุขภาพในวัดเผยแพร่ความรู้ลดเสี่ยงลด 
เสี่ยงลดโรค บูรณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรค บูรณาการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ให้มี1 องค์/1วัด) 
1.5 จัดท าแผ่นสุขบัญญัติวิถีชีวิตพิชิตโรค จัดท าและแจก แผ่นสุขบัญญัตวิธีชีวิตพิชิตโรคให้ 
 ประชาชนภายในอ าเภอ 
1.6 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนบูรณาการงาน บูรณาการไปกับงานอนามัยโรงเรียน ช่วงฉีดวัคซีนใน 
อนามัยโรงเรียน เด็ก 
1.7 ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้ค าปรึกษาคลินิกDPAC ประเมินความพร้อมและส่งต่อผู้ป่วยตามระบบ 
1.8 ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงตาม -เฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง ทุก 6 เดือน  
แนวทาง  
1.9 ด าเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคบูรณาการต าบล - ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จัดการสุขภาพ  
1.10.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยน จัดกจิกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกบุคคล 
พฤติกรรมของบุคคลต้นแบบและการด าเนินงาน ที่สามารภปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีจ านวน 57 คน 
ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  
1.11.นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานการควบคุม นิเทศงานรพ.สต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ป้องกันโรคไม่ต่อเรื้อรังโดยการเรียนรู้หน้างาน  
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2.โครงการศรีนครไร้พุง    
2.1. จัดท าทะเบียนองค์กรไร่พุงในอ าเภอศรีนคร หน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานองค์กรไร้พุงมี 2 องค์กร 
 ได้แก่ รพ.ศรีนครและเครือข่ายสุขภาพ ชมรมอสม. 
 อ าเภอศรีนคร 
2.2.จัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี แก่หน่วยงาน -บริการเชิงรุก ให้บริการในหน่วยงาน ได้แก่โรงเรียน 
และ ประสานให้ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นหรือ วัด /ประสานงานกับพระจัดบอร์ดให้ความรู้ส าหรับ 
สรุปผลการตรวจสุขภาพของหน่วยงาน พระภิกษุ  
2.3.สรุปผลการตรวจสุขภาพคืนข้อมูลให้หน่วยงาน สรุปผลการตรวจสุขภาพจัดท าเป็นหนังสือราชการ 
 รายงานสุขภาพของบุคลากร และแนวทางพัฒนา 
2.4.ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพให้ ประสานงานส่งกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าคลินิก 
เข้าร่วมโครงการองค์กรไร้พุง. ส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้  
ค าปรึกษาคลินิกDPAC  
2.5.ร่วมกิจกรรม แข่งขันกีฬา การออกก าลังกาย ร่วมแข่งขันกีฬา การออกก าลังกาย สร้างความ 
สร้างความสามัคคี ขององค์กรในอ าเภอ สามัคคี ขององค์กรในอ าเภอ 
2.6.ประกวดองค์กรไร้พุง ไม่ได้ด าเนินการประกวด 
2.7.ถวายความรู้พระสงฆ์และจัดกิจกรรม ออกก าลัง -ประชุมชี้แจงงานในคปสอ.มอบหมายงานให้รพ.สต. 
กาย และการบริโภคอาหาร/เครื่องดื่ม /บุหรี่ คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบของสถาน 
 บริการในเดือนมิถุนายน 2558 ให้เสร็จสิ้น 
 (ระหว่างด าเนินการ) 
 -คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ในอ าเภอศรีนคร  
 จ านวน 28 รูป ป่วย DM 5 รูป ร้อยละ 17.86  
 ป่วย HT 2 รูป ร้อยละ 7.14 Pre DM 10  รูป  
 ร้อยละ 43.58 Pre HT 14 รูป ร้อยละ53.85  
 สูบบุหรี่ 21 รูป ร้อยละ 75.00 นิมนต์เข้าร่วมอบรม  
 ถวายความรู้ จ านวน 1 วัน 28 รูป   
 ติดตามและเฝ้าระวัง ทุก 3 เดือน 
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3.โครงการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ  
3.1ประชุมคณะกรรมการ -ทบทวนทิศทางนโยบาย ให้สอดคล้องกับบริบทของ 
 พ้ืนที่ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
3.2ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติรักษาการ ได้ปรับแนวทาง การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ 
ดูแลผู้ป่วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ โรคหัวใจ สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่าย  และมาตรฐาน การสั่ง 
และหลอดเลือด สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบท ใช้ยา การคืนยาเก่า 
ของพ้ืนที ่  
3.3 ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน จ านวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 1,462 คน 
3.3.1 ตรวจตา การตรวจคัดกรองจอประสาทตา 913 คน           
 คิดเป็นร้อยละ62.45การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
 Diabetic retionopathy (DR) 247 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 27.25 พบ 
 -  Mild NPDR  80 คน คิดเป็นร้อยละ 8.76 
 -  Mod NPDR 156 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09 
 - Severe NPDR 5  คน คิดเป็นร้อยละ0.55 
 - PDR             6 คน  คิดเป็นร้อยละ0.66 
3.3.2 ตรวจเท้า ตรวจได ้896 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ตรวจพบ 
 แผลที่เท้า จ านวน6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.67 การ 
 ตัดนิ้วเท้า , เท้า หรือ ขา 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.07 
 การสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอน 
 ผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี จ านวน 896 คน คิด 
 เป็นร้อยละ 61.29 
3.3.3 ตรวจไต ในผู้ป่วยเบาหวานมีการตรวจหาระดับ 
 Macroalbuminuria ประจ าปีจ านวน 825 คิดเป็น 
 ร้อยละ 56.43 มีการตรวจหาระดับ 
 Microalbuminuriaจ านวน 638 คิดเป็นร้อยละ 
 43.64 ตรวจหา Cr ประเมินe GFR 1,184 คน  คิด 
 เป็นร้อยละ 80.89 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 4,713 
 คนไดร้ับการคัดกรองตรวจหาCr ประเมินeGFR   
 3,630คนคิดเป็นร้อยละ77.20  พบผู้ป่วยไตวาย 
 เรื้อรัง 1,638 คน จ าแนกประเภทโรคไตเรื้อรัง 
 CKD Stage1 จ านวน  24  คน คิดเป็นร้อยละ 1.47 
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 CKD Stage2 จ านวน 224  คน คิดเป็น 
 ร้อยละ 13.31 
 CKDStage3 จ านวน1,037 คน คิดเป็น 
 ร้อยละ 63.30 
 CKD Stage4 จ านวน 134  คน คิดเป็น 
 ร้อยละ 10.66 
 CKD Stage5 จ านวน 8   คน คิดเป็นร้อยละ 0.14   
 ผู้ป่วยระยะ 4และ5 ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ 
 รพท.47 รายมีผู้ป่วยHD 6  รายท าCAPD 5 ราย 
 และผู้ป่วยระยะที3่ ขึ้นไปได้รับค าแนะน า จัดการ 
 รายกรณีตามความเหมาะสม 
3.3.4 ตรวจคัดกรอง CVD Risk เบาหวาน 1,462 คน คัดกรอง 917 คนคิดเป็น  
 ร้อยละ 62.72 
 เสี่ยงต่ า (<10%) 648 คนคิดเป็นร้อยละ 70.66 
 เสี่ยงปานกลาง (10-<20%) 165 คนคิดเป็น 
 ร้อยละ 17.99 
 เสี่ยงสูง (20-<30%) 47 คนคิดเป็นร้อยละ 5.13 
 เสี่ยงสูงมาก (30-<40%) 36 คนคิดเป็นร้อยละ 3.93 
 เสี่ยงสูงอันตราย (>40%) 21 คนคิดเป็นร้อยละ 2.29 
 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 4,712 คน  
 คัดกรอง 3,015 คนคิดเป็นร้อยละ 63.85 
 เสี่ยงต่ า(<10%) 1,925 คนคิดเป็นร้อยละ 19.97 
 เสี่ยงปานกลาง (10-<20%) 602 คนคิดเป็น 
 ร้อยละ 6.87 
 เสี่ยงสูง (20-<30%) 207 คนคิดเป็นร้อยละ 5.27 
 เสี่ยงสูงมาก (30-<40%) 159 คนคิดเป็น 
 ร้อยละ3.93 
 เสี่ยงสูงอันตราย(>40%) 122 คนคิดเป็น 
 ร้อยละ 4.25 
 ได้คืนข้อมูลและปรับพฤติกรรมในผู้ป่วยเสี่ยงสูงมาก 
 และอันตรายเป็นรายบุคคลและเฝ้าระวังอาการและ 
 การเข้าถึงFast tract                                                 
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3.3.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงอย่างเข้มข้น มีผู้ป่วยเบาหวานสูบบุหรี่90 คนได้รับการส่งต่อ 
การได้รับยาในการรักษาเพ่ือลดความเสี่ยงส่งต่อคลินิก คลินิกอดบุหรี่ การได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบ 
บุหรี่ สุรา การเข้าถึงบริการฉุกเฉิน การเฝ้าระวังอาการ บุหรี่ในผู้ยังสูบบุหรี่อยู่ 24 คนคิดเป็นร้อยละ26.67 
3.3.6 ตรวจสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 ต่อปีในผู้ป่วยเบาหวานจ านวน913 คนคิดเป็นร้อย 
 ละ62.45 ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากแนะน าเข้า 
 รับบริการทันตกรรมที่รพสต.และรพ 
3.3.7พัฒนาระบบรับและส่งต่อ, EMS, Fast Track สรุปยอดผู้ป่วยส่งกลับ รักษา ต่อ รพ.สต ปี 2558 
ระหว่าง โรงพยาบาลและ รพ.สต.และ รพ. แม่ข่าย ผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 40 รายผู้ป่วยความดันโลหิต 
 สูง 271 ราย รวม 311 รายเพื่อรักษาต่อใกล้บ้าน 
3.3.8.จัดบริการให้ค าปรึกษา ทางโทรศัพท์  
Line Facebook  
3.3.9 การให้ค าปรึกษารายบุคคล/การจัดการราย ผู้ป่วยที่มีเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ Unconyrol มี 
กรณีโดย NCM ความซับซ้อนได้จัดการรายกรณี23 ราย ได้เข้าถึง 
 การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยและปรับการรักษา ส่ง 
 ต่อพบแพทย์เฉพาะทาง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.3.10 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คลินิก NCD ประเมิน มี.ค.57 จากส านักงานควบคุมโรคผ่าน 
คุณภาพ และปรับปรุงพัฒนา เกณฑ์ได้ 79 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ระดับ ดีมาก 
3.3.11 การนิเทศ คลินิกNCD รพสต. สนับสนุนการ ได้มีการนิเทศรพสต.5 แห่งครอบคลุมร้อยละ100 
ด าเนินงานพัฒนา เครือข่าย  ชมรม  
4.พัฒนาระบบ Paliative Care  
4.1 จัดตั้งทีมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่อง มีคณะท างาน Paliative Careระดับจังหวัดและ 
Paliative Care ระดับอ าเภอ ประสานเครือข่ายDHS โดยมีแพทย์ 
 เป็นประธานคณะท างานที่ผ่านการอบรมการดู 
 Paliative Care 
4.2 จัดท าแนวทางปฏิบัติ Paliative Care มีแนวทางปฏิบัติ Paliative Care และมอบหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ และประชุมชี้แจงบุคลากรรพ.และรพ 
 สต. 2 รุ่น 
4.3พัฒนาศักยภาพจิตอาสา หมอชุมชน การดูแล พัฒนาศักยภาพ ขยายเครือข่ายอบรมหมอชุมชนของ 
ผู้ป่วยที่บ้าน ดูแลต่อเนื่องในชุมชน ต าบลเพิ่ม 60 คน 
4.4ประสานอปท.และภาคีเครือข่าย สนับสนุน ขอ จัดท าศูนย์อุปกรณ์ จัดหาและขอรับบริจาคเครื่อง 
ความร่วมมือ(DHS) ผลิต ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะไว้ส าหรับการ 
 ดูแลผู้ป่วย 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.5 การดูแลผู้ป่วยประคับประครอง Paliative Care ผู้ป่วยให้การดูแลแบบประคับประครอง 36 รายเป็น 
 ผู้ป่วยมะเร็ง 8 ราย ผู้ป่วยไม่ใช่มะเร็ง 28 ราย   
 ผู้ป่วยมะเร็ง 8 รายหลังให้การดูแลและให้ยา Pain 
 Scoresดีขึ้น 8 ราย เสียชีวิต 14 ราย Good death 
 ครบ 4 ข้อจ านวน 13 รายร้อยละ 92.85 มีจ านวน 
 1 ราย ญาติไม่ยอมรับ ผู้ป่วยและญาติความพึงพอใจ      
 ร้อยละ 81 
5.โครงการหมอชุมชนเพื่อชุมชน (ติดตามกลุ่มเวช)/ตุ๋ม  
5.1.พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน ติดตามการเยี่ยม 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของทีมหมอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของทีมหมอชุมชน  
ชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
5.3แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ - 
ใกล้เคียง  
5.4.สนับสนุนอุปกรณ์ในการเยี่ยมบ้าน ถังออกซิเจน ไม ้  
เท้า รถเข็น ที่นอนหลอดกาแฟ  
6.พัฒนาคลินิก DPAC (เม้า)  
6.1 นิเทศติดตาม คลินิก DPAC ในรพ./ รพ. สต คลินิก DPAC ในรพ.จ านวนผู้รับบริการ 14 ราย 
 ติดตามผลได้ 6 ราย อยู่ระยะก าลังติดตาม 7 ราย 
 ติดตามไม่ได้ 1 ราย ติดตามผลได้ 6 ราย น้ าหนักลด 
 รอบเอวลดลง 5 รายคิดเป็นร้อยละ 83.33 
 น้ าหนักลดรอบเอวเพ่ิมขึ้น 1 รายคิดเป็น 
 ร้อยละ 16.67 คลินิก DPAC ใน รพ. สต ไม่มีการแยก 
 คลินิก บูรณาการกับคลินิกโรคเรื้อรัง จากากรนิเทศ ไม่ 
 พบการด าเนินงาน DPACแต่มีรพสต.บางแห่ง 
 ด าเนินการใช้หลักMI บันทึกผลและติดตาม 
6.2ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศติดตาม  รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และให้ 
ในคลินิก DPAC รพ.สต. / รพช. ข้อเสนอแนะรายรพ.สต.ที่นิเทศงาน 
7 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลโรคเรื้อรัง  
7.1.จัดระบบข้อมูลชุมชนและคืนข้อมูลสู่ชุมชน ร่วมกับ สรุปผลงานสถานการณ์โรคเรื้อรังในชุมชนให้กับภาคี 
ฝ่ายแผนงาน รพ. ศรีนคร เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ระดับ อ าเภอ ต าบลหมู่บ้าน 
 โดยท าหนังสือราชการและน าเสนอข้อมูลในการ 
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทุกๆ 6 เดือน 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
8. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก  
8.1ส ารวจกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ ทุกสถานบริการจัดท าทะบียนกลุ่มเป้าหมาย 
มะเร็งเต้านม หญิงอายุ 30-60 ปี 
8.2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
 -จดหมายรายบุคคลเชิญตรวจมะเร็งปากมดลูกประจ าปี 
 -ให้ความรู้แกนน า อสม.เรื่องมะเร็งเต้านม มะเร็งปาก 
 มดลูก 
 -ประสานงานผ่านอสม.ติดตามและให้ตรวจคัดกรองตาม 
 ก าหนด 
8.3.รณรงค์ตรวจคัดกรอง - รณรงค์ pap smear ช่วงเดือนตุลาคม 2557 –  
 มีนาคม 2558  จัดทีมเคลื่อนที่เชิงรุก 
 - บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรอง ลงโปรแกรม Hos Xp    
 ผลการด าเนินงาน 
 ***เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4,184 คน 
 ผลงาน 1,122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.82 
 ผิดปกติ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 ผู้พบผิดปกติได้รับการส่งต่อ ร้อยละ 100 
 ***เป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านม 4,746คน คัด 
 กรอง 3,976 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 
 พบผิดปกติ 23 คน คิดเป็นร้อยละ  0.58  
 ได้รับการส่งต่อ ร้อยละ 100 
8.4.บันทึกข้อมูลการคัดกรองและส่งต่อรายที่พบ - หน่วยบริการรับตรวจทุกแห่ง ลงบันทึกข้อมูลการ  
ความผิดปกต ิ ตรวจคัดกรอง ลงโปรแกรม Hos Xp   
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งบประมาณ 
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง42,600บาท (PPA) 
2.โครงการศรีนครไร้พุง3000บาท(PPA) 6,000 บาท (PPB) 
3.โครงการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ 12,000 บาท(กองทุนโรคเรื้อรัง799,311บาท) 
4. .โครงการหมอชุมชนเพ่ือชุมชน 33,000บาท (งบพัฒนาปฐมภูมิ) 
5..โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 
6. .โครงการพัฒนาคุณภาพบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา 10,000 บาท (PPA) 
7.โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะเครียดในกลุ่มวัยท างาน 5,000 บาท(PPA) 
8.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 
9.โครงการพัฒนาคุณภาพบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา 10,000 บาท(PPA) 
10.โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะเครียดในกลุ่มวัยท างาน5,000 บาท(PPA) 
รวมงบ  PPA 60,600 บาท งบPPB 18,000 บาท งบงบพัฒนาปฐมภูมิ 33,000 บาท 

 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ ลดลงร้อยละ 10 26,569 1 3.76 
 ภายในระยะเวลา     
 5ปี     
 (2558-2562)    
2.ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคมุระดบัน้ าตาลได้ดี 40 1,462 827 56.56 
3.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน  4,713 4,217 89.47 
โลหิตไดด้ ี     
4.อัตราผู้ป่วยใหม่จากโรคความดนัโลหิตสูงลดลง 214.52 26,569  69  259.70 
 (ปี 2557)    
5.อัตราผู้ป่วยใหม่จากโรคเบาหวานลดลง 933.33 26,569 873 873.20 
 (ปี 2557)    
6.รพศ.รพท.,รพช.ผ่านเกณฑ์การประเมิน คลินิกNCD  70 1 ผ่าน ดีมาก 
คุณภาพร้อยละ     
7.ร้อยละผู้ที่ไดร้ับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ ร้อยละ 50 เบาหวาน 57ราย ร้อยละ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)และมีความ  57ราย 281ราย 100 
เสี่ยงสูงมากไดรัับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยา่  ความดัน  ร้อยละ 
เข้มข้นและ/หรือไดร้ับยาในการรักษาเพื่อลดความเสีย่ง  โลลติสูง  100 
  281 ราย   
8.ร้อยละ 70ของต าบลเป้าหมายมีการจัดการด้าน 3 ต าบล 3 3 100.00 
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด (ระดับดีขึ้นไป) (นบ,ศน,นด)    
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ตารางท่ี 25 อันดับโรคมะเร็งจ าแนกตามประเภท อ าเภอศรีนคร  ปี 2558 
ล าดับ จ าแนกประเภทมะเร็ง ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1 CA Breast 1 31 32 27.35 

2 CA Colon 11 6 17 14.53 

3 CA Lung 2 8 10 8.55 

4 CA Cervix 0 8 8 6.84 

5 CA Liver  4 1 5 4.27 

6 CA Ovary 0 5 5 4.27 

7 CA Stomach 3 2 5 4.27 

8 CA Lymph node 3 2 5 4.27 

9 CA Rectum 2 2 4 3.42 

10 CA Postate 3 0 3 2.56 

11 CA Brain 1 2 3 2.56 

12 CA Thyroid 1 2 3 2.56 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๗๙ 

 

 
 
ปัญหาอุปสรรค/ 

1. ระบบข้อมูล การจัดเก็บ เชื่อมโยงภาพCUP การจัดท า DATA center  ประมวลวิเคราะห์ การน า
สารสนเทศมาใช้ 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด อัตราก าลัง งบประมาณและ อุปกรณ์เครื่องมือเช่น กล้อง
ตรวจจอประสาทตา  

3. การโยกย้าย บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน   
4. การประสานงาน เครือข่าย  บริการทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ ภาคประชาชน การมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.การน าและการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 
 2.การประสานความร่วมมือ ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ องค์กรต่างๆ ภาคประชาชน 
 3.การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. มีการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร  
2. การประสานเครือข่าย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทุดภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมท าร่วมประเมินผลและพัฒนา 
3. ส่งเสริมการจัดการดูแลตนเอง  
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา  
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/ สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีสูบบุหรี่และดื่มสุราในการบริการคลินิกเลิกบุหรี่และบ าบัด

สุราปี2555,2556และ2557 พบว่าผู้เข้ารับบริการลดการสูบบุหรี่และดื่มสุราลงยังไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายคือ
การเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จใน 3 เดือน ปี2555คิดเป็นร้อยละ 13.15,ปี2556ร้อยละ62.35ปี2557ร้อยละ27.44   
การเลิกดื่มสุรา ปี2556 คิดเป็นร้อยละ 37.5และปี 2557คิดเป็นร้อยละ 22.72ดังนั้นเพื่อให้เป้าหมาย 
(Purpose) ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรามีการพัฒนาระบบ
การเข้าถึงบริการคลินิกเลิกบุหรี่และสุรา เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นและได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงก าหนดวันให้บริการในคลินิกทุกวันจันทร์และการพัฒนาระบบการรักษาโดยทีมสห
วิชาชีพ โดยคาดหวังว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่และดื่มสุราสามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่และดื่มสุราลงได้และ
สามารถเลิกได้ส าเร็จตลอดไป ซึ่งส่งผลให้สามารถลดผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่และ
ดื่มสุรา ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ  กระบวนการ (Process) ที่ใช้ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายคือ มีการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่แนวทางให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและมีการประเมินผล
การปฏิบัติมีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขโดยการพัฒนาระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง  
การประเมิน (Performance) พบว่าอัตราเข้าถึงระบบบริการให้ค าปรึกษาและคลินิกบ าบัดสุราและบุหรี่ ยังไม่
ครอบคลุมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกคน 
 ดังนั้นงานสุขภาพจิตและจิตเวช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 ขึ้นโดยการสร้างเครือข่ายประชาชน 
และครอบครัวเป็นบุคคลต้นแบบเลิกสุราและบุหรี่ โดยมีความคาดหวังว่าปัญหาและผลกระทบจากสุราและบุหรี่จะ
ลดลง และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากการดื่มสุราและสูบสูบบุหรี่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการคัดกรองผู้ดื่มสุราและบุหรี่ในสถานบริการ 
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลิกบุหรี่และสุรา 
3. การค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา(Roll Model) 

กิจกรรม / กระบวนงาน /ผลการ 
1. การประสานงานและประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานจิตเวชในอ าเภอศรีนครเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน 
2. ด าเนินการให้ค าปรึกษาและจัดคลินิกบ าบัดสุราและบุหรี่ ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ 
3. การรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้พิษภัยและโทษของสุราและบุหรี่โดย  

หอกระจายข่าวที่โรงพยาบาลศรีนครและชุมชนในอ าเภอศรีนคร ทุกสัปดาห์   
4. การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่บุคลากรใน รพช.ศรีนคร  โดยการจัดประชุมให้ความรู้ 
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เรื่องโทษพิษภัยบุหรี่และสุรา และการจัดประกวดบุคคลต้นแบบเลิกสุราและบุหรี่ อ าเภอศรีนคร ห้องประชุมนคร
เดิม โรงพยาบาลศรีนคร จ านวน 1 วันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558ตรวจร่างกาย ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต 
ตรวจวัดแรงเป่าปอดให้ความรู้ถึงพิษภัยการสูบบุหรี่ โดยผ่านทางสื่อ เอกสาร โดยแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้
เฉพาะทางให้ความรู้ ค าแนะน า ขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ อาการที่พบขณะเลิกบุหรี่และหลังเลิกบุหรี่ กรณีตัวอย่าง 
เพ่ือโน้มน้าวใจให้เลิกบุหรี่อย่างถาวรจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 105 คน บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา
(Roll Model)จ านวน6 รายแยกเป็นในชุมชนจ านวน 4ราย คือนายอดุลย์ ฮดสูงเนิน นาย,นายวิไล แตงทอง ,นาย
สมบูรณ์ บัวหลาย และนายจ ารูญ ชัยภูมิ และในโรงพยาบาลจ านวน 2 รายคือ นายสมเกียรติ์ อ่อนปูนและนิวัฒน์ธิ
กรณ์ 
 

โรคที่เจ็บป่วย จ านวน ร้อยละ 

ความดันโลหิตสูง 85 48.30 

เบาหวาน 13 7.40 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 10 5.68 
หัวใจและหลอดเลือด 4 2.28 
จิตเวช 28 15.90 
ถุงลมโป่งพอง 8 4.54 
ซึมเศร้า 6 3.40 
อ่ืนๆ 22 12.50 

รวม 176 100 
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรัง ที่ได้รับการบ าบัดมากท่ีสุดคือโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ48.30 
อันดับที่2 คือโรคจิตเวชคิดเป็นร้อยละ 15. โดยการให้บริการบ าบัดคลินิกเลิกบุหรี่และสุราทุกวันวันจันทร์ของทุก
สัปดาห์ 
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ตารางแสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่และสุราสารถเลิกได้ตามระยะเวลา3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 
 

                ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกเลิกบุหรี่ (คน)176 176 - - - - - 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกเลิกสุรา (คน)22 34 19.31 32 18.18 32 18.18 

3. จ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกเลิกสุรา (คน)22 22 - - - - - 

4. จ านวนผู้เข้ารับบริการคลินิกเลิกสุรา (คน)22 5 22.72 5 22.72 5 22.72 

 

 
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.เพ่ือพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ใน
สถานบริการและการบ าบัดเลิกบุหรี่ 

ร้อยละ 30 176 32 18.18 

2.การค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่และสุรา(Roll Model) ร้อยละ 30 6 6 100 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการคัดกรองผู้ดื่มสุราและ
ในสถานบริการและการบ าบัดสุรา 

ร้อยละ 30 22 5 22.72 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรัง ที่สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่ได้รับการเข้าถึงบริการมากกว่า1ครั้ง
เป็นผู้ป่วยรายเก่าที่มีอุปสรรคในการเลิกบุหรี่และสุราท าให้เลิกได้ยาก 
 2.ผู้ป่วยขาดการสร้างแรงกระตุ้นจากครอบครัวท าให้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรบางรายกลับมาสูบ
บุหรี่และดื่มสุราอีก 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1.ทีมสหวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร พยาบาลนักกายภาพบ าบัด นักแพทย์แผนไทย ใน 
โรงพยาบาลจนท.รพ.สต.และอสม.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมทุกขั้นตอน 

2.มีการค้นหาและการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรัง ที่สูบบุหรี่ให้เข้าถึงบริการมากข้ึน 
3.การน าแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการเลิกบุราเช่น ชาชงหญ้าดอกขาวเพื่อลดอาการอยากบุหรี่ 
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โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะเครียดในกลุ่มวัยท างาน 
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/ สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2557-2559 ภายใต้บริบทการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ 
ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานแบบบูรณาการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัยทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤตเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ “ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข” ซึ่งในวัยท างานนั้นเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยท างานที่เสี่ยงต่อปัญหาโรคเรื้อรังและปัญหาสุรา/ยาเสพติดโดยพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน การป้องกันและจัดการกับ
ความเครียดในวัยท างาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial 
Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งบูรณาการงานสุขภาพจิตในคลินิกโรคเรื้อรัง สถานประกอบการ ร่วมกับกรม
วิชาการต่างๆในกระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, 2558 ) 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า “สุขภาพ” คนเรามักค านึงถึงสุขภาพด้านร่างกาย เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแท้จริงแล้ว 
ความหมายสุขภาพนั้นจะต้องรวมถึง สุขภาพจิตและมิติทางสังคมด้วยไม่ใช่แต่ไม่เจ็บป่วยและเป็นโรคเท่านั้น การ
บริการด้านสุขภาพหลังปฐมภูมิในศูนย์สุขภาพชุมชน จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสุขภาพใหม่ ในการมอง
สุขภาพแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง พิจารณาที่ผลลัพธ์สุดท้ายคือ สุขภาพดีทั้งกาย จิต และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 สุขภาพจิต เป็นสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตน มองโลก สามารถจัดการกับ
ความคิด อารมณ์ การแสดงออกต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อม
และเวลาที่เปลี่ยนแปลง ดั้งนั้น สุขภาพจิตของคนเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและ
ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใด นับได้ว่า สุขภาพจิต มีความส าคัญยิ่งทั้ง
ต่อบุคคล สังคมและการพัฒนาประเทศ การบูรณาการงานสุขภาพจิต สามารถท าได้ในส่วนของการส่งเสริมป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต การบ าบัดรักษา ช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช และการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งเป็นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care)โดยที่บุคคลนั้นมีสุขภาพกาย จิตใจดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีสุข(กรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

ดังนั้นงานสุขภาพจิตและจิตเวช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร จึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังและ
คัดกรองภาวะเครียดในกลุ่มวัยท างานอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 ขึ้นโดยเพ่ือเฝ้าระวังภาวะเครียดละ
การส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยท างาน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเฝ้าระวังภาวะและคัดกรองเครียดในกลุ่มวัยท างานโดยอสม.ตามแบบฟอร์มของการประเมิน 
ภาวะเครียดของรพ.(สวนปรุง) 

2.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มที่ผิดปกติโดยการส่งต่อจากชุมชนถึงรพช. 
3.การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic)ในรพช. 

และรพสต.  
4.การติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ที่มีความเครียดโดยทีมสหวิชาชีพจากรพช.รพสต.และอสม. 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๘๔ 

 

กิจกรรม / กระบวนงาน /ผลการ 
1.การประชุมทีมสุขภาพจิตสหวิชาชีพ เพื่อ 

- การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) 
ในรพสต. และ รพช.จ านวน 6แห่ง 

- จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันประชากรกลุ่มวัยท างานและ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง จ านวน  95 หมู่บ้าน 5 ชุมชน  ในเขตรับผิดชอบอ าเภอศรีนคร  
ประชากรกลุ่มวัยท างานและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ในเขตอ าเภอศรีนครเป้าหมายจ านวน  
8,622 คน 

2.ด าเนินการประเมินคัดกรองภาวะเครียดในกลุ่มวัยท างานโดยอสม.ตามแบบฟอร์มภาวะเครียดของ 
รพ.(สวนปรุง)ในประชากรกลุ่มวัยท างานจ านวน5,617 คนและการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ที่มีความเครียด ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงโดยทีมสหวิชาชีพจากรพช.รพสต.และอสม.รวมทั้งติดตามดูแลรักษาและ
การส่งต่อตามล าดับขั้นตอนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มที่ผิดปกติโดยการส่งต่อจากชุมชนถึงรพช.จ านวน 256
ราย 
 
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.การคัดกรองหรือค้นหาการคัดกรองภาวะเครียดในกลุ่ม
วัยท างาน และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
บ้าน/ติดเตียง ในวัยแรงงานที่มีความเครียดได้  

ร้อยละ 30 8,622 5,617 65.15 

2.การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการศูนย์ให้ค าปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic)ในรพช. 
และรพสต. 

ร้อยละ80 6 6 100 

ปัญหาอุปสรรค 
1.ประชากรในกลุ่มวัยท างานที่มีภาวะเครียด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ไม่เรื้อรัง พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติด 

เตียง ได้รับการรักษาดูแลตามระบบและระบบการส่งตอจากชุมชนถึงรพ.ตามระดับการรักษายังไม่ครอบคลุม 

2.กลุ่มพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือชุมชนกันเองในระดับชุมชนท าได้ 
ยากจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1.ประชุมทีมสุขภาพจิตสหวิชาชีพทุก 3 เดือน 
2.มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic)ในรพช. 

และรพสต. จากทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 
3.รพ.ติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ที่มีความเครียดโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลรวมทั้ง อสม.และ 

เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 ตารางสรุปผลความเครียดในกลุ่มประชากรอายุ 15-59 ป ี
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๘๕ 

 

สถานบริการ เป้าหมาย
(คน) 

อายุ 15 ปี
ขึ้นไป 

จ านวนคน 
ที่ส ารวจ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับคะแนน(คน) 

0-5 6-17 18.25 26-29 30 

รพสต.หนองบัว 1,378 1,000 72.57 212 740 34 12 2 
รพสต.คลองมะพลับ 2,528 1,131 44.74 521 449 138 11 14 
รพสต.น้ าขมุ 2,292 1,638 71.47 832 716 78 9 3 
รพสต.บา้นหนองแหน 1,390 1,065 76.61 635 355 66 6 3 
รพสต.นครเดิฐ 1,034 783 75.73 460 278 38 3 4 

รวม 8,622 5,617 65.15 2,660 2,538 354 41 26 
 
หมายเหตุ 
เกณฑ์การให้คะแนนรวมคะแนนไม่เกิน 60 คะแนน โดยจ านวนค าถาม 20 ข้อ  
ตอบว่า ไม่เคยเลย = 0 คะแนน, เป็นครั้งคราว = 1 คะแนน ,เป็นบ่อยๆ= 2 คะแนน,เป็นประจ า = 3 คะแนน 
รวมคะแนน 0-5  คะแนนแสดงว่าผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจค าถาม 
6-7 คะแนนแสดงว่าปกติ/ ไม่เครียด 
18-25 คะแนนแสดงว่าเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
26-29 คะแนนแสดงว่า เครียดปานกลาง 
30 คะแนนขึ้นไปแสดงว่าเครียดมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
หัวข้อ   กลุ่มวัยท างาน (15 – 59 ปี)  
ชื่อตัวชี้วัด 1. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในปี2558 ไม่เกิน18 ต่อประชากรแสนคน 
ประะเมินตนเอง :สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที่ 
 จากรายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งเฉพาะประชากรในอ าเภอศรีนครกลุ่มอายุ 15-59 ปีตาม
ปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
-ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บและตาย ทั้งหมด 241 ราย เพศชาย 169 ราย              
 เพศหญิง 61 ราย    ตาย 2 ราย  เพศชายตาย 1 ราย เพศหญิงตาย 1 ราย 
-ปีงบประมาณ 2557 มีจ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บและตาย ทั้งหมด 277 ราย เพศชาย 183  ราย          
 เพศหญิง 94ราย  ตาย 0 ราย  เพศชายตาย 0 ราย เพศหญิงตาย 0 ราย 
-ปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนผู้ป่วยบาดเจ็บและตาย ทั้งหมด 280 ราย เพศชาย 194  ราย    
 เพศหญิง 86ราย  ตาย 2 ราย  เพศชายตาย 1 ราย เพศหญิงตาย 1ราย 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งเฉพาะประชากรในอ าเภอศรีนครกลุ่ม 
อายุ 15-59 ปี อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2557 แต่ยังไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด   จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องอ าเภอศรีนครจึงจ าเป็นจึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว 
2. เพื่อลดอัตราตาย 
3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
4. เพ่ือ การแชร์ทรัพยากรและจัดบริการร่วม 
5. เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในปฐมภูมิ 
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กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
1.เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
รวดเร็ว 

 

1.1ประชาสัมพันธ์ 1669  ผ่านช่องทางหลากหลาย   -ประชาสัมพันธ์ผ่านหัวหน้าส่วนและเวทีสภากาแฟ 
ได้แก่  แจ้งในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   จ านวน 3 ครั้ง 
ผู้ใหญ่บ้านก านัน  และเวทีสภากาแฟ   ออกหน่วย -ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยอ าเภอเคลื่อนที่ 12 ครั้ง 
นสค  และประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม ผป.กลุ่มเสี่ยงและ -จ านวนผู้ใช้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โรคเรื้อรังโดยติดสติกเกอร์และแผ่นพับ 1.วิกฤต จ านวน 2 ราย 
 2.กึ่งวิกฤต จ านวน 16 ราย 
1.2 ประสานกับ อปท.ให้เข้าร่วมและจัดบริการให้ -จ านวน อปท เข้าร่วมหน่วย FR  5 แห่ง 
ครอบคลุมทุกแหง่โดยการประสานงานเชิงรุกเพ่ือสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100% 
แรงจูงใจและสร้างความตระหนักให้กับท้องถิ่นและ -หน่วยอาสากู้ภัยข่าวภาพ 1 แห่ง  
แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วน (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน) 
1.3 ก าหนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาใช้บริการใน -ประกาศนโยบาย 
โรงพยาบาลสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัด -สุ่มประเมิน 
1.4 เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะและคนโดย ด าเนินการแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ 
จัดที่จอดรถไว้ที่ด้านหน้าและ พขร.ให้stand  byที ่ ก าหนด ทบทวนหาแนวทางแก้ไข 
ห้องฉุกเฉิน  จัดระเบียบการจอดรถReferและรถ  
ผู้ป่วยทั่วไป  
2.เพ่ือลดอัตราตาย  
2.1เตรียมความพร้อมด้านสถานที่  จัดโซนให้เข้าถึงง่าย  
2.2จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้มีความมี จัดระบบให้มีการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ในห้องฉุกเฉิน 
เพียงพอ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ทั้งใน และบนรถ Ambulanceต่อ ทุกวัน 
หนว่ยงานและรถAmbulance  
2.3พัฒนาระบบการบ ารุงรักษาและการใช้โดย  - 
ก าหนดให้มีการสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง                       
-รถRefer มีการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาตาม  
ระยะทางท่ีก าหมด  
-ตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถและเครื่องมือบนรถ  
ตามมาตรฐานวันละ 1 ครั้ง  
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.4 ด้านบุคคลากร  
- จัดหาและจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรให้มีความ -จัดอัตราก าลังเวรเช้า 4 คน บ่าย2 คน ดึก 2 คน 
เพียงพอตาม   workload       มอบหมายหน้าที่ในการท างาน 
2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด าเนินการแล้ว 19 ตุลาคม 2557 
-อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (สอนการท า   
EKG+Defrib)             
-สอบแพทย์/พยาบาลวิชาชีพในการท าการช่วยฟื้นคืน  
ชีพขั้นสูง  
- อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการ  
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น      
-ซ้อมแผนการรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน (จราจร)  
3.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถ  
น ามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้  
3.1ก าหนดให้พยายาลซักประวัติและบันทึก ด าเนินการแล้ว 
แบบฟอร์ม IS ผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกรายและควบคุม  
ก ากับติดตามโดยหัวหน้า  
3.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา วิเคราะห์รายเดือน 
3.3 ประเมิน ER/EMS คุณภาพ พัฒนาปรับปรุงตาม ประเมินตนเองแล้ว 
เกณฑ์มาตรฐาน  
4.เพ่ือการแชร์ทรัพยากรและจัดบริการร่วม  
4.1เข้าร่วมประชุมการส่งต่อระดับจังหวัด ประชุมแล้ว 1 ครั้ง 
4.2ประสานการส่งต่อกับ รพ.แม่ข่ายก่อนการส่งต่อทุก ด าเนินการแล้ว 
ราย  
4.3ส่งพยาบาลอบรมเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (4เดือน - ไม่ได้อนุมัต ิ
5.เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในปฐมภูมิ  
5.1อกนิเทศติดตามงานตามมาตรฐานงานอุบัติเหตุ ระหว่างด าเนินการ 
ฉุกเฉินใน รพ.สต.  
5.2เตรียมเครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉินให้เพียงพอตาม ด าเนินการประเมินความเพียงพอและจัดท าแผนจัด 
มาตรฐาน และมีความพร้อมใช้ ชื้อโดยใช้งบ QOF 
5.3ทบทวนแนวทางการส่งต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ด าเนินการแล้ว 
ก าหนด  
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งบประมาณจาก  
1.เงินบ ารุง 17,000 บาทใช้ในการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพบุคลากรและซ้อมแผนอุบัติเหตุ 
2เงินงบการแพทย์ฉุกเฉินรับโอนจาก สสจ สุโขทัย 16,000บาท ใช้ในการอบรมอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในปี2558 ไม่เกิน18 ต่อ 26,569 4 15.06 
 ประชากรแสนคน    
 
 
 

 
2. โครงการคุ้มครองคนไทยจากโรคร้าย ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับประชาชนอายุ 

20-50 ปี จ านวน 28 ล้านคน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน- 7 ปี รวม 3 ล้าน
กว่าคน ที่โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ และที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รวมกว่า 10,000 แห่ง เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
 

3.  
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ผลการรณรงค์ให้วัคซีน dTแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 - 50 ปี ในระดับสถานบริการ 

 

สถานบริการ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่มีอยู่จริงใน
พ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

(1) 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT 
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด กลุ่มเป้า

หมาย
นอก
จังหวัด 
 
 
 
 

(6) 

ชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

(7) 

ผลการให้
วัคซีน 
 
 
 

 
 
 

(8) 

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้า
หมาย
นอก
พ้ืนที่ 
 
 
 

(5) 

ได้รับใน
พ้ืนที่ 
 
 
 
 

(2) 

ได้รับจาก
ที่อื่น 
 
 
 
 

(3) 

ความ
ครอบคลุม % 
 
 
 
 

(4) 
หนองบัว 684 468 147 89.92 33 0 0 501 

คลองมะพลับ 760 428 39 61.45 21 20 0 466 
น้ าขุม 1,099 1,096 0 99.73 0 17 0 1,113 
ศรีนคร 1,063 910 0 85.61 0 0 0 910 

หนองแหน 494 486 11 100.61 8 0 0 494 
นครเดิฐ 457 437 0 95.62 112 15 0 564 

รวม 4,557 3,825 197 88.26 174 52 0 4,051 
  

ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและรับจ้าง  จึงไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีน 
เพราะผลข้างเคียงของวัคซีนท าให้เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
 
แนวทางการแก้ไข 
    ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และลงพ่ืนที่ให้บริการในที่ประชุมหรือ
สถานที่ชุมนุมของประชาชน 
     ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และลงพ่ืนที่ให้บริการในที่ประชุมหรือ
สถานที่ชุมนุมของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  1   พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
หัวข้อ   พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย  (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ) 
ชื่อตัวชี้วัด   คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี) 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที่ 

1.  ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติยังไม่ชัดเจน  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ระยะยาว ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการได้รับอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการไม่ทันเวลา 

2.  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ในอ าเภอศรีนครมีจ านวนค่อนข้างมาก เนื่องมาจากมี 
หมู่บ้านสายใจไทยซึ่งเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกและได้รับความช่วยเหลือและสนันสนุนอุปกรณ์ช่วยเดินครบถ้วนแต่
อาจมีบางรายที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม 

3.  ผู้ป่วย/ผู้พิการยังไม่สามารถเข้าถึงบริการกายภาพบ าบัดได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัวไม่อ านวย รวมถึงความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้พิการ   
 
วัตถุประสงค์ :  

๑. เพ่ือผู้ป่วย/คนพิการที่เกิดจากกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการดูแลระยะยาว ทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

๒. เพ่ือให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. เพ่ือให้ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการกายภาพบ าบัดได้ครอบคลุม และเข้าถึงได้ง่าย 
๔. เพ่ือเพ่ิมรายได้กับองค์กร (คีย์ข้อมูลในระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สปสช.) 
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กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ มีการวางแผนร่วมกัน 
พ้นระยะวิกฤติ  
1.1 ประชุม หารือในทีม PCT โดยสหสาขาวิชาชีพ  
เพ่ือร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ลงมือปฏิบัติ  
ประเมินผล  
๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคน มีแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ/ผู้ป่วยโรคหลอด 
พิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบส่งต่อ/ติด เลือดสมองและระบบส่งต่อ/ติดตามที่เชื่อมโยงจาก 
ตามท่ีเชื่อมโยงจาก รพช. สู่ รพ.สต.และชุมชน รพช. สู่ รพ.สต.และชุมชน 
๑.๓ ด าเนินการตามแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ/ ร้อยละ 80 ของคนพิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีส่วนร่วม  ได้แก่ สมองรายใหม่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
รพช. รพ.สต. และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม  
๑.๔  ติดตามประเมินผลการดูแลสุขภาพคนพิการ/ ร้อยละ 60 ของคนพิการ/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นระบบ สมอง ที่ได้รับการท ากายภาพบ าบัดและดูแลด้าน 
 อ่ืนๆจนบรรลุเป้าหมาย 
๑.๕ รวบรวม วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา เพ่ือพัฒนา ทราบอุปสรรค ปัญหา เพ่ือพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
ระบบอย่างต่อเนื่อง  
2. อุปกรณ์ช่วยเดินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ  
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
2.๑ ลงข้อมูลคนพิการขาขาดในพื้นที่อ าเภอศรีนครที่ ร้อยละ 100 ของฐานข้อมูลคนพิการทางการ 
ส ารวจได้ในปี 2557 ให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ใน เคลื่อนไหว(ขาขาด) 
ระบบลงทะเบียนข้อมูลบุคคลพิการขาขาด  
(http://amputee.nhso.go.th/amputee)  
2.๒ ทบทวนสถานการณ์คนพิการขาขาดรายเก่า ปี ร้อยละ 100  ของฐานข้อมูลมีความครอบคลุม 
2557 และส ารวจคนพิการรายใหม่ในพ้ืนที่โดยใช้ ครบถ้วน 
แบบส ารวจสถานการณ์ที่พัฒนาโดยศูนย์สิรินธรเพื่อ  
การฟ้ืนฟูฯและสรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ตาม  
แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด โดยอ้างอิง  
ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนข้อมูลบุคคลพิการขาขาด  
(เว็บไซด์ http://amputee.nhso.go.th/amputee)  
เป้าหมายด าเนินงาน ร้อยละ 90  
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.๓ พัฒนาระบบการส่งต่อก ากับติดตามและ ร้อยละ 100 ของทะเบียนคนพิการทางการเคลื่อนไหว  
ประเมินผลการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการขาขาด   (ขาขาด) 
เพ่ือให้เข้าถึงบริการครบถ้วน  
2.๔ ทบทวนสถานการณ์คนพิการขาขาดรายเก่า ปี ร้อยละ 100  ของฐานข้อมูลมีความครอบคลุม 
2557 และส ารวจคนพิการรายใหม่ในพ้ืนที่ โดยใช้ ครบถ้วน 
แบบส ารวจสถานการณ์ที่พัฒนาโดยศูนย์สิรินธรเพื่อ  
การฟ้ืนฟฯูและสรุปผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ตาม  
แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด โดยอ้างอิง  
ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนข้อมูลบุคคลพิการขาขาด  
(เว็บไซด์ http://amputee.nhso.go.th/amputee)  
เป้าหมายด าเนินงาน ร้อยละ 90  
3. ฟื้นฟูด้วยใจ  ในชุมชน  คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีฐานข้อมูลคนพิการทุกประเภท 
3.1 รวบรวมข้อมูลคนพิการทุกประเภท ทุกต าบลใน  
เขตอ าเภอศรีนคร  
3.2 จัดท าฐานข้อมูลคนพิการทุกประเภทให้มีความ มีฐานข้อมูลคนพิการทุกประเภท 
ถูกต้อง  
3.3 ส ารวจผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยจิตอาสาใน มีฐานข้อมูลคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
ชุมชน เพื่อแบ่งระดับความพิการ (ติดเตียง ติดบ้าน  
ติดสังคม) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้พิการทางการ  
เคลื่อนไหว  
3.4 จัดท าแผนการปฏิบัติงานในชุมชน/แผนการออก มีแผนการปฏิบัติงานในชุมชน/แผนการออกเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมบ้านอย่างเป็นรูปธรรม  
3.5 แจ้งแผนการปฏิบัติงานในชุมชน/แผนการออก เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่รับทราบเพื่อปฏิบัติ 
เยี่ยมบ้านในการประชุม คปสอ. และประสาน ในทิศทางเดียวกัน 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่  
3.6 นักกายภาพบ าบัดร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/ ร้อยละของการออกเยี่ยมคนพิการตามแผน 
เจ้าหน้าที่รพ.สต. ออกเยี่ยมคนพิการทางการ  
เคลื่อนไหวตามแผนปฏิบัติงาน  
3.7 สรุปผลการด าเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์อุปสรรค ร้อยละ 50 ของคนพิการที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน 
ปัญหา  
4. ศูนย์ฟื้นฟูฯ   คู่ชุมชน  คนศรีนคร  
4.1 ประชุม/ปรึกษาในการประชุม คปสอ. เพื่อร่วม  
คิดและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.2  เขียนแผนขอซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ มีอุปกรณ์ เครื่องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศูนย์ฟื้นฟู 
รักษา ฟ้ืนฟู ตามความเหมาะสม  
4.3 จัดท าแผนการปฏิบัติงานในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีแผนการปฏิบัติงานในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
4.4 สร้างจิตอาสาเพื่อให้การดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ  มีจิตอาสาร่วมให้บริการในศูนย์ฟื้นฟู 
ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในศูนย์  
4.5 จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯในรพ.สต.ที่มีความพร้อม มีศูนย์ฟื้นฟูฯในชุมชน มากกว่า 1 แห่ง/อ าเภอ 
4.6 นักกายภาพบ าบัดและจิตอาสาให้บริการในศูนย์ ร้อยละของการปฏิบัติงานในศูนย์ฟ้ืนฟูตามแผน 
ฟ้ืนฟูฯตามแผนปฏิบัติงาน  
4.7 สรุปผลการด าเนินงาน รวมถึงวิเคราะห์อุปสรรค จ านวนศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน มากกว่า 1 แห่ง/อ าเภอ 
ปัญหา เพ่ือพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่อง  
 
 
งบประมาณ 

- 
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ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

1. ผู้ป่วย/คนพิการที่เกิดจากกลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการดูแล
ระยะยาว ทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการได้รับ
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 28/33 ร้อยละ 84.85 

2. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขา
ขาด) ได้รับบริการครบถ้วน  

ร้อยละ 100 
ภายใน 3 ปี) 

 

ร้อยละ 90  ร้อยละ 100 
 

3. ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถเข้าถึง
บริการกายภาพบ าบัดได้ครอบคลุม
และเพ่ิมรายได้กับองค์กร (คีย์ข้อมูล
ในระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สปสช.) 

ร้อยละ 50 
ของคนพิการที่
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ร้อยละ 50 
ของคนพิการ
ที่ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

202 คน/
504 คน 

ร้อยละ 40.07  

4.ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง 
 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รายใหม่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 28/33 ร้อยละ 84.85 

5. ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
การเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงบริการ
กายภาพบ าบัดได้ง่ายและเพ่ิมรายได้
กับองค์กร (คีย์ข้อมูลในระบบฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ สปสช.) 

จ านวนศูนย์
ฟ้ืนฟูในชุมชน 
มากกว่า 1 
แห่ง/อ าเภอ 

จ านวนศูนย์
ฟ้ืนฟูในชุมชน 
มากกว่า 1 
แห่ง/อ าเภอ 

2 แห่ง ร้อยละ 100 
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ปัญหาอปุสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. ได้รับความร่วมมือในการส ารวจข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งเป็นอย่างดี  
 2. ระบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเส้นเลือดสมองรายใหม่ยังล่าช้า  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภาระกิจต่างๆ 
 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ปัจจุบันโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยเดินที่สนับสนุน  ได้แก่ 
               - ไม้เท้า 1 ปุ่ม   
               - ไม้เท้า 3 ปุ่ม    
               - ไม้ค้ ายัน       
               - รถเข็น 
 
  ควรช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น รถโยก  เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนพิการ 
เพ่ิม เช่น รถโยก  เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนพิการ 
 
 
3.โครงการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ เพื่อจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพ่ึงพิง
บุคคลอ่ืนช่วยดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง โดยจะจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปให้การดูแลถึงบ้าน  
กิจกรรมด าเนินงาน 
 1.รับนโยบาย มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักจัดท าแผนงานโครงการในระดับอ าเภอ .. 
 2.ร่วมพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สามารถ เข้าถึงผู้สูงอายุมากท่ีสุด โดยเน้นบริการ
ถึงบ้านทั้งด้านสุขภาพ และสังคม 

2.1 ส ารวจประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ าแนกรายหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
2.2.คัดกรองตามแบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล ( 

Barthel ADL Index) 
 ๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุ (กลุ่ม ๑.ติดสังคม,ช่วยเหลือตัวเองได้) รวมกลุ่มกันช่วยเหลือกัน มี
กิจกรรมร่วมกันทุกต าบล มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการ ในระดับอ าเภอมีกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่แต่ละ
ชมรมทุกต าบลมามีกิจกรรมร่วมกันทุกปี   
 4.มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพใน
ระดับ DHS ซึ่งอ าเภอศรีนคร มี 5 ต าบล ปี 2558 ต าบลคลองมะพลับ / อบต.คลองมะพลับ ให้การสนับสนุน
สร้างอาคารส าหรับท ากิจกรรมสูงอายุ และได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเกณฑ์ Long Term Care  ดังนี้  

4.1. การประเมิน/คัดกรองข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประ
จาวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL)/ข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว  
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4.2. ชมรมผู้สูงอายุ ก าลังพัฒนาตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  ใช้กระบวนการ DHS ด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) มีภาคีเครือข่ายต่างๆมีส่วนร่วมเช่น อบต. / วัด  ผู้น าชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4.3. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ผสส. ( ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ) ของ อบต.และมีอสม.รับผิดชอบ
ดูแลด้านผู้สูงอายุ   

4.4. จัดบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่
ชมุชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)โดยท้องถิ่น 
ชุมชน มีส่วนร่วม  

 * กลุ่มติดบ้าน เยี่ยมโดยอสม./ผสส./ผู้น าชุมชน 
 * กลุ่มติดเตียง เยี่ยมบ้านโดย หมอครอบครัว/จนท.สาธารณสุข ที่รับผิดชอบหมู่นั้นๆลงเยี่ยมบ้าน

เป็นล าดับแรกเพ่ือประเมินเบื้องต้นอย่างรอบด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม  กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย
ซ้ าซ้อน หรือมีภาวะแทรกซ้อนมาก ประสานความร่วมมือไปยังทีมอ าเภอ/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ลงเยี่ยมผู้ป่วย
ให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

5.5. ประสานงานขอความร่วมมือจัดบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล  
กิจกรรมดังกล่าว ด าเนินการคลอบคลุมทุกต าบล ยกเว้นกิจกรรม  Long Term Care  ท าเฉพาะต าบล

คลองมะพลับ 
 
 

ผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
จ าแนกประชากรสูงอายุ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยปี 2558 

รายการ 

กลุ่มสูงอายุอ าเภอศรีนคร 

ติดสังคม ติดบ้าน คิดเตียง 

จ านวน (คน) 3875 175 48 

ร้อยละ 92.48 4.18 1.15 
ตัวช้ีวัดงานผู้สูงอายุ  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1.ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพ รอ้ยละ 60 4,109 2,987 71.28 
2.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพ่ึงประสงค์ ร้อยละ 30 3,099 691 22.31 

 
 กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ต้องพ่ึงพิงบุคคลอ่ืนช่วยดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง โดยจะจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปให้การ
ดูแลถึงบ้าน  กลุ่มติดบ้าน ได้รับการเยี่ยมบ้านจากทีมหมอครอบครัว ระดับชุมชนได้แก่ อสม./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
แกนน า/จิตอาสา ภาคีอ่ืนๆทุกครัวเรือน กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงพบว่ามีโรคประจ าตัวเป็นโรคไม่ติดต่อ เบาหวาน
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๙๘ 

 

ความดันเป็นส่วนใหญ่ ในการท างานได้ประสานข้อมูลเยี่ยมบ้านกับทีมหมอครอบครัวระดับอ าเภอและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกองทุนสุขภาพต าบลให้การสนับสนุนงบประมาณ 
จัดท านวัตกรรมที่นอนหลอดกาแฟเพ่ือป้องกันแผลกดทับ ในปีแรกท่ีด าเนินการทดลองใช้ เพียง ต าบลศรีนคร 
ปัจจุบันได้ขยายผลครอบคลุมทั้งอ าเภอ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก 
 รวมถึงการมีโครงการวัด ราษฎร์ รัฐ ของอ าเภอศรีนคร สนับสนุนช่วยเหลือ ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆไป
มอบให้ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ทุกเดือนร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
 
 
 โอกาสพัฒนาต่อไป 
 1. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในเรื่องโรคต่างๆที่พบบ่อย จากการประเมินสุขภาพ จัดระบบส่งต่อ และ
หรือ จัดหน่วยบริการลงพ้ืนที่ในต าบลทุกแห่ง  
 2. สนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
 3. โครงการแก้ปัญหาผู้ที่สายตาพิการจากต้อกระจก  โดยจะตรวจคัดกรองและผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์ตา
เทียมให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นตามปกติ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 
 

งบประมาณด าเนินการ งบประมาณสนับสนุนจากงบ QOF อ าเภอศรีนครปี 2558 ดังนี้ 
 กิจกรรมคัดกรองตาต้อกระจกสูงอายุ  

๑. ค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มือ้ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและคณะท างาน   
      จ านวน  20  คนๆละ 100  บาท  * 3 วัน เป็นเงิน  6,000 บาท 

 2.  ค่าน้ าและน้ าแข็ง ส าหรับ ผู้สูงอายุและผู้รับบริการทั่วไป 3 วัน เป็นเงิน 500 บาท 
 3.  วัสดุสิ่งพิมพ์ กระดาษ A4 จ านวน 6 สถานบริการ * 5 รีม เป็นเงิน 3,300 บาท 

 
กิจกรรมตรวจตาต้อกระจกในสูงอายุ อ าเภอศรีนคร 
 1. หน่วยงานจัดท าฐานข้อมูลสูงอายุแยกรายสถานบริการ/ต าบล/อ าเภอ  

2. ให้ความรู้อสม. ถึงวิธีการการคัดกรองตาต้อกระจกประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 

 วิธีการวัดสายตา 
 ผู้วัดสายตา ยืนที่ระยะห่าง 3 เมตร จากผู้สูงอายุ ทดสอบสายตาโดยให้ผู้สูงอายุนับนิ้วมือ

ของผู้วัด 
 ทดสอบสายตาข้างขวาของผู้สูงอายุก่อน โดยปิดตาข้างซ้าย ผู้วัดสายตาสอบถามการมองเห็น

นิ้วมือ ว่าผู้สูงอายุมองเห็นหรือไม่ถ้ามองเห็นให้นับนิ้วมือว่าถูกต้องหรือไม่  ทดสอบทั้งหมด  
5  ครั้ง   

- ถ้านับนิ้วผิดมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งขึ้นไปให้ลงผลการทดสอบว่าไม่เห็นลงในใบคัดกรอง 
- แต่ถ้านับนิ้วถูกมากกว่าหรือเท่ากับ3 ครั้งข้ึนไปให้ลงผลการทดสอบว่าเห็นลงในใบคัดกรอง  
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 ทดสอบสายตาข้างซ้ายของผู้สูงอายุ  โดยให้ผู้สูงอายุปิดตาข้างขวา ท าเช่นเดียวกัน  ลงผล
การทดสอบลงในใบคัดกรอง 

 ถ้าผู้สูงอายุมองไม่เห็นนิ้วมือที่ระยะ 3 เมตร ส่งพบจักษุแพทย์ตรวจรักษาทุกราย 
 อสม.ผู้วัดสายตารวบรวมใบคัดกรองน าส่งสถานีอนามัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

DATACENTERเว็ปไชด์  http://www.vision2020thailand.org  
(username/password ใช้รหัสของสถานบริการ 5 หลัก ) 

 3. ตรวจตาต้อกระจกโดยจักษุแพทย์และคณะท างาน ก าหนดการ 3 วัน วันที่ 17 , 24 เมษายน และ 1 
พฤษภาคม 2558 

 ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิว ที่เต้นอ านวยการ  
 ตรวจ V/A ตาซ้าย,ขวา ทุกคน 
 เข้ารับการตรวจจอปราสาทตา 
 ลงทะเบียนและส่งต่อผู้ที่ผิดปกติทุกราย 

 
 

1. บันทึกข้อมูล ส่งต่อข้อมูล และรายงานผลงานต่อผู้บริหารและโรงพยาบาลศรีสังวร,โรงพยาบาลสุโขทัย 
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 สรุปผลการด าเนินงาน 
คืนความสุขให้ประชาชนภายใต้โครงการฟันเทียมและรากเทียมพระราชทานรากเทียม ปี2558 

กิจกรรม 
1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในรพสต.และโรงพยาบาลเกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบายดังกล่าว 
2. แจกแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อติดหน้ารพสต.และ รพ. 
3. จัดท าแบบคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อขอรับบริการฟันเทียมเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ รพสต.คัดกรองส่ง รพ. 
4. ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของเทศบาลและ อบต.ทุกแห่ง 
5. รณรงค์ตรวจและคัดกรองในชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล 
6. ส่งตัวคนไข้ที่ต้องใส่รากเทียมไปยังแม่ข่ายที่ท ารากเทียม 
 
ผลการด าเนินงาน  

เป้าหมายปี2558 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1.ฟันเทียม 40 ราย 53 ราย 132.5 
2.รากเทียม คิดภาพรวมจังหวัด 
60 ราย 

2 ราย - 

 
ผลงานตามตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1.ร้อยละของการเคลือบหลุมร่อง
ฟันป1.(178) 

62 34 

2.ร้อยละของการให้บริการทันตก
รรมพร้อมมูลป1.68ราย 

17 25 

3.ร้อยละของฟันเทียมตาม
เป้าหมาย 40 ราย 

53 132.5 

4.ระยะเวลารอคอยการใส่ฟันไม่
เกิน6เดือน 

28 วัน - 

 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๐๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

( 6 ตัวชี้วัด) 
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ยุทธศาสตร์ที่   2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้ 
หัวข้อ ระบบบริการปฐมภูมิ 
ชื่อตัวชีวั้ด   ร้อยละของอ าเภอที่มี District Haelth System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 ระบบบริการปฐมภูมิ  เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชน  เป็นบริการด่านหน้า ที่ต้องเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่าย ต่างๆในชุมชนและเชื่อมต่อกับบริการระดับทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ  อ าเภอศรี
นครมีหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งหมด 6 แห่ง  เป็นรพ.สต5 แห่ง หน่วยปฐมภูมิในรพ.อีก 1 แห่ง   การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพรพ.สต ใช้เกณฑ์มาตรฐาน DHS  PCA  พบว่าหน่วยบริการปฐมภูมิยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCA 
เนื่องจากยังไม่ได้รับการประเมินรับรองจากหน่วยงานภายนอกและสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอกของรพ.สต 
เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่ายยังไม่ผ่านเกณฑ์ (ค่ามาตรฐาน = 0.8) 
 การท างานด้านสุขภาพในพ้ืนที่   ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดับอ าเภอ  มีการ
บุณณาการเป็นรูปธรรมมากขึ้น   
วัตถุประสงค์ : 
 ๑.เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบบริการในปฐมภูมิโดยมีชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหาร 
             จัดการระบบ สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ 
4.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการการด าเนินงานให้หน่วยบริการสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ด้านสุขภาพโดยใช้กลไกระบบสุขภาพระดับอ าเภอDHS 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๐๔ 

 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.พัฒนาการจัดระบบการให้บริการส่งเสริม มีการประชุมคปสอ.ศรีนคร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาปฐม 
สุขภาพป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพและการดูแล ภูมิและติดตามผลงานผลการประชุมคปสอ.ทุกครั้ง 
ตนเองในหน่วยปฐมภูมิ  
-ประชุมคปสอ.วางแผนการด าเนินงาน -จัดอบรมอบรม43 แฟ้ม โปรแกรม Hos PCU ในเดือน 
-พัฒนาระบบข้อมูลให้มีมาตรฐาน  มกราคม  ครอบคลุม100% 

จัดอบรม43 แฟ้ม โปรแกรม Hos PCU และกา  

จัดการฐานข้อมูล  
-ส ามะโนประชากรและปรับปรุงข้อมูลใน -ส ามะโนประชากรแล้วเสร็จแล้ว และสรุปส่งสสจ.และ 
-โปรแกรมHos PCU คืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายและน าข้อมูลมาปรับปรุง 
 ในโปรแกรม Hos 
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหมอประจ า ระหว่างด าเนินการ 
ครอบครัว  
-ประเมินตนเองและพัฒนาตามมาตรฐาน PCA   รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐาน DHS PCA   
โดยใช้ปกระบวนการ DHS  
-จัดระบบบริการรองรับการส่งกลับผู้ป่วยโรค -พัฒนาสถานที่  ปรับปรุงคลินิกให้บริการ 
เรื้อรัง - คน  มีการพัฒนาคณะท างาน NCD  
 ระบบข้อมูล  โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยง 
 ข้อมูลโดยใช้งบประมาณ QOF 
-สนับสนุนทีมสหวิชาชีพ ลงปฏิบัติงานที่ รพ.สต จัดแพทย์  เภสัช  นักกายภาพบ าบัด ออกให้บริการใน 
ได้แก่  แพทย์  เภสัช  ทันตแพทย์  นัก รพ.สต ครอบคลุมทุกแห่ง 
กายภาพบ าบัด  
-พัฒนาระบบบริการกายภาพบ าบัด -จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีรพ.สต 2 แห่งคือน้ าขุม 
-พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ และหนองบัว (งบจาก QOF) (ระหว่างด าเนินการ) 
การบริการ   พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการบริการ   
 เพ่ิมยาCKDในรพ.สต 
-พัฒนาระบบการส่งต่อ   เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย มีการจัดท าและปรับปรุงแนวทางการส่งต่อ  และดูแล 
ต่อเนื่องในชุมชน  HHC  สร้างการมีส่วนร่วมโดยการ ต่อเนื่องในชุมชนโดยผ่านศูนย์ HHCในโรงพยาบาล   
พัฒนาศักยภาพทีมจิตอาสา หมอชุมชน และภาคี ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาหมอชุมชน   
เครือข่าย  ได้แก่ อบต. ต ารวจในการดูแลผู้ป่วยใน หมอครอบครัว ครอบคลุมทุกต าบล 
ชุมชน เช่นผป.ติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวช  
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
-นิเทศติดตามงานปีละ 2 ครั้ง - นิเทศงานครั้งท่ี1 เดือนมีนาคม 2558  
 - นิเทศงานครั้งท่ี 2 เดือน กันยายน 2558 
2.การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอโดยการ  
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย  
-ประเมินตนเองตามระดับการพัฒนาตามแนว   
DHS_PCA และจัดท าแผนพัฒนา  
Unity  Teamนระดับ 4                        - ประชุมคณะกม.DHS โดยบูรณาการในเวทีประชุม 
ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 4                                       หัวหน้าส่วนราชการ  และ สภากาแฟ  เดือนละ 1 ครั้ง 
 -ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปัญหาสาธารณสุขช้ีแจง 
 นโยบายการด าเนินพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ  
 ( DHS)คัดเลือกODOPระดับอ าเภอคือโรคไข้เลือดออก 
 และNCDและจัดท าแผนร่วมกัน ทังหมด10แผน ได้แก่ 
 - น าเสนอการด าเนินงานสาธารณสุขในท่ีประชุมหัวหน้า  
 หน่วยงานและที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านประจ าทุก  
 เดือน      
 -ประสานงานและมีการประชุมขับเคลื่อนงานด้าน  
 สุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการมอบหมายบทบาท  
 หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน                                                              
 -ก าหนดวางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม 
 และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
Customer Focusประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3 -มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของ 
 ประชาชนและผู้รับบริการ แต่ละกลุ่ม ครอบคลุม  
 ประชากรส่วนใหญ่    จากการส ารวจ   การท า 
 ประชาคม  การประชุมคณะกรรมการต่างๆ,อสม.ผู้น า 
 ชุมชน จากเวทีสรุปผลงานประจ าปี  และน ามาแก้ไข  
 ปรับปรุงระบบงาน ได้แก่ปรับปรุงพัฒนาคลินิกโรค 
 เรื้อรังNCD คุณภาพ พัฒนาระบบ 
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  พัฒนาระบบการดูแล 
 ผู้ป่วยท่ีบ้าน  พัฒนระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
 งานสร้างเสริมภูมิรณรงค์วัคซีนใช้ระบบ one  stop   
 service ที่ฝ่ายส่งเสริม   ลดระยะเวลาการรอคอย ใน 
 ผู้ป่วยนอก    พัฒนาเรื่องการเจาะเลือดในผู้ป่วย 
 เบาหวานให้เร็วขึ้น  และใช้ระบบการรายแบบโดยใช้ 
 โปรแกรม LIS ท าให้บริการได้รวดเร็วขึ้น   
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมการคิดได้แก่   มีการ 
(Community  partricipation) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี คืนข้อมูลและให้ 
-ประเมินตนเอง     ผ่านเกณฑไ์ดข้ั้นที่ 4 ภาคีเครือข่ายได้แก่อปท./ผู้น าชุมชน/อสม/พระ/ส่วน 
 ราชการต่างๆ โรงเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ 
 ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาโดยออกมาเป็นการบูรณาการ 
 แผนงาน เป็นแผนของคปสอ. และประสานแผน กับ 
 อปท.ด้านสุขภาพ ในการท ากิจกรรมด้านสุขภาพ และ  
 อปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ     ( Resource  
 sharing)  ร่วมด าเนินการด้านสุขภาพ ในหลายๆ 
 ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหาในพ้ืนท่ีเช่นโรค 
 ไข้เลือดออก   อุจจาระร่วง   โรคไม่ติดต่อ 
 เบาหวานความดันโลหิตสูง    และประเด็นส่งเสริม 
 สุขภาพตามกลุ่มวัย   งานสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่  
 และเด็ก  งานส่งเสริมสุขภาพเด็ก0-5 ปี   งานส่งเสริม 
 สุขภาพเด็กวัยรุ่น  งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและ 
 มีการร่วมประเมินผลในบางประเด็นได้แก่ โรค 
 ไข้เลือดออก  อุจจาระร่วง    
การท างานจนเกิดคณุค่าทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  ด้านผู้ให้บริการ 
(Appreciation) -มอบหมายงานให้รับผิดชอบชัดเจน 
ประเมินตนเอง    ผ่านเกณฑ์ได้ขัน้ท่ี 3 ระดับ                                  -ทีมงานวิเคราะห์ข้อมลูและน ามาวางแผนแก้ไขปัญหา 
 -พัฒนาระบบการประเมินความพงึพอใจและความ 
 ผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าท่ี 
 -มีผู้รับบริการเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา 
 -จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตและเสริมสร้างความสุขและ 
 ความพึงพอใจในงาน  กิจกรรมการตักบาตร ท าบุญ  
 และเข้ารับการปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 
 -จัดเวทีน าเสนอผลการด าเนินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 และค้นหาGood practice 
 -ทีมบริหารมีการยกย่องชมเชยและให้ก าลังคนท างานใน 
 เวทีต่างๆ  ได้แก่ ทีม SRRT ได้รางวัล ชนะเลิศการ 
 ประกวด การเชียนรายงานการสอบสวนโรค   รพ.ผ่าน 
 การประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย  ระดับ5   รพ.ผ่านการ 
 ประเมินมาตรฐาน HA ด้านยาเสพติด  
 -ด้านผู้รับบริการ  มีการประเมินความพึงพอใจของ 

 ผู้รับบริการและน าผลที่ได้มาปรับปรุงบริการ   จนผู้ป่วย 

 เกิดความไว้วางใจและพึงพอใจ   มีการบริจาควัสดุอุปกรณ์ 

 ให้กับรพ. 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๐๗ 

 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร -มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันในภาพ CUP   โดยการ 
(Resource  sharing  and  human  development) ประเมินคุณภาพบริการตามเกณฑ์  เช่นเกณฑ์ขึ้น 
ประเมินตนเอง     ผ่านเกณฑ์ได้ขัน้ท่ี 3   ทะเบียนหน่วยบริการ  มาตรฐาน HA  / PCA   
 -ทบทวนและปรับแผนจัดท าแผนพัฒนาระบบริการ  
 แผน 
 - แก้ไขปัญหาส่วนขาด  แผนservice  planคน  เงิน     
 ของให้สอดคล้องกับส่วนขาดตามเกณฑ์มาตรฐาน  และ 
 ตาม Core  Competency    ไดแ้ก่ประเด็นโรคเรื้อรัง 
 -จัดท าแบบสอบถามความต้องการพัฒนาศักยภาพ  
 - ส่งเสริมให้บคุลากรคิดนวตักรรมในการท างาน 
 - สนับสนุนและจัดเวที CQI 
 – จัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสมและเป็นธรรม       
 --ประสานภาคีเครือข่ายในการแชร์ทรัพยากร เช่น  
 อปท.ใน 
 การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพท้ังด้านบุคลากร   
 งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์   
การให้บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ าเป็น  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ีและ 
( Essential care)  จัดท าเป็นสรุปผลงานประจ าป ี
ประเมินตนเอง     ผ่านเกณฑ์ได้ขั้นท่ี 3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาตามบริบทพื้นที่หรือ 
 การดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็นของประชาชน 
 ขั้นที่ 3 มีการพัฒนาและแก้ไขและปัญหาตามบริบท 
 พื้นที่หรือการดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็นของประชาชนปัญหา 
 ของพื้นที่ในปีท่ีผ่านมาด้าน   โดยแยกตามความ 
 ต้องการของประชาชนแยกตามกลุ่มวัย    เช่น  
 จัดบริการกลุ่มผู้สูงอายุ  พัฒนาระบบด้านการดูแล 
 ต่อเนื่องในชุมชน  การเยี่ยมบ้าน 
 ผู้สูงอายุ โดยหมอครอบครัว และหมอชุมชน  การ 
 พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิต 
 สูง  จัดตั้งอินซูลินคลินิก  การบริหารจัดการยา  การ  
 จัดการรายกรณี   การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามระยะ 
 ที่เหมาะสม   การให้ค าปรึกษารายบุคคล 
 โรคติดต่อ ได้แก่ ไข้เลือดออก   และด้านโรคไม่ติดต่อได้แก่ โรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
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ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( รอด าเนินการ )   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

1.ร้อยละของอ าเภอที่มีDistrict  
Health  System  DHS  ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

 - - - 

- มีแผน 10 เรื่อง 

1. แผนควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. แผนควบคุมโรคอุจจาระร่วง 
3. แผนลดอุบัติการณ์ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
4. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
5. แผนส่งเสริมสุขภาพเด็ก0-5 ปี 
6. แผนส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น 
7. แผนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
8. แผนงานควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
9. แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
10. แผนงานผู้พิการ 

10 10 10 100 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 20 
จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง  ๕ ปี 

median161.8 188.19  

อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง มีค่าน้อยกว่าค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี 

   

ปัญหาอุปสรรค 
 - 
แนวทางการแก้ไข 
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1.โครงการพัฒนาทีมหมอประจ าครอบครัว (Family care Team)  
ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างความใกล้ชิดการดูแลสุขภาพ ทุกครอบครัวจะมีหมอประจ า ทั้งให้การดูแล

และเป็นที่ปรึกษาประดุจเป็นเครือญาติ เป็นหนึ่งใน  6 โครงการของกระทรวงสาธารณสุข มอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้ประชาชนในปี 2558   
  กระทรวงสาธารณสุขจัดท าโครงการการดูแลและพัฒนาสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ทั่วไทย อาทิเช่น โครงการสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยการคัดกรองจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพ่ึงพิงและ
ประเมินความจ าเป็นด้านการสนับสนุนบริการและการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยมีนักบริบาลสุขภาพ 
(Care giver) และผู้จัดการสุขภาพ (Case Manager) อย่างพอเพียง เพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพ่ึงพิง
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความสามารถในการจัดบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงถึงราย
ครัวเรือนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
บริการปฐมภูมิ เพ่ือจะท าให้ทุกคนทุกครอบครัวบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ความครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม โดยมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรสุขภาพร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้เกิดระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ของขวัญปีใหม่ชิ้นส าคัญ คือ การส่งมอบ “ทีมหมอครอบครัว 
(Family Care Team)” เพ่ือให้ไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนทั่วไทยทั้งในเขตเมืองและชนบท
โดยมีบุคลากรทางด้านสุขภาพในระดับต่างๆท างานร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
โดยจะมีบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นเจ้าของครอบครัว 
ท าหน้าที่ให้บริการสุขภาพ ให้ค าปรึกษา ประสานการเยี่ยมให้บริการสุขภาพที่บ้านและประสานการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล โดยมีแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
หรือ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะมีทีมงานดูแลสุขภาพของ รพช. รพศ. 
และ รพท. เข้ามาร่วมกันท างานเพ่ือให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมถึงทีมงานระดับชุมชน เช่น นัก
บริบาลชุมชน อสม. อปท. เป็นต้น เข้ามาร่วมกันในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การท างานแบบใหม่นี้ไม่ได้มุ่งเพียงเรื่องการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการดูแล
สุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ แบบองค์รวม โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพ่ือการดูแลประชาชนในครอบครัว
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
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หลักการ Family care team สู่การปฏิบัติ 
• การจัดการโครงสร้าง family care team และ capacity building 
• การ tracer ระบบโดยใช้  ผู้สงูอายุติดเตียง palliative care คนพิการ 
• การบูรณาการกับ งานประจ า ,DHS, service plan  

 
กิจกรรมด าเนินงาน 
 1. รับนโยบายต้นปีงบประมาณ“ kick off  family care team ” ที่เมืองทองธานี  
 2. ตั้งคณะท างานและขับเคลื่อน family care team ให้เป็นรูปธรรม 3 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อ าเภอศรีนคร มี 5 ต าบล 5 รพ.สต 1 หน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาล รับผิดชอบ 8,147 หลังคาเรือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมต าบล 
จนท. สธ.จากรพ.สต. เช่น 
พยาบาลเวชฯ /นวก./ ทันตา / 
จพง. / แพทย ์/แผนไทย / 
จนท.สธ. อื่นๆ 

ทีมอ าเภอ  
ทีมสหสาขาวิชาชีพจาก 
รพช. ,แพทย์,เภสัช,ทัต
แพทย์,พยาบาล,นัก
กายภาพบ าบัด,นักจิต
,นักโภชนาการและทีม
จากสสอ. 

ทีมชุมชน  
อสม./ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/แกน า/จติ
อาสา ภาคีอื่นๆ 
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2.1 ทีมอ าเภอสหสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 
จัดท าค าสั่งและมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

รายชื่อทีมสหสาขาวิชาชีพ ต าแหน่ง/งาน PCU รพ.
ศรีนคร 

รพสต.
น้ าขุม 

รพ.สต.
หนองแหน 

รพ.สต.
นครเดิฐ 

รพ.สต.
หนองบัว 

รพ.สต. 
คลองมะพลับ 

1.นายสมพงค์  ขวัญเปรม แพทย์             
2.นายสงกรานต์ ภูโ่ฉม ทันตแพทย์             
2.กฤตยา ปานหมั่น เภสัชกร       
3.สุภาวดี  เล็กสมบรูณ์ไชย เภสัชกร       
4.นางเจียมใจ  เนตรด ี พยาบาลวิชาชีพ 

(หัวหน้าพยาบาล) 
            

4.นส.พัชรี  ลมิประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ 
( งานจิตเวช ) 

         

5.นส.สายรุ้ง  ประทมุทอง พยาบาลวิชาชีพ 
( งานจิตเวช ) 

         

6.นส.แสงเทียน ดวงแก้ว นักกายภาพบ าบัด          
7.นส.แสงเทียน ดวงแก้ว นักกายภาพบ าบัด          
8.นายสถาพร  โอศาสตร ์ จนพ.วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
            

9.จนท.สาธารณสุขอ าเภอ              
 

ทีมอ่ืนๆระดับอ าเภอ นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง , ต ารวจ , ปศุสัตว์ ,อบต, เทศบาล โรงเรียน 
วัด ฯลฯ. 
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2.2 ทีมต าบล จ านวน 6 ทีม 5 ต าบล  
ผังโครงสร้างทีมต าบล 

 
2.3 ทีมชุมชน ประกอบด้วย อสม./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน า/จิตอาสา ภาคีอ่ืนๆ อสม. 1 คน มีครอบครัวที่ต้อง
ดูแลชัดเจน  

 
 
3.การพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ “ นสค.” นักสุขภาพครอบครัว 100 % ร่วมกับ
อ าเภอสวรรคโลก  เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานหมอครอบครัว 
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 -สร้างทีมหมอชุนชนคนศรีนคร โดยการรับสมัครและคัดเลือกจากอสม.ที่มีจิตอาสา มาเพ่ิมศักยภาพ “ 
หมอชุมชน เพ่ือชุมชน” มีครอบคลุมทุกรพ.สต. ทุกต าบลทั้งหมดจ านวน 60 คน โดยพัฒนาศักยภาพให้เชี่ยวชาญ
ด้านการเยี่ยมบ้าน ผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน สนับสนุนอุปกรณ์เยี่ยมบ้านให้รพ.สต.ละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. เปิดตัวหมอครอบครัวและประชาสัมพันธ์  ระดับอ าเภอ แจ้งในการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนฯ 
ในระดับต าบลแต่ละสถานบริการ ทุกรพ.สต.ประชาสัมพันธ์ ในวาวะการประชุมอสม.ทุกเดือน ประชุมในหมู่บ้าน
ร่วมกับผู้น าชุมชน 
 - จัดท าสติกเกอร์ หมอครอบครัว ติดให้ทุกครัวเรือน โดยได้รับงบประมาณ .9,960.บาท 
 - ส ารวจฐานประชากรอยู่จริงโดยอสม.และ บันทึกข้อมูลพื้นฐานตามโครงการส ามะโนประชากรของสสจ.
สุโขทัย ได้รับงบประมาณจาก สสจ.สโุขทัย ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ งบประมาณส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (PP Non Uc)  จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๒   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน
เป็นเงิน ๗,๑๓๔๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.จัดเวทีเสนอผลงาน  family care team  ระดับอ าเภอ / จังหวัด 
5.ตัวอย่าง case  การดูแลต่อเนื่องของทีมหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีนคร 
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5.1.ประวัติความเป็นมาของผู้ป่วย case ผู้ป่วยจิตเวชชายไทยรูปร่างผอม อายุ 53 ปี  ขาดยา รักษาไม่
ต่อเนื่อง  อยู่กับมารดาปี 2545-ปัจจุบัน เป็นผู้ป่วยจิตเวช case alcohol psychotic dusorder เคยมีอาการ
ปวดศีรษะนอนไม่หลับรู้สึกว่ามีคนจะมาท าร้ายเห็นภาพหลอน มีคนมากวนทั้งคืน รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง   

*ปี 2554 อุบัติเหตุรถชน กระดูกต้นขาหัก – ผ่าตัดสะโพกซ้าย 
*5 ต.ค.2557 ตกต้นไม้ ข้อมือขวาหักผิดรูป ปวดสะโพก ส่งต่อไปรพท. ผป.ปฏิเสธการรักษา มีอาการ

ปวดสะโพกขวา ปวดข้อมือขวา * ดื่มสุรา+สูบบุหรี่ เห็นภาพหลอน 
6-13 พ.ย.57 (7วัน) Admit รพ.ศรีนคร  4 วันหลัง Admit ไข้ลด พบปัญหาHypo nathemia  

ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ข้อมือขวาผิดรูป ใส่สาย Foley 'cate  
5.2.จุดเริ่มต้นของการดูแล…ติดตามเยี่ยมบ้าน HHC หลัง D/C รับ case 25 พ.ย.58 on Foley 'cate 

เยี่ยมบ้าน 27 พ.ย.2557 
  -พบผู้ป่วยนอน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีไข้ 38.6 องศา ความดันฯ ครั้งที่ 114/83 mmHg.ชีพจร…89 
/นาที ใส่สายสวนปัสสาวะอยู่กับพ้ืนในห้อง มีแผลกดทับบริเวณก้นกบระดับ  2  ประมาณ 4 ซม. แผลมีน้ าเหลือง
ซึม ,แผลกดทับตามปุ่มกระดูกแทบทุกจุด สะโพกซ้าย/ขวา ปุ่มกระดูกเข่าด้านนอกซ้าย/ขวา ไหล่พบสีผิวเริ่มแดงๆ 
ระดับ 1 ทั้ง2ข้าง บริเวณข้อพับขาขวาเป็นแผลน้ าเหลือง มดกัด เต็มบริเวณก้น  บริเวณอวัยวะเพศรอบๆเป็นแผล
พุพอง น้ าเหลือง ผู้ป่วยพูดคุยพอรู้เรื่อง บางครั้งสัปสน on Foley 'cate ถุง Urine วางกับพื้น สีปัสสาวะขุ่น V/S  
ระดับคะแนนประเมินADL = 0 
 
 
 
 
  
 
 
-โทรศัพท์รายงาน case กับแพทย์ ในทีมต าบล ให้รถ EMS ไปรับ ให้การรักษาเบื้องต้นและส่งต่อรพ.ศรีสังวร ด้วย 
Sepsis   
 
 
 
 
 

 
 
 
ทีม หมอครอบครัวลงเยี่ยมต่อเนื่อง มีอสม. จิตอาสาหมอชุมชน คน ศรีนคร และอบต.สนับสนุนที่นอน

หลอดกาแฟป้องกันแผลกดทับ,อบต.ประสานของบจากอบจ.ซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ หลังกลับจากรพ.ศรีสังวร  
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อสม.และจิตอาสาหมอชุมชนคนศรีนครไปเยี่ยม อสม.ที่รับผิดชอบในระแวกนั้นไปรับยา และ  set ท าแผล

ให้ต่อเนื่อง อสม.และคนในชุมชนช่วยกันบริจาค ซื้อผ้ายาง,บริจาคผ้ารองก้น ผ้าปูที่นอนให้ (ผป.ฐานนะยากจน ) 
การเยี่ยมบ้านครั้งต่อๆมาพบปัญหาอื่น ใช้ระบบการสื่อสารทาง line ส่วนตัว  

 
 
 
 
 
 
 

 
- งานจิตเวช และกายภาพบ าบัด เยี่ยมบ้านเป็นทีมหมอชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.กระบวนการดูแลของทีมหมอครอบครัว ชุมชน ต าบล  อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

กระบวนการเยี่ยมบ้าน HHC ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากรพ..- ถึง ระดับต าบล 
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สร้างทีมหมอชุนชนคนศรีนคร โดยการรับสมัครและคัดเลือกจากอสม.ที่มีจิตอาสา มาเพ่ิมศักยภาพ “ หมอชุมชน 
เพ่ือชุมชน” มีครอบคลุมทุกรพ.สต. ทุกต าบลทั้งหมดจ านวน 60 คน โดยพัฒนาศักยภาพให้เชี่ยวชาญด้านการ
เยี่ยมบ้าน ผ่านการฝึกทดลองปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน สนับสนุนอุปกรณ์เยี่ยมบ้านให้รพ.สต.ละ 1 ชุด  
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5.4.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับผู้ได้รับการดูแล ระหว่างวันที่ 27 พย.57 – 20 เมษายน 2558 ผลการ

ประเมิน ADL คะแนนที่ได้ จากการเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1-5 ดีขึ้นๆเรื่อยๆ จาก 0 เป็น 18 คะแนน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากเป็นผู้ป่วยติดเตียง sepsis การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากใส่สายสวน นอนติดเตียง มีแผลกดทับ 
ระดับ 2 ได้รับการดูแลจากทีมหมอชุมชน และภาคีเครือข่าย ได้ใช้ที่นอนหลอดกาแฟป้องกันแผลกดทับ ปัจจุบัน
แผลหาย ผป.สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 

ภาพกิจกรรม ก่อน-หลัง 
                            ก่อน                                                                           หลัง 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
  1. ติดตามการรักษาโรคทางจิตเวชให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
  2. ส่งเข้าคลินิกเลิกสุรา 
ผลการด าเนินงาน 
  1. มีทีมหมอครอบครัวครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. ทีมหมอครอบครัวมีศักยภาพดูแลให้บริการ ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
  3. ครอบครัวและชุมชนได้รับการดูแลครอบคลุม 
  4. มีระบบการรับ-ส่งต่อประสานในทุกระดับอย่างใกล้ชิด 
  5. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลครอบคลุมครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อนวัตกรรม : รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดย“หมอชุมชน เพื่อชุมชน” อ าเภอศรีนคร           
                   จังหวัดสุโขทัย 
 
ประเภท       กระบวนการ                  
นวัตกรรม     ระดับทุติยภูมิ    
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หลักการและเหตุผล     
  โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรัง ที่ถึงแม้จะไม่สามารถติดต่อไปสู่บุคคลอื่นๆ แต่
สามารถเกิดกับทุกคนได้เท่าเทียมกันเมื่อบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรืออยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมท า
ให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วย/ครอบครัวได้ทุกๆด้าน เพราะเป็นสาเหตุหลักของการ
ป่วย พิการ และตายก่อนวัยอันควร การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหล่านี้จะไม่สามารถกลับคืนเป็นปกติได้ จึงต้องการ
การดูแลรักษาเฉพาะ  ในการดูแลติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆนั้น ปัจจุบันมีการบริการที่เน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง การดูแลและฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่กับ
ความเจ็บป่วยเรื้อรังได้    โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาของ อ าเภอศรีนครเนื่องจากมีประชากรกลุ่มเสี่ยงจ านวน
มากที่มีรอบเอว และดัชนีมวลกายเกิน ส าหรับการคัดกรองเบาหวาน,ความดัน ปีงบประมาณ 2556 ได้ร้อยละ
93.32 และ 92.97 ตามล าดับ โรคเบาหวาน อัตราอุบัติการณ์ สูงขึ้นจากปี 2555 พบ 276.89 ต่อ แสน ปชก 
เป็น 296.95 ต่อ แสนปชก.  และ ความดันโลหิตสูงอัตราอุบัติการณ์ ใกล้เคียงกับจากปี 2555 พบ 1054.99 
ต่อ แสน ปชก  ปี 2555 พบ 1024.12 ต่อ แสน ปชก.  อัตราความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ปี 
2553-2554 พบร้อยละ 3.85 , 4.19 ลดลงในปี 2556 พบร้อยละ 4.11 อัตราป่วยด้วยความดันโลหิตสูง ปี 
2554-2556 พบร้อยละ 12.41 , 13.06 , 12.7 ตามล าดับ ส าหรับภาวะแทรกซ้อนทางโรคหัวใจและหลอด
เลือด   อัตราป่วยด้วยหลอดเลือดสมองปี 2554-2556 พบ449.40 , 514.45 และ 499.06 ต่อแสน ปชก. 
อัตราป่วยด้วยหลอดเลือดหัวใจ ปี2554-2556 พบ 999.07 , 1036.35 และ 876.19 ต่อแสนปชก. ใน
คลินิกบริการมีการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา ไต เท้า ได้ร้อยละ 69.77 , 71.57 , 76.14 ตามล าดับ 
ภาวะแทรกซ้อน ตัดนิ้ว 1 ราย คิดเป็นร้อยละ0.08 และพบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงขึ้น เป็นร้อยละ 
6.20 (ผู้ป่วยคุมระดับน้ าตาล HbA1C < 7 ปี 2554-2556 ร้อยละ 57.72 , 46.64 และ 47.85 และจาก
การคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า ผู้ป่วยอยู่ส่วนมากในกลุ่มเสี่ยงสูงปานกลาง 
  จากการส ารวจอ าเภอศรีนคร พบมีสูงอายุจ านวน 4,099 คน เป็นสูงอายุติดเตียง 48 คน  มีผู้พิการจ านวน
909 คน เป็นผู้พิการติดเตียง 15 คน ผู้ป่วยPalliative Care 21คน  
   ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้น นอกจากในสถานพยาบาลแล้ว การดูแลในชุมชนยังมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นการเน้นให้ตัวผู้ป่วย ครอบครัวและบุคคลรอบข้างท่ีอยู่ในชุมชนเห็นความส าคัญ ทั้งยังสามารถใช้
แหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู เสริม
พลังอ านาจของผู้ดูแลผู้ป่วย  สามารถขยายผลไปใช้กับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆต่อไปได้  เกิดระบบการติดตาม
เยี่ยมบ้านเป็นรูปแบบชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัว และเกิดการมีส่วนร่วมของทางสาธารณสุขและ
ภาคประชาชน มีจิตอาสาที่ ถือเป็นภาคีเครือข่ายที่ใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน เป็นการมองในเรื่องความรวดเร็วของการจัดการดูแล เน้นที่วิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นส าคัญ เพื่อท าให้การแก้ปัญหาของตัวผู้ป่วยได้ตรงจุดคณะกรรมการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินกิจกรรม “หมอชุมชน เพื่อชุมชน” ในการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชนเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 
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๑. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีสภาวะแทรกซ้อนและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และฟ้ืนฟูร่างกาย ได้อย่างถูกต้อง โดยแกนน าจิตอาสาที่ผ่านการอบรม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน และครอบครัว ให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และความรู้ ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือลดอันตรายและลดความพิการให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด 
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยชุมชน  โดยแกนน าหมอชุมชน  เพ่ือชุมชน  เพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยและผู้พิการในครอบครัวหรือในชุมชน 

ขั้นตอนการด าเนินนวัตกรรม  โดยใช้แนวการพัฒนาตามแนวทาง DHS 
Unity  Team   
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานคณะกรรมการโรคเรื้อรัง NCD  Board  ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการทั้ง 
รพ./รพ.สต/สสอ./ภาคีเครือข่าย มีสรุปผลงาน ปัญหาอุปสรรคและวางแผนงานการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 
2.มีการรับสมัคร/ค้นหา/คัดเลือกแกนน าจิตอาสาที่สมัครเข้ามาเป็น “หมอชุมชน  เพ่ือชุมชน” 
Customer  Focus    
3. มีการคืนข้อมูลสถานการณ์โรคไม่ติดต่อให้กับชุมชน  โดยใช้ นวัตกรรมจุดเกิดเหตุ  (SPOT   MAP) 
บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือสร้างความตระหนักและสอบถามความต้องการของชุมชน พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
ที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง   ยังต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน    โดยการชุมชนมีส่วน
ร่วม 
Resource  sharing and Human Development  

 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่าย ทีม  “หมอชุมชน เพ่ือชุมชน ”  
          โดยใช้หลักการ Learning  By Doing (4 ครั้ง/เดือน) 

สัปดาห์ที่ 1     
- ความส าคัญของการเยี่ยมบ้าน  
– การจัดล าดับความส าคัญของผู้ป่วยที่ต้องดูแลการรู้จักและใช้ยา     
การแบ่งฐานเรียนรู้ walk  rally    
ฐานที่1    การท าแผล            
ฐานที่2    การเจาะDTX / SMBG (Self Monitoring Blood Glucose) 

 ฐานที่3    การวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง    
ฐานที่4    อาหารกับโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ไตเรื้อรัง   
สัปดาห์ที่ 2     
- การฝึกปฏิบัติการท ากายภาพบ าบัด ผู้ป่วยติดเตียง และการฝึกบริหารปอดอุดกลั้นเรื้อรัง สมุนไพรและ

แพทย์แผนไทย   ฝึกปฏิบัติจริงโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพ  
การส่งเสริม  การให้ความรู้  ค าปรึกษา  ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว  /การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีทีมพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนเป็นพี่เลี้ยง 
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สัปดาห์ที่ 3    
 - เยี่ยมบ้านและฝึกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพ/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สรุปประเด็นสภาพปัญหา ฝึกเขียน

แบบฟอร์มโดยใช้แบบ INHOMESS 
สัปดาห์ที่ 4     
- เยี่ยมบ้านและฝึกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพ/การดูแลและการท าแผลเบื้องต้นสรุปประเด็นสภาพปัญหา ฝึก

เขียนแบบฟอร์มโดยใช้แบบ INHOMESS  มอบใบประกาศ 
5.จัดท าชุดเยี่ยมบ้านให้กับหมอชุมชนเพ่ือใช้ในการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วย 
6.ประสานงาน อบต.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย  เช่น กรณีผู้พิการ ห้องน้ าและ          ที่
อยู่อาศัย 
7.สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่โดยการประชาสัมพันธ์รับบริจาคของใช้และ
เครื่องมือที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วย เช่น รถเข็น ไม้เท้า เตียงฟลาวเลอร์  อาหารส าหรับผู้ป่วย   โดยรวม
เป็นศูนย์ที่ รพ.สต 
8.ประสานงานแม่ข่าย รพ.ศรีนคร นักกายภาพในการจัดหากายอุปกรณ์  ตามสิทธิของผู้ป่วย   
Essential Care  /Community   Participation  
9.วางแผนการท างานโดยทีมหมอชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต (หมอประจ าครอบครัว)  
     - เลือกผู้ป่วย โดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

  - วางแผนการเยี่ยม / ดูแลต่อเนื่อง 
10.แกนน าจิตอาสา “หมอชุมชน  เพ่ือชุมชน ” ทั้ง 6 สถานบริการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยให้ครอบคลุม 

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 - ให้ความรู้ด้านสุขภาพการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยและครอบครัว  เช่น การรับประทานอาหาร  การ

ใช้ยา การออกก าลังกาย   การป้องกันภาวะแทรกซ้อน  
 - ตรวจสุขภาพ  เช่น วัดความดันโลหิต   เจาะ DTX  

  -  ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่นท าแผล กรณีมีแผลกดทับ 
  -  ให้ค าแนะน าและฝึกการฟ้ืนฟูสภาพให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการ บูรณาการนวดแผนไทย 

-สรุปผลการเยี่ยมบ้าน/การดูแลให้ทีมรับทราบ 
- กรณีท่ีต้องส่งต่อมีการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพแม่ข่าย รพ.ศรีนคร   

11.ประสานงานแม่ข่ายรพ.ศรีนคร 
- ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งส่งไปและส่งกลับ 
- ทีมสหวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยผ่านช่องทาง Line  Group   
12.เครือข่ายต ารวจ  ประสานงานเป็นทีมเยี่ยมบ้านในกรณีผู้ป่วยจิตเวช หรือยาเสพติด  โดยใช้สายตรวจ
ประจ าต าบล สื่อสารผ่านช่องทาง Line  Group  ของสปภ.ศรีนคร 
13.เครอืข่ายมหาดไทย มีปลัดประจ าต าบลประสานงานในกรณีทีเจอ Case มีปัญหา  เช่น ผู้ป่วยยาเสพ
ติด ผู้ป่วยติดสุรา อาละวาด 
Appreciattion 
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14.จัดท าใบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติให้กับทีมหมอชุมชน 
15.มีเสื้อทีม”หมอชุมชน คนศรีนคร” เพ่ือสร้างความเป็น Unity   
16.วางแผนการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในอ าเภอใกล้เคียง   
17.จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเยี่ยมบ้าน   เพื่อค้นหา Best  Practice  /นวัตกรรม และ
แสดงความชื่นชม  ในประเด็นความส าเร็จของการมี “หมอชุมชน  คนศรีนคร” 

การประเมินผล 
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 

 
สถานบริการ 

 
 

จ านวนผู้ป่วย 
ทุกประเภท 

ท่ีได้รับการเยี่ยม
บ้าน  

ปีงบฯ 58 
( คน ) 

จ านวนผู้ป่วย 
ทุกประเภท 

ท่ีสามารถดูแล
ตนเอง 

ได้ตามเกณฑ์ 
 (คน) 

ร้อยละ 
(จ านวน Pt.  ท่ี
สามารถดูแล
ตนเองได้ตาม
เกณฑ์)x100 

(จ านวนผู้ป่วยท่ี
ได้รับการเยี่ยม

บ้าน) 

 
 

ผลการเยี่ยมบ้าน 

    
เย่ียม 
ต่อ 

เน่ือง 

สิ้นสุด 
การเยี่ยม 
(อาการดี

ข้ึน) 

เสีย 
ชีวิต 

อื่นๆ 

รพ.ศรีนคร 95 77 81.05 36 40 19 0 
รพ.สต.น้ าขุม 93 83 89.25 58 31 4 0 
รพ.สต.หนองแหน 233 194 83.26 81 141 11 0 
รพ.สต.นครเดิฐ 28 23 82.14 25 1 2 0 
รพ.สต.หนองบัว 80 59 73.75 73 7 0 0 
รพ.สต.คลองมะพลับ 11 2 18.18 11 0 0 0 

รวม 540 438 81.11 284 220 36 0 
 จากตารางพบว่า 

 
 
 

การประเมินระดับความพึงพอใจ 
การประเมินผลโดยแบ่งระดับการปฏิบัติรายข้อออกเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนใช้เกณฑ์ของ 
Best, 1997 (กานดา, 2550) ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
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 ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ ส าหรับหมอ

ชุมชน  จ านวน 10 คน 

ตัวประเด็นทีใช้ในการพิจารณา X  S.D. ค่าระดับ 

1.ท่านคิดว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโอยหมอชุมชน เพ่ือ
ชุมชนช่วยให้ท่านมองเห็นอันตรายของโรคเรื้อรังในชุมชน
ของท่านได้มากยิ่งขึ้น 

4.90 .316 มากที่สุด 

2.จากนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยหมอชุมชน 
เพ่ือชุมชนใช้ง่ายมีความสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วย 

4.60 .516 มากที่สุด 

3.ท่านรู้สึกว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยหมอชุมชน
เพ่ือชุมชนช่วยให้ท่านมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไปในทางที่ดีขึ้น 
4.ท่านรู้สึกพอใจกับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยหมอ
ชุมชนเพ่ือชุมชน 
5.ท่านรู้สึกว่านวัตกรรมมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและชุมชน 

รวม 

4.40 
 
 

4.50 
 

4.70 
4.62 

.699 
 
 

.707 
 

.483 

.544 

มาก 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ ส าหรับผู้ป่วย

และญาติ  จ านวน 20 คน 

ตัวประเด็นทีใช้ในการพิจารณา X  S.D. ค่าระดับ 

1.ท่านคิดว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโอยหมอ 4.70 .470 มากที่สุด 
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ชุมชน เพื่อชุมชนช่วยให้ท่านมองเห็นอันตรายของ
โรคเรื้อรังในชุมชนของท่านได้มากยิ่งขึ้น 
2.จากนวัตกรรมรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดย
หมอชุมชน เพื่อชุมชนใช้ง่ายมีความสะดวกต่อการ
ดูแลผู้ป่วย 

4.80 .410 มากที่สุด 

3.ท่านรู้สึกว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยหมอ
ชุมชนเพ่ือชุมชนช่วยให้ท่านมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไปในทางท่ีดีขึ้น 
4.ท่านรู้สึกพอใจกับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
โดยหมอชุมชนเพ่ือชุมชน 
5.ท่านรู้สึกว่านวัตกรรมมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและ
ชุมชน 
รวม 

4.80 
 
 

4.70 
 

4.60 
4.72 

.523 
 
 

.571 
 

.598 

.514 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 ระบบการดูแลผู้ป่วย 

มีระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนที่มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
ประเมินผลด้านคุณภาพ  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   
1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม     
2. หมอชุมชน  มีความภาคภูมิใจ    
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    จากการออกเยี่ยมบ้านด้วยกันกับทีมหมอชุมชน ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแววตาที่ฉายออกมาแสดงถึงความสุข
ที่ ทีมหมอชุมชน ได้ท าให้กับผู้ป่วยและให้ก าลังใจผู้ดูแล 
   “ หนูไม่คิดว่า เขาจะเป็นหนักแบบนี้ นี่ถ้าเราไม่มาดู ยายคงข้อติดแน่ๆ” 
   “ หมอไม่ต้องห่วงนะ หนูจะคอยดูแล เอายาไปให้ตากินทุกเช้าเอง หนูท าได้” 
   “ พ่ีคิดว่า การที่เราท าแบบนี้ ก็เป็นการท าบุญอย่างหนึ่งเหมือนกัน”       
   “ กรณีของยาย บ้านหนูอยู่ใกล้ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหนูจะโทรบอกหมอนะ” ฯลฯ 
3. ความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในแต่ละระดับ ที่สามารถประสานงานและสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 
   - ที่ว่าการอ าเภอศรีนคร: สนับสนุนบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวก ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนและ  
                                   รพ.สต.ในชุมชน โดยผ่านทางสภากาแฟมีนายอ าเภอเป็นประธานประสานงานแบบ
ไม่เป็นทางการ กับภาคส่วนรัฐและเอกชน ชมรม พระ สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
 

   - โรงพยาบาลศรีนคร : สนับสนุนวิชาการและก าลังคนในการให้ความรู้ จากสหสาขาวิชาชีพเช่น แพทย์ นัก
กายภาพบ าบัด  พยาบาล 
 

   - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ : สนับสนุนเชิงบริหารโครงการ แผนงาน ควบคุม ก ากับ ประเมินผล 
                                        ( รวบรวมผลงาน) 
 

   - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก ลงพ้ืนที่ร่วมกับ 
                                       ประชาชนและ รพ.สต.ในชุมชน 
 

   - อาสาสมัครสาธารณสุข: แจ้งข่าวของชุมชน กรณี พบCase ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
 

   - ทีมหมอชุมชน : สนับสนนุเชิงปฏิบัติการลงพื้น ลงเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้ป่วย 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุน 
2. กระบวนการจัดการที่เหมาะสมตามพ้ืนที่ของตนเอง 
3. การท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ 
4. ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
  
 
 
 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
1. ได้รับความร่วมมือจากการท างานเป็นทีมของหมอชุมชน 
2. ชุมชนร่วมรับผิดชอบต่อสภาวะสุขภาพของคนในชุมชน พร้อมช่วยเหลือร่วมกัน 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดความสะดวกและง่ายในการดูแลผู้ป่วย 
4. ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความเชื่อมั่นในการบริการปฐมภูมิ โดยผ่านการท างานของทีมหมอชุมชน 
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5. ภาคีเครือข่ายมีความกระตือรือร้นและบูรณาการงานบริการชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช้ 
    ทรัพยากรร่วมกัน 
6. เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกถึงความสุขในการท างานที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย 
 
 
โอกาสพัฒนา 
1. การประเมินผลความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้การประเมินกิจวัตรประจ าวันตาม 
    แนวทางการประเมิน ADL   
2. บูรณาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ ที่เฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบ าบัด   
3. พัฒนาศักยภาพ ทีมหมอชุมชน ในการดูแลผู้ป่วย Pallative Care      
4. การวางแผนเรื่องงบประมาณกองทุนต าบล ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมี 
    ภาวะแทรกซ้อน เช่น ถังออกซิเจน  ที่นอนเพ่ือรองรับแผลกดทับที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่   2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้ 
หัวข้อ     ด้านระบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
ชื่อตัวชี้วัด 1. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง  
ประะเมินตนเอง :สถานการณ์/สภาพปัญหาของพื้นที่ 
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โรงพยาบาลศรีนครเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๓๐ เตียง (F2)  ไม่มีแพทย์เฉพาะทางในการให้บริการ  
อุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์มีตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนในการรักษาสามารถรักษาได้ในโรคที่
ไม่ซับซ้อนและไม่รุนแรง  กรณีเกินขีดความสารถของแพทย์หรือไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษาจ าเป็นต้องส่ง
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่าทั้งระดับจังหวัด  ระดับเขตและบางครั้งก็จ าเป็นที่ต้องส่งผู้ป่วยข้าม
เขตและไปส่วนกลางตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ : 
๑. เพ่ือจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้เชื่อมประสานแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบการส่งต่อ 
 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

 

1. พัฒนาสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดบริการ ด าเนินการแล้ว 
2. ประเมินเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/ท าแผนจัดชื้อ
ทดแทนของเก่าและจัดชื้อใหม่ให้ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ด าเนินการแล้ว 

3. ท าแผนขออัตราก าลัง /พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถตาม Service  plain 

-มีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเพียงพอตาม 
FTE แต่ยังขาดขาดรู้และศักยภาพในการให้บริการ
เฉพาะโรค 
-เครื่องมือและอุปกรณ์มีตามศักยภาพโรงพยาบาล 
ขนาด F2 

4. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเครือข่าย
และส่วนกลาง 

-มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเครือข่ายและแม่ข่ายแต่
ยังไม่คลอบคลุมทุกสาขา 

5. จัดท าแนวทางการรักษาโรคตามสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ง่ายต่อการปฏิบัติ 

-ด าเนินการแล้ว เช่น ในโรค สาขาNCD สุขภาพจิต      
แม่และเด็ก  การดูแลแบบประคับประคอง 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
6. กระจายผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้กลับไปรักษา 
ใน รพสต ใกล้บ้าน 

-ยังไม่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ 

7. จัดแพทย์ออกตรวจรักษาใน รพสต .ในวันที่
จัดบริการโรคเรื้อรัง 

ด าเนินการแล้ว 

8. ก าหนดเกณฑ์และโรคที่ต้องส่งต่อเพ่ือให้ผู้ป่วย ด าเนินการแล้ว 
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ได้รับการรักษาอย่างทันเวลาและปลอดภัย 
9. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและการส่งต่อ ระหว่างด าเนินการ 
 

งบประมาณจาก  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.การส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกเขตสุขภาพลดลง 

ลดลง 50% ไม่เกิน37
ราย 

ส่งต่อข้ามเขต 
ปี 55 จ านวน 138  ราย 
ปี56 จ านวน   68   ราย 
ปี57 จ านวน   73    ราย 
ปี58 จ านวน   88   ราย 

เพ่ิมข้ึน  

 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ   
 จ านวนผู้ป่วยส่งต่อข้ามเขตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสาเหตุจากโรคที่เกินขีดความสามารถที่โรงพยาบาลชุมชน
รักษาได้และโรงพยาบาลในเขตยังมีข้อจ ากัดในการส่งต่อ เช่น 

- ปีงบ 57 โรคที่ส่งต่อเป็นอันดับ 1 คือ มะเร็ง  2.โรคทางจิตเวช 3 โรคที่เก่ียวกับตา โรงพยาบาลที่ส่งต่อ
ข้ามเขตเป็นเป็นอันดับแรกคือ มหาราชเชียงใหม่ 2.ศูนย์มะเร็งล าปาง  3.โรงพยาบาลศิริราช   

- ปี  58 โรคท่ีส่งต่อข้าเขตเป็นอันดับแรกคือ โรคที่เก่ียวกับตา 2.มะเร็ง  3. โรคทางจิตเวช โรงพยาบาลที่
ส่งต่อข้ามเขตเป็นเป็นอันดับแรกคือ 1.มหาราชเชียงใหม่   2 สวนปรุง 3 .ศูนย์มะเร็งล าปาง   
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ส่วนใหญ่รักษาต่อเนื่อง นัด Fu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานตามนโยบาย Palliative care  
ชื่อตัวชี้วัด 
1. มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
 2. ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดมีการเข้าถึงบริการ 
 3. ผลลัพธ์การบรรเทาทุกข์ทรมานดีขึ้นมากกวาเท่ากับ70% 
 4. ความพ่ึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวมากกว่าเท่ากับ 80%  
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ประะเมินตนเอง :สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นโรคที่รักษา

ไม่หายแล้ว ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรการแพทย์ จนกระทั่งอยู่ในวาระท้ายของชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยง 
ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เป็นการรักษาโรคตามมาตรฐาน ควบคู่การบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกาย 

จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษา โดยในปี 2558 นี ้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมาย โรงพยาบาลศรีนครเป็นโรงพยาบาลชุมชนน าร่องในการจัดตั้ง 
Palliative  Care  Unite  พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคและวัย เช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์ อัมพาต 
และเหมาะสมกับสถานพยาบาลแต่ละระดับในบริบทของวัฒนธรรมประเพณีไทย  

จากข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี   โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ผู้ป่วยใน คือผู้ป่วยมะเร็ง  ปี 2555 จ านวน  
6    คน     ปี 2556    จ านวน 4 คน  ป ี2557  จ านวน 3  คน ปี 2558  จ านวน  3 คน และข้อมูลผู้ป่วย
มะเร็งที่ขึ้นทะเบียนของอ าเภอศรีนครมีจ านวน 104 คน  ท าให้โรงพยาบาลศรีนครเห็นความส าคัญที่ต้องจัดระบบ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตามนโยบายที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการได้ง่ายและสะดวก 
 2. เพ่ือให้มีแนวทางในการส าหรับบุคลากรในการจัดการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยแบบประคับประคอง
และครอบครัวได้อย่างเหมาะสมทั้งภาคีเครือข่าย 
 3. เพ่ือให้ผู้ป่วยแบบประคับประคองได้รับการดูแลแบบองค์รวม 
 4. ผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม 
 5. เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานพยาบาลทุกระดับสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
 

 

1.จัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง -ระหว่างการด าเนินจัดหาอุปกรณ์และห้องท างาน 
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ที่เป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลและเข้าถึงได้สะดวก
และรวดเร็ว 
1.จัดหาสถานที่เพ่ือตั้ง Palliative Care  Unit   
พร้อมอุปกรณ์ในการท างาน  
1.1 โต๊ะท างานและเก้าอ้ี      
1.2 Computor        
1.3  ตู้เก็บเอกสาร           
 

- care Unit .ใช้หอผู้ป่วยใน 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
รักษาพยาบาลโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 1 
คน 

-มอบหมายให้คุณ ณันทิกาญจน์  ตั้งสกุลวัฒนา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการเป็นผู้รับผิดชอบงาน 

3.พัฒนาหลักการปฏิบัติงานให้ชัดเจนครอบคลุมทั้ง
เครือข่ายโดย 
3.1.ปรับปรุงคณะกรรมการด าเนินงานให้ครอบคลุม
ภาคีเครือข่ายซึงประกอบด้วย 
    1.ทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล( แพทย์ พยาบาล
ทุกหน่วย   เภสัชกร  นักโภชนาการ  พยาบาล
สุขภาพจิต นักกายภาพบ าบัด  ทันตแพทย์ และ
นักวิชาการสารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏิบัติ
ครอบครัว)        
  2. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานPalliative care ของ
สาธารรสุขอ าเภอ 1 คน      
   3. พยาบาลวิชาชีพประจ า รพสต.ทุกแห่ง                            
4.ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สารณสุขที่ประจ าเทศบาล 
และ อปทแห่งละ 1 คน   ก านันทุกต าบล   ตัวแทน  
จิตอาสา/หมอชุมชน  
   5.พระ        
 
 

-ด าเนินการแล้ว 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเมื่อ  
7 มกราคม2558 และมีการประชุมชี้แจงหาแนว
ทางการด าเนินงานรวมกันจ านวน    4    ครั้ง 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.ก าหนดระเบียบปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงชุมชนและ
ประกาศใช้ซึ่งประกอบด้วย   
 1.เป้าหมาย  /ตัวชี้วัด    
 2.กลุ่มเป้าหมายในการดูแล                                        
3.วธิีปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพและเครือข่าย            

-ด าเนินการแล้ว 
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4.Flow  chart                       
5.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการ
ให้บริการ  การดูแลแบบประคับประครองจ านวน 
2 รุ่นๆละ 1 วัน 
1.เจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาล 
2.เจ้าหน้าที่ใน รพสต 
3เครือข่ายในชุมชน 
5. ส่งพพยาบาลประจ า Palliative Care Unit อบรม
ตามหลักสูตร  
 

-ส่งเจ้าหน้าที่จ านวน 4 คนไปอบรมที่โรงพยาบาล
สวนดอก เชียงใหม่ เรื่อง วิธีการใช้แบบประเมิน Pos 
-ระหว่างการด าเนินการการจัดอบรม 

6.จัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมายในการดูแล
ให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอ 
 

-ทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด    191    
คน เสียชีวิต 87 คน เหลือ 104 คน 
-ทะเบียนผู้ป่วยดูแลแบบประคับประครอง จ านวน 
22 คน เป็นผู้ป่วยมะเร็ง 9 คน  ผู้ป่วยอื่นๆ13 คน 
-แบบประเมินต่างๆ 
 

7.จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ในการ
ให้บริการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  เช่น  ถังออกชิเจน , อุปกรณ์ท าแผล ,  เตียง และ
เครื่องดูดเสมหะ โยประเมินตามศักยภาพของผู้ป่วย
และผู้ดูแล 
 

-ถังออกชิเจน 10 ถัง 
-เครื่องผลิตออกชิเจน 3 เครื่อง 
-เครื่อง suction 1 เครื่อง 
-ปรับปรุงเตียงผู้ป่วยเก่าให้ยืม 
-สนับสนุนที่นอนหลอดกาแฟป้องกันการแผลกดทับ
โดยประสาน อปท ในการสนับสนุนงบประมาณ 

8.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนภายในเครือข่าย 
 

-ระหว่างการด าเนินการ 

9.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้เครือข่ายระดับจังหวัด 
 

-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระดับจังหวัด
จ านวน  5ครั้ง 

 
 
 
งบประมาณจาก  เงินบ ารุง 
          งบประมาณ  การจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  รวม 19,200  บาท             
         งบประมาณ  ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หลักสูตร การดูแลแบบประคับ30,000บาท 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
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1.มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
 

มีระบบ 
 

มีระบบ มีระบบ  

2.ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดมีการ
เข้าถึงบริการ 
 

100% 22 22 100% 

3.ผลลัพธ์การบรรเทาทุกข์ทรมานดีขึ้น 
 

70% 9 8 88.88% 

4.ความพ่ึงพอใจของผู้ป่วยและ
ครอบครัวระดับมาก 

80% 5 4 88.88% 

 
งบประมาณจาก  เงินบ ารุง 
          งบประมาณ  การจัดอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  รวม 19,200  บาท             
         งบประมาณ  ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หลักสูตร การดูแลแบบประคับ30,000บาท 
 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 

จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองภายในจังหวัด 
 

หมายเหตุ  
ระเมินความพึงใจจ านวน 5 คนจากผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแล้วเสียชีวิต 

ระดับคะแนนความพ่ึงพอใจแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 
คะแนน  31-45 ระดับ ความพ่ึงพอใจมาก 
คะแนน  16-30 ระดับ ความพ่ึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  0-15  ระดับ ความพ่ึงพอใจน้อย 
 
ผลลัพธ์การบรรเทาทุกข์ทรมานดีขึ้นประเมินในกรณีท่ีผู้ป่วยมะเร็งจ านวน 9 คนโดยใช้ Pain score 
 
คณะที่   2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
(เท่ากับ 16) 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

1. มูลค่าการให้บริการและการใช้ยาสมุนไพรยังมีน้อย 
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2. แพทย์แผนปัจจุบันยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรเนื่องจากขาดข้อมูลการวิจัยที่ชัดเจนมา
สนับสนุน 

3. การใช้ประโยชน์จากระบบรายงานในภาพรวมระดับประเทศยังไม่มีแกนหลักที่จะดึงข้อมูลทางด้าน
การแพทย์แผนไทยในระบบบริการ 

4. หลังจากประชุมกลุ่มคณะด าเนินงานแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัดท าให้ทราบถึงวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ิม
มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาสมุนไพร และบริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่มีความครอบคลุมถูกต้องครบถ้วนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 

 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอเพ่ือชี้แจงโครงการ - ประชุมชี้แจงใน คปสอ.เดือนมกราคม 2557 

 
2. ประสานงานกับแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงงานแพทย์แผนไทยและก าหนดแนวทางการใช้ยา
สมุนไพรในรพ.และในรพ.สต.ด้านบ าบัดรักษา        
ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารและระบบผิวหนัง
กล้ามเนื้อ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรโครงการAntibiotic 
Smart Use ในสถานบริการ 

- ผ่านการประชุมกรรมการบริหารรพ.และ คป
สอ. 
- ประสานงานโดยตรงกับแพทย์ 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานแพทย์แผน
ไทยและยาสมุนไพร,เสียงตามสายภายใน
โรงพยาบาล 
- วิทยุชุมชน,เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

3. ให้ความรู้เรื่องฤาษีดัดตนในคลินิกเบาหวาน 
 
 
 

- ให้บริการวันพุธ,ศุกร์ คลินิกเบาหวาน ให้ความรู้
กับกลุ่มผู้ป่วยและญาติ โดยการสาธิต,ทดลอง
ปฏิบัติท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตน 

4. บริการในชุมชนเชิงรุกด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ 
 

- เริ่มให้บริการในบางต าบล 

งบประมาณ 
 สรุปผลงานตามตัวชี้วัด(1 ต.ค.2557-30ก.ย.2558) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์/ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน(ครั้ง) ร้อยละ 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน 16 6,138  8.80 
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ไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มาตรฐาน (ผู้รับบริการทั้งหมด
69,740 ) 

 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ยาสมุนไพรไม่เพียงพอต่อการสั่งใช้ เพราะผู้ผลิตขาดวัตถุดิบ (ส่วนใหญ่สั่งซื้อจาก รพ.สวรรคโลก ) 
2. บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสรรพคุณยาสมุนไพร/บริการด้านการแพทย์

แผนไทย 
3. ขาดการสนับสนุนประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังในทุกระดับ ( กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดฯลฯ.) 
4.จนท.ได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ต้องท าการรักษาอย่างต่อเนื่อง 1 คน ตั้งแต่ ธ.ค.2557 ประกอบกับ 

ปลายปีงบประมาณ จนท.ไปเรียนต่อ ช่วงเดือน สิหาคม – กันยาย 2558 ท าให้การรับ case แพทย์แผนไทย ได้
น้อยลง 

5.ไม่มีบริการเชิงรุก 
                                                                                                                        

แนวทางการแก้ไข  
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 2. จัดซื้อยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นจากบริษัท เพิ่มจ านวนรายการยาสมุนไพรในสถานบริการให้มากข้ึน 
 3. จัดบริการเชิงรุกในชุมชนเพ่ือเพ่ิม ปริมาณผู้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
           4. ก าหนดแนวทางการใช้ยาสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโครงการ Antibiotic Smart Use 
ในรพ.และในรพ.สต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ 
หัวข้อ   ระบบควบคุมโรค 
ชื่อตัวช้ีวัด  1 : ร้อยละของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพ้ืนที่ได้ 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
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 จากผลการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลศรีนคร พบว่า การด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อยังขาดคุณภาพ การป้องกันก่อนการเกิดโรคและประชาชนขาดความตระหนักในเรื่อง
สุขภาพของตนเอง ท าให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่ได้ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยเท่ากับ 
1370.02 มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และยังคงเป็นโรคที่เป็นปัญหาอันดับ 1 ของอ าเภอศรีนคร
ตลอดทุกปี จากสภาพปัญหาที่พบโรคอุจจาระร่วงคือ กลุ่มอาชีพที่ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่ สุดคือ เกษตรกรรม
และรับจ้าง  ไม่มีเวลาประกอบอาหารที่สุกใหม่รับประทานได้ครบทุกมื้อ จึงต้องอาศัยการบริโภคอาหารปรุงสุกที่
บรรจุถุงวางขายตามตลาด ส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารตามตลาดนัดรับประทาน และอ าเภอศรีนคร มีตลาดนัดสัปดาห์
ละ 4 วัน  เป็นแหล่งบริโภคของประชาชน  ที่ส าคัญประชาชนขาดความรู้ในการเลือกซื้ออาหารปรุงส าเร็จมา
บริโภค อีกทั้งผู้ประกอบการขายอาหารตลาดนัด ไม่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ปรุงอาหารและจัดเก็บไม่
ถูกต้อง ท าให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดโรคอุจจาระร่วง แต่เมื่อเกิดโรคเจ้าหน้าที่สามารถ
ควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้และยังมีโรคที่ส าคัญคือโรคไข้เลือดออก ปี 2558 อัตราป่วยเท่ากับ 
188.19 ต่อแสนประชากร ซึ่งมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี เนื่องจากการด าเนินการป้องกันและควบคุม
โรคในผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้านยังไม่ได้คุณภาพมากพอ ท าให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกทั้งประชาชน
ยังไม่ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงเกิดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกข้ึน  

 
 
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่ได้ทันเวลาและเฝ้าระวังต่อ 2 เท่าของระยะฟักตัวที่
ยาวที่สุดของโรค  ของการระบาดนับจากวันที่พบผู้ป่วยรายแรก 
 2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้ลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง  ๕ ปี 
 3. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงให้มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค  
1. การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ทีมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ

- มีการประชุมจัดท าแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้รับผิดชอบงานและ อปท. เมื่อวันที่ 4-5 
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สรุปผลการด าเนินงานน าผลการวิเคราะห์สถานการณ์มา
ก าหนดปัญหาและแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงานแก้ไข
ปัญหามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการควบคุมโรค/ 
ภัยสุขภาพ 

พฤศจิกายน 2557 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  
1. นางสาวไพลิน เปรมสุโข รับผิดชอบงาน   
ระบาดวิทยา  อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  งาน
ควบคุมโรควัณโรค  งานควบคุมโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  ENV และ PCT 
2.นางสาวภัสสร สังข์ทอง  รับผิดชอบงาน งาน
อาหารปลอดภัย  งานควบคุมโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหาร และน้ า  ส้วม/ สวนสาธารณะ  
งานควบคุมติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเรื้อน  
งานควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง และ  RM 

2. ติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - นิเทศงาน 
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2558  
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2558 

3. พัฒนามาตรฐานด้านความเป็นทีมและความพร้อมของทีม 
     3.1  อสม.ได้รับการถ่ายทอดการเฝ้าระวังเหตุการณ์ 
     3.2 ด าเนินการตรวจจับการระบาดจากข้อมูลในระบบ
เฝ้าระวังโรคอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     3.3 มีการจัดท าสถานการณ์โรคที่ส าคัญและเผยแพร่
อย่างต่อเนื่องทุกเดือนและรายงานสถานการณ์โรคท่ีส าคัญ
เป็นรายสัปดาห์ หรือมีรายงานพิเศษเมื่อมีการระบาดที่
รุนแรง 

- จัดท าทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการ
เกิดโรคภัย 
- จัดท าแฟ้มจัดเก็บรายงานการสอบสวนโรค 
- จัดท าส าเนารายงานสอบสวนโรคที่มีรายละเอียด
ของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
- จัดท าสถานการณ์โรคที่ส าคัญและเผยแพร่ให้ อป
ท.อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และรายงานโรคที่เป็น 

 ปัญหาและก าลังเกิดการระบาดรายสัปดาห์และ
รายวัน (ไข้หวัดใหญ่) 
- มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย SRRT ทาง Facebook 
ชื่อกลุ่มอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอ าเภอศรีนคร 
และในกลุ่ม Line ชื่อ SRRT อ าเภอศรีนคร 
- มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ควบคุม
ป้องกันโรคให้ 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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      3.4 มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย SRRT และมีการแจ้ง
ข่าวสารเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันจากนอกหน่วยงาน ทั้ง
เหตุการณ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จนถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ 
ทาง Facebook และ Line 
     3.5 มีการพัฒนาการจัดการและสนับสนุนทรัพยากรของ
ทีม SRRT ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
     3.6 มีแผนปฏิบัติการรองรับการควบคุม/ภัยฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขระดับอ าเภออย่างน้อย 1 แผน 
     3.7 มีการซ้อมแผนรองรับการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขระดับอ าเภออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือการควบคุมโรคอย่างเป็นรูปธรรม 

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- มีแผนการซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 
ที่ชัดเจน (13 ตุลาคม 2558) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการควบคุมโรคอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น ทรายอะเบท น้ ายาก าจัดยุงลายตัวแก่ เครื่อง
พ่นยุง และอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรค เป็นต้น 

4. พัฒนามาตรฐานด้านผลงาน 
    4.1 วางแผนการจัดระบบการแจ้งเตือนและรายงาน
เหตุการณ์ทันเวลา  
    4.2 มีการจัดอบรมเรื่องการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพและ
มีการส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเข้ารับการอบรมการสอบสวน
โรคที่กระทรวงจัดขึ้น 
 

- มีการประชุมวางแผนการเฝ้าระวังการแจ้งเตือน
ภัยและรายงานเหตุการณ์ของทีม SRRT โดยเน้น
การท างานที่มีความเร็ว ทันเวลา   

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรค
และภัยสุขภาพ แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

- ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าว สายตาม
สายในหมู่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน  เอกสาร  ใบปลิว  
แผ่นพับและรถประชาสัมพันธ์ 

2. ประสาน อปท.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวแก่ใน
โรงเรียนก่อนเปิดเทอม 

วันที่ 15 พ.ค.58 

3.ออกประเมิน ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ตามรอบรณรงค์    
จ านวน 4 ครั้ง/ปี     
 
              
 
 
 
 
 

- ครั้งที่ 1 วันที่  30 เมษายน 2558 
- ครั้งที่ 2 วันที่  21 พฤษภาคม 2558 
- ครั้งที่ 3 วันที่ 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 
 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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4. ประชุมมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 

5.ประชุมและแจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เพ่ือ
เตรียมการควบคุมและป้องกันโรค  

เวทีประชุมหัวหน้าส่วน ของทุกเดือน 

6.แจ้งข่าวโรคไข้เลือดออกแก่ ทีมSRRT หมู่บ้านและต าบล 
ในเวทีประชุมประจ าเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขทุกเดือน 

ประชุมประจ าเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขทุก
เดือน 

7.จัดอบรมผู้ใช้เครื่องพ่นยุงด้วยตัวเอง โดย อปท.เป็น
ผู้ด าเนินการ 

ผู้เข้าร่วมอบรม ต าบลละ 10 คน ทั้งหมด 5 
ต าบล รวม 50 คน 

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง   
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเดินอาหาร
และน้ าในกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยตลาดนัด,กลุ่มแรงงาน
ต่างถ่ิน ,ผู้สูงอายุ และผู้ปกครอง พี่เลี้ยง /ผู้ดูแลเด็กเล็ก 0-4 
ปี    

  - ให้ความรู้ผู้สูงอายุ เวที กิจกรรมผู้สูงอายุ วัน
จันทร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เมษายน  2558 
วันที่  27  เมษายน  2558 
  - อบรมครู / ผู้ดูแลเด็ก 0-4 ปี เป้าหมาย 30 
คน ผลการด าเนินงาน  32 คน  ร้อยละ 100  
วันที่  4  มิถุนายน  2558 

2. ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร 
ตลาดนัด 

-อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

3. ประชาสัมพันธ์การเลือกซ้ืออาหารอย่างปลอดภัยโดย    
อสม.ในชุมชน 

  -  ด าเนินการแล้ว พร้อมออกตรวจแผงลอย
อาหาร วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม  2558 โดย 
จนท.สาธารณสุข รพ. – อปท.  พร้อมชมรม
คุ้มครองบริโภค ต าบลศรีนคร และประกาศเสียง
ตามสายผ่านหอกระจายข่าวชุมชน /เทศบาล และ
เสียงตามสายโรงพยาบาลศรีนคร 

4. ตรวจน้ าประปาเฝ้าระวังคลอรีนตกค้างในน้ าประปา -อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
5. ตรวจตัวอย่างอาหารสดเพ่ือเฝ้าระวังสารปนเปื้อน - ตรวจสารปนเปื้อน  6  ชนิด โดยรถโมบายด์ เก็บ

แล้วจ านวน  1  ครั้ง  วันที่  4  พฤศจิกายน 
2557  จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 33  ตัวอย่าง  ผล
การตรวจ  พบ  =  1 (ตย) ร้อยละ  3.03 / ไม่
พบ = 19 (ตย) ร้อยละ 57.58 / พบปลอดภัย = 
12 (ตย) ร้อยละ 36.36 /พบอันตราย = 1 (ตย) 
ร้อยละ 3.03 ได้แจ้งเจ้าของตัวอย่างให้ค าแนะน า
เบื้องต้นแล้ว และแจ้ง อปท. พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
- ครั้งที่ 2  วันที่ 29  มกราคม 2558  จ านวน 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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 ตัวอย่างทั้งหมด 66  ตัวอย่าง  ผลการตรวจ ไม่
พบ =  32 (ตย) ร้อยละ 48.48 / พบปลอดภัย 
= 31 (ตย) ร้อยละ 46.97  พบอันตราย =  3 
(ตย)  ร้อยละ 4.55   แจ้งเจ้าหน้าที่ต าบลให้
ทราบและให้ความรู้แก่เจ้าของตัวอย่างอาหาร  
- ตรวจน้ ามันทอดซ้ า เดือน มค. – มีค. 2558ร้าน
ขายประจ าในอ าเภอศรีนคร จ านวน 6  ร้าน  ผล
การตรวจ  ผ่าน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100  
ได้รับป้ายรับรองไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า อยู่ระหว่าง
การมอบป้าย 

6. ตรวจประเมินโรงอาหารสถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน 

  -  ด าเนินการแล้ว  1  แห่ง  โรงเรียนศรีนคร  มี
จ านวน  7  ร้าน แบ่งเป็นร้านขายอาหาร 5 ร้าน  
2 ร้าน จ าหน่ายน้ าผลไม้และน้ าปั่น  ผลการตรวจ 
ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก  

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรควัณโรค  
กิจกรรมที่ 1   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน/คณะท างานเพ่ือ
ประเมินผละติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ( DOT   
Meeting) 

- มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค
เพ่ือติดตามการด าเนินงานและหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2558 
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 

1.2 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตามระบบ DOT โดย จนท.ผู้น า
ชุมชน อสม. 

- มีการติดตามการเยี่ยมผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วย
เสมหะบวกจะต้องได้รับการติดตามการเยี่ยมบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่ 2 เดือนแรกระยะเข้มเข้มสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง ระยะต่อเนื่องเดือนที่ 3-6 เยี่ยมเดือนละ 1 
ครั้ง และทุกรายจะต้องมีผู้ติดตามการกินยา DOT 
โดย อสม. หรือผู้น าชุมชน 

1.3 พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมโดยสรุปจากสมุดผู้ป่วยใน
คลินิก แจ้งผลการด าเนินงานโดย คปสอ. 

- มีการติดตามการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค จากสมุดผู้ป่วยที่มาตาม
นัดที่คลินิกวัณโรคทุกสัปดาห์ 

1.4 ติดตามสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยTBClinic  DTC HTC 
(Surprise  Visit) 

- มีการติดตามสุ่มเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดย TBClinic  
DTC HTC (Surprise  Visit) เพ่ือติดตามผลการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๔๐ 

 

 ด าเนินงานและหาแนวทางการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 

1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค - มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังโรค
วัณโรค เช่น จัดเตรียมกระเป๋าส าหรับผู้ป่วยวัณโรค 
และมีการจัดท านวัตกรรมการกินยาส าหรับผู้ป่วย
วัณโรค โดยการท าบอร์ดตารรางการกินยาผู้ป่วย
วัยณโรค 

กิจกรรมที่ 2  ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ  
2.1 ประชุมชี้แจงให้ความรู้  อสม. ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดเสมหะพบเชื้อ 

-มีการให้ความรู้ อสม.เกี่ยวกับการค้นหาวัณโรค 
และความรู้เรื่องโรควัณโรค ในที่ประชุม อสม.ทุก
เดือน 

2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดกรองทางหอกระจายข่าว
สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการ เพื่อเข้ารับ
การรักษาโดยเร็ว 

- มีการประชาสัมพันธ์ด้านการคัดกรองวัณโรคและ
ความรู้เรื่องวัณโรคตามหอกระจายข่าวทั้งใน
หมู่บ้านและในสถานบริการ  

2.3 อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชนทุกเดือน 

- อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงวันโรคในชุมชน โดยอสม.มีการคัดกรอง
ตาม 12 กลุ่มหลักท่ีเสี่ยงเป็นวัณโรคไตรมาสละ 1 
ครั้ง ผลการคัดกรอง 
ไตรมาสที่ 1 คัดกรองทั้งหมด 6593 ราย พบผู้ที่
มีอาการสงสัยวัณโรค 44 ราย     เสมหะพบเชื้อ 
0 ราย  
ไตรมาสที่ 2 คัดกรองทั้งหมด 6241 ราย พบผู้ที่
มีอาการสงสัยวัณโรค 23 ราย     เสมหะพบเชื้อ 
0 ราย           
ไตรมาสที่ 3 คัดกรองทั้งหมด 3497 ราย พบผู้ที่
มีอาการสงสัยวัณโรค 24 ราย    เสมหะพบเชื้อ  
0 ราย      
ไตรมาสที่ 4 คัดกรองทั้งหมด 2672 ราย พบผู้ที่
มีอาการสงสัยวัณโรค 25 ราย   เสมหะพบเชื้อ   
0 ราย 

2.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองวัณโรคในสถานบริการ - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการคัดกรองวัณโรคใน
สถานบริการในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

2.5 จัดสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ในวันวัณโรคโลก - มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่มารับบริการในสถาน
บริการในวันสัปดาห์รณรงค์วัณโรค เมื่อวันที่ 24   

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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 มีนาคม 2558 
กิจกรรมที่ 3   พัฒนาTBคลินิกให้ได้มาตรฐาน  
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการส่งต่อ - ตอบกลับข้อมูล 
การดูแลผู้ป่วย         
- ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องย้ายไปนอกพ้ืนที่เพ่ือรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการส่งต่อผู้ป่วย 
และการตอบกลับข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกับสถาน
บริการอ่ืนๆที่ผู้ป่วยไปรับบริการ 

3.2 พัฒนาระบบข้อมูลการจัดเก็บและการประมวลผล - มีการจัดเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานไปอบรม
เกี่ยวกับโปรแกรม TB CM ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้
จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการ
ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐานและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขส่วนขาด 

- มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค เมื่อวันที่ 9  
กุมภาพันธ์ 2558 จากการประเมินตนเองได้
คะแนนที่ 99 คะแนนจาก 100 คะแนน ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

 
งบประมาณ  46,775 บาท 
 งบเงินบ ารุง   11,800  บาท       งบ PP  34,975  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลงานตามตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์/ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

ร้อยละของอ าเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญในพ้ืนที่
ได้ภายใน  2 รุ่น 

 ร้อยละ 50 หัดไม่มีผู้ป่วยสามารถ 
ไข้เลือดออกไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 ของอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้
ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)  

ร้อยละ 80 ประเมินตนเองได้
คะแนนร้อยละ 72  

ร้อยละ 60 ของ SRRT ระดับอ าเภอสอบสวนและควบคุมใน
โรคและกลุ่มอาการที่มีความส าคัญสูงระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 

ร้อยละ 70 ของชุมชนต่างด้าวได้รับการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
การป้องกันควบคุมโรคและมีการพัฒนา อสม.ต./อสต. 

ร้อยละ 70 มีฐานข้อมูล ร้อยละ
100 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ลดลงร้อยละ 20 
จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง  ๕ ปี 

ข้อมูล 1 มค. – 30
กย. 58  อัตราป่วย
เท่ากับ  188.19 

อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลง มีค่าน้อยกว่า
ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 

 ข้อมูล 1 มค. – 30
กย. 58  อัตราป่วย
เท่ากับ  1370.02 

 

 
ปัญหาอุปสรรค 
 -    การสร้างเครือข่ายแหล่งข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุม 

- การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้การเริ่มด าเนินการเป็นไปได้อย่าง
ล่าช้าและไม่ทันช่วงการระบาด ท าให้การควบคุมป้องกันโรคไม่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการแก้ไข 
-    ขยายการสร้างเครือข่ายของแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะในชุมชน ได้แก่ ครู ผู้น าชุมชน หมอ

พ้ืนบ้าน ผู้น าศาสนา อาสาสมัคร ชมรมออกก าลังกาย เป็นต้น 
 -    ควรเริ่มท าแผนการด าเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณเพ่ือให้เริ่มด าเนินการได้เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2    พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้ 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๔๓ 

 

หัวข้อ    ระบบควบคุมโรค 
ชื่อตัวชี้วัด    อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง  ๕ ปี 
    
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

    สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  โดยปี 2557 มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน เท่ากับ 161.8  โดยช่วงอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 0 -4 ปี 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 468.54  ราย รองลงมาคือช่วงอายุ 10-14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสน
คน เท่ากับ 421.5 ราย และช่วงอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 382.9 ราย  ตามล าดับ  
อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดคือ อาชีพนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 22 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  จ านวน
ผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย และอาชีพเกษตร จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 3 ราย ตามล าดับ 
   จากสถานการณ์พบว่าสาเหตุการเกิดการระบาดเนื่องจากประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลบริเวร
บ้านเรือนของตนเอง  และระบบการควบคุมป้องกันโรคยังไม่มีคุณภาพ  จึงควรเพ่ิมระบบควบคุมป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อท าให้โรคไข้เลือดออกมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 
และจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2557 จึงท าให้ในปี 2558 คณะผู้บริหารและผู้น า คือ
ท่านนายอ าเภอศรีนคร จึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก และใน
ที่ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ก็ได้เลือกเรื่อง โรคไข้เลือดออก เป็นวาระส าคัญของอ าเภอศรีนครที่ต้อง
เร่งให้ทุกฝ่าย เช่น โรงพยาบาลศรีนคร สาธารณสุขอ าเภอศรีนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง วัดและ
โรงเรียน ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมมือกันก าจัดโรคไขเลือดออกอย่างจริงจังและให้รายงานผลการ 
ด าเนินกิจกรรมและค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายทุกเดือนในเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  จึงท าให้ปี 2558 มีอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  โดยตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 –  มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยทั้งหมด 1 ราย อัตรา
ป่วย 7.53 .ต่อแสนประชากร 
วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและให้ความร่วมมือใน
การควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก            
  2. เพ่ือลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนและชุมชน      
   3. เพ่ือให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  
 
 
 
 
 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน  
ก่อนเกิดโรค 
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1. ประชุมท าแผนพร้อมคืนข้อมูลการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมาร่วมกับ อปท.
และภาคีเครือข่าย 

2. มีการจัดประชุมทีม SRRT ระดับอ าเภอเพ่ือวางแผนการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
พร้อมกับก าหนดการรณรงค์พร้อมกันทั้งอ าเภอ 

3. มีการสุ่มส ารวจค่า HI / CI /BI โดยทีม SRRT อ าเภอทุกต าบลและเวียนทุกหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 
4. มีการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ทีม SRRT ต าบลและ อสม.ในเวทีประชุม อสม.ทุกเดือน 
5. มีการอบรมแกนน าพ่นสารเคมี ต าบลละ 10 คน 5 ต าบล = 50 คน โดยใช้วิทยากรในพื้นที่ เนื่องจาก

งบประมาณมีจ ากัด 
6. ทีมด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอ าเภอ มีการติดตามนิเทศงาน ตามมาตรฐานการด าเนินงาน

โรคไข้เลือดออกทุกพ้ืนที่ 
7. มีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านผ่านทาง

ห่อกระจายข่าว / รถประชาสัมพันธ์/เสียงตามสาย 
8. มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข่าวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตเช่น ทาง 

Facebook  และ Line แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
9. ประสาน อปท.พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวแก่ในโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 
10.  มีการอบรมแกนน านักเรียนจ านวน 15 โรงเรียน ทั้งอ าเภอศรีนคร 
11.  จัดท า Spot โฆษณาเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกแจกแก่ อปท.ทุกแห่ง 

 
กลยุทธเด่นด้านการประสานงานกับภาคีเครือข่าย 
-  ได้รับความร่วมมือจากท่านนายอ าเภอศรีนคร ในการใช้เวทีประชุมหัวหน้าส่วนให้ความรู้ / 
ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้น าชุมชนทราบ   
- มีการติดตามผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในที่ประชุมหัวหน้าส่วน โดยท่าน
นายอ าเภอทุกเดือน พร้อมทั้งก าชับหากหมู่บ้านไหนพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมอย่างเข้มแข็ง และสุดความสามารถ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในทุกๆด้าน 
- มีการจัดประชุมร่วมกับ อปท.ในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
ขณะเกิดโรค 
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1. ทีม SRRT ลงด าเนินการควบคุมโรคทันทีหลังได้รับแจ้งข่าว 
2. ประสาน อปท. พ่นหมอกควันท าลายยุงตัวแก่ในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย และครอบคลุมพ้ืนที่ทุก

หลังคาเรือน ภายใน 24 ชั่วโมง 
3. ประสานกับผู้น าชุมชนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
4. ประสานทีม SRRT ต าบลและ อสม.เพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย

ในการเอกซเรย์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ทุกหลังคาเรือน พร้อมทั้งก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย โดยการ
เก็บขยะบริเวณรอบบ้านทุกหลังคาเรือนพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน 

5. ด าเนินการสอบสวนโรคอย่างละเอียด และหาแหล่งรังโรคและการถ่ายทอดโรค เพื่อด าเนินการควบคุม
ป้องกันโรคทุกจุดที่เป็นจุดเสี่ยง 

6. มีการด าเนินการควบคุมป้องกันโรคโดยการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายและพ่นหมอกควันในพ้ืนที่
ที่ผู้ป่วยไปอาศัยอยู่ 14 วันก่อนป่วย เช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่เกิดเหตุ 

7. แจ้งประชาสัมพันธ์และเตือนภัยพื้นที่ใกล้เคียง ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ทางหอกระจายข่าว
ของหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ผู้น าชุมชน และประกาศให้ทุกหลังคาเรือนร่วมกันรณรงค์
ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บและท าลายภาชนะท่ีไม่ใช้ให้หมด ปิดฝาโอ่งน้ าใช้หรือใช้ผ้า
ปิดฝาโอ่งน้ าดื่มให้มิดชิด 

8. หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยให้จัดท า Big Cleaning Day  ทั้งหมู่บ้าน ไม่จ ากัดรัศมี 100 เมตร 
9. ขอความร่วมมือกับชุมชนในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถุงด า รถเก็บขยะ เพ่ือร่วมกันก าจัดขยะ 

ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน 
10.  รณรงค์ส ารวจดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันก าจัดยุงตัว

เต็มวัย ในสถานศึกษาโรงเรียนและวัด 
11.  ผู้บริหารได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานได้ถูกจุด 
12.  น าขยะที่ได้จากการก าจัดขยะในหมู่บ้าน เช่น ยางรถยนต์ ไปท าการรีไซเคิล ในโรงเรียน กศน. เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
13.  เฝ้าระวังและติดตามประเมินสถานการณ์โรคในพ้ืนที่ทุกวันและค้นหาผู้ป่วยในชุมชนและในสถานบริการ 

 
กลยุทธเด่นด้านการด าเนินการควบคุมป้องกันขณะเกิดโรค 
-  ใช้มาตรการรณรงค์ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3 ครั้งคือครั้งที่ 1 (วันพบผู้ป่วย) 3 และ 7 
และไม่ใช่ท าแค่รัศมี 100 เมตร แต่ท าลายทั้งหมู่บ้าน 
- มีการทบทวนแนวทางการด าเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน ร่วมกับทีม SRRT อปท.และภาคี
เครือข่าย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 

หลังเกิดโรค 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและภาคเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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2. สุ่มส ารวจค่า HI / CI /BI โดยทีม SRRT อ าเภอทุกต าบลและเวียนทุกหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการสงสัยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการด าเนินการรณรงค์ส ารวจดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับผู้น าชุมชน 

และ อสม.อย่างต่อเนื่อง 
5. จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 
งบประมาณ      จ านวน    16,000  บาท    
         
สรุปผลงานตาม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/แสน 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 
20 จากค่ามัธย
ฐานย้อนหลัง  

๕ ปี 

 ( 50 ราย ) 188.19 
 

 
 
ปัญหาอุปสรรค 

- ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล ป้องกัน และช่วยกันท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายใน
บริเวณบ้านตนเอง 

- การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ประชาชนไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ 

แนวทางการแก้ไข 
  -    สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรค 

- ประสานทีมผู้น าร่วมการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. 
  
 
 

 
 
 
 
      1. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 
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หัวข้อ   ระบบควบคุมโรค 
 

ชื่อตัวชีวั้ด 1.อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลงจากค่ามัธยฐานรย้อนหลัง  ๕ ป ี
  2. อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 

  โรคอุจจาระร่วงเป็นปัญหาพ้ืนที่ อันดับ 1 ของอ าเภอศรีนคร พบมากในกลุ่มอายุ 0 -4 ปี กลุ่ม
อาชีพที่ป่วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดคือ เกษตรกรรมและนักเรียน ในพ้ืนที่ที่พบมากคือ ต าบลศรีนคร เนื่องจาก
เป็นต าบลศูนย์กลาง การกระจายสินค้าบริโภค ได้แก่ อาหารสด /เนื้อสัตว์ / ตลาดนัด / อาหารปรุงส าเร็จบรรจุถุง 
และร้านแผงลอย ร้านอาหาร ที่มีจ านวนมากท่ีสุดในอ าเภอ ประกอบกับพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ร่วมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้อาหารที่ปรุงไว้เกิดการเน่า บูด เสีย ประชาชนท างานมาก
ขึ้น ไม่มีเวลาประกอบอาหารที่สุกใหม่รับประทานได้ครบทุกมื้อ จึงต้องอาศัยการบริโภคอาหารปรุงสุกที่บรรจุถุง
วางขายตามตลาด ส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารตามตลาดนัดรับประทาน และอ าเภอศรีนคร มีตลาดนัดสัปดาห์ละ 4 
วัน  ทีประชาชนขาดความรู้ในการเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จมาบริโภค อีกทั้งผู้ประกอบการขายอาหารตลาดนัด ไม่
มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ปรุงอาหารและจัดเก็บไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดโรคอุจจาระร่วง 
 

วัตถุประสงค์ : 
1.เพ่ือให้ผู้ประกอบการแผงลอยตามตลาดนัด,แรงงานต่างถิ่น,ผู้สูงอายุและผู้ปกครองเด็ก 0-4 ปี
ผู้ดูแลเด็กเล็ก มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินอาหาร 
2.เพ่ือเฝ้าระวังคลอรีนตกค้างในน้ าประปา 
3.เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคท่ีปนมากับอาหารและน้ า 
4. เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า 
 

กลวิธี / กิจกรรม 
 

 ใช้กระบวนการ DHS  
 Unity    Team 
 ร่วมคิด 

1. สร้างการมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของอ าเภอศรีนคร จัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันโรค
อุจจาระร่วงให้ตรงเป้าหมาย ร่วมกับ นายอ าเภอศรีนคร /อปท. /โรงเรียน / ผู้น าชุมชน /วัด และสาธารณสุข
อ าเภอศรีนครพร้อมคืนข้อมูลการตรวจคลอรีนตกค้างในน้ าประปาหมู่บ้าน  
 2. แจ้งสถานการณ์ของโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ  เวทีประชุม อสม.ประจ าเดือน พร้อมให้ความรู้ 
เรื่องโรค การป้องกันการเกิดโรค แก่ อสม. เป็นเครือข่ายกระจายความรู้ลงสู่หลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบ 
 3. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ก่อนเกิดโรค ขณะเกิดโรค และหลังเกิดโรค แก่ กลุ่มเป้าหมาย (ครู/พ่ีเลี้ยง
เด็ก ใน ศพด.,รร.อนุบาล / ผู้ปกครองเด็กเล็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้ประกอบการอาหาร /แรงงานต่างถิ่นและประชาชน
ทั่วไป) โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจประเมินบูรณาการร่วมกับการรณรงค์ใส่ทราย 
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ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย,บูรณาการร่วมกับเยี่ยมหลังคลอด ให้ความรู้ผู้ปกครองและส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์บทความรู้เรื่องโรคอุจจารระร่วงผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

-.จัดท าสื่อให้ความรู้ เรื่องโรค และการดูแลตนเองเบื้องตน วิธีการท าเกลือแร่ทานเองที่บ้าน เพ่ือเป็นสื่อ
การสอนในชุมชน  
 ร่วมท า 
 4. จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร อ าเภอศรีนคร ร่วมกับ ท้องถิ่น 
 5. ตรวจประเมิน โรงอาหารโรงเรียน ,ศพด. / โรงครัว / แผงลอย – ร้านอาหาร ร่วม จนท.สาธารณสุข 
อปท. /ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และ อย.น้อย ในโรงเรียน เพ่ือให้ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริโภค  
 6. เก็บตัวอย่าง น้ าดื่ม / อาหารสด ส่งตรวจ  ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
การเลือกซื้ออาหารสดมาจ าหน่าย ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข อปท. และชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
 ร่วมประเมินผล 

7. แจ้งสถานการณ์ระบาดของโรค ในเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าชุมชน พร้อมแจ้งผลการ
ด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว ปัญหาที่พบ ขอความร่วมมือให้ผู้น าชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหา 
 8. ออกเก็บตัวอย่างน้ าประปา เพ่ือเฝ้าระวังคลอรีนตกค้าง ในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้น าชุมชน และสรุปปัญหา
ที่พบ หาทางแก้ไขต่อไป 
 9. ประสาน อปท. ในการดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การล้างส้วมสาธารณะ /ล้างตลาดสด /การก าจัด
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้เจ้าของบ้านเป็นผู้เก็บขยะรวบรวมแล้วน ามากองไว้หน้าบ้าน โดยอปท. จะมาน าไป
ก าจัดพร้อมรณรงค์ใส่ทราย ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค 
 10. พบการระบาดของโรค ทีม SRRT อ าเภอศรีนคร ลงสอบสวนและควบคุมโรค หลังได้รับแจ้ง ภายใน 
24 ชม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ้ืนที่ที่เกิดโรค  อสม. ลงให้ความรู้ในพ้ืนที่ที่เกิดโรค ,เก็บตัวอย่างอาหารที่
สงสัยส่งตรวจ,ท า Stool Culture ในผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือชัดเจน ส่งตรวจหาเชื้อที่ชัดเจน , ให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยและญาติ ขณะป่วยและเมื่อหลังจากหายป่วยแล้ว , เฝ้าระวังอาหาร หรือ แหล่งจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่ เพ่ิม
การตรวจสอบโดยเพิ่มความถี่ในการเก็บอาหาร และ น้ าส่งตรวจ 
  
งบประมาณจาก   จ านวน 
1 PPA   8,600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( 1 มค. –30  กันยายน   2558 )   
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
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อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลงจาก
ค่ามัธยฐานรย้อนหลัง  ๕ ปี (2553-
2557) 

ไม่เกิน 2001.9 1370.02/แสน
ประชากร 

ร้อยละ 68.44
ลดลง 31.56 

อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง
จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2553 
– 2557) 

ไมเ่กิน 141.7 154.32 ร้อยละ 109.61 
เพ่ิมข้ึน9.61 

 
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้/จัดอบรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

- ครู / พ่ีเลี้ยงเด็ก 
 

- ผู้ปกครองเด็ก 

 
 
 

- ผู้สูงอายุ 
 

- ประชาชนทั่วไป 

 
- อบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร 

 
 

30 คน 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 
ครั้ง 

 
 
 
 

60 คน 

 
 

1 ครั้งจัดอบรม 
 

1 ครั้ง ประชุมผู้ปกครอง
เด็ก 

เยี่ยมบ้านหลังคลอด 
จ านวน6ราย 

1 ครั้งเวทีชมรมผู้สูงอายุ 
- ผ่านหอกระจายข่าว

ชุมชน /อสม. 
50 คน 

 

 
 

32 คน  
ร้อยละ 100 

 
 

100 
 

100 
 
 
 

83.33 

ตรวจประเมิน 
- โรงอาหารโรงเรียน 
- ร้านแผงลอย-ร้านอาหาร 
- โรงครัว รพ 

 
25 แห่ง 

60 
1 

 
20 แห่ง 
40 ร้าน 

1 

 
80 

66.67 
100 

 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
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ตรวจน้ าดื่ม/น้ าใช้/อาหาร 2 ครั้ง / ปี - ครั้งที่ จ านวน  

131 ตย. 

- ครั้งที่ 2 จ านวน  

66 ตย. 

ไม่พบสาร
ปนเปื้อน ครั้ง
ที่ 1 58.02 

ที่ 2 48.48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานคุ้มครองผู้บริโภค 
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ตอบสนองตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด  
1. ประชาชน อาจารย์และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร 
2. มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานศึกษา และภายในชุมชน 
3. ไม่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในสถานศึกษา และร้านขายของช าในชุมชน 
4. สถานพยาบาลเอกชน และร้านขายยาผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในอ าเภอศรีนคร มีหลาย
รูปแบบ  ทั้งยา  อาหารเสริม เครื่องส าอาง โดยกลยุทธ์หลักคือการโฆษณา กระตุ้นความต้องการ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้ง
ทางวิทยุชุมชน รถเร่ ป้าย การขายตรงโดยสื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือ ตามกลุ่มเป้าหมายของสินค้า เช่น กลุ่มแม่บ้าน จะ
เน้นความสวยงาม กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จะเน้น แก้ปวดเมื่อย  เจริญอาหาร นอนหลับ  และที่ส าคัญคือกลุ่มผู้ป่วย
เรื้อรังและกลุ่มวัยสูงอายุ จะเน้นสรรพคุณครอบจักรวาล รักษาบรรเทาได้ทุกโรคทุกอาการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ยัง
ไม่สามารถด าเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จากากรตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหร และ 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร อ าเภอศรีนคร ยังพบว่ามีบางร้านที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ขอก าหนดสุขาภิบาลอาหาร และ
ยังเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารอีกด้วย  จากการคืนข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่า อ าเภอศรีนคร มี
ร้านอาหารจ านวน  5  ร้าน ผ่านเกณฑ์ 5 ร้าน / แผงลอยจ าหน่ายอาหารจ านวน 64  แผง ยังผ่านเกณฑ์ไม่ครบ 
100 %   อาหารสด เช่น ผัก เนื้อ  ยังตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหาร  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดตั้ง
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชน โดยจะน าร่องที่ต าบลศรีนคร เนื่องจากเป็น
แหล่งกระจายสินค้าไปสู่แต่ละต าบล เพ่ือลดการปนเปื้อนในอาหารและ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
         จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้สรุปบทเรียนส าคัญ โดยพบว่า แนวทางส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยมิให้
ประชาชนในชุมชนตกเป็นเหยื่อ  คือการให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้รู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อและไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
เสี่ยง ตลอดจนเป็นหูเป็นตาแจ้งการกระท าที่ละเมิดกฎหมายแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีภาคีหลักในชุมชนที่ร่วม
กระบวนการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องค์กรปกครองท้องถิ่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ผู้น าท้องถิน่  สถานศึกษา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและโรงพยาบาล เป็นต้น  

 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับคุณภาพอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิต/จ าหน่าย ใน 
อ าเภอศรีนครให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. เฝ้าระวังควบคุมสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. เพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในอ าเภอศรีนครจ าหน่ายและให้บริการสินค้าที่ 

มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด 
5. เพ่ือควบคุมกับสถานพยาบาลเอกชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสโุขทัย ๑๕๒ 

 

6. เพ่ือให้มีกระบวนการอนุญาตสถานพยาบาลและคลินิกเอกชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
7. ประชาชนใน อ.ศรีนครไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ/ยาสเตียรอยด์โดยไม่จ าเป็น 
8. เพ่ือส่งเสรมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม อย.น้อย 
9. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมทักษะของนักเรียนกลุ่ม อย.น้อย 
10. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กลุ่ม อย.น้อย  

 

กิจกรรม/กระบวนงาน 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
จัดท าแผนการด าเนินงาน ร่วมกับ อปท. และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

มีแผนปฏิบัติงานคุมครองผู้บริโภคปี 2558  

อย.น้อยสร้างเครือข่ายอสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค /
อปท เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย
ในร้านช า 

ตรวจสอบร้านช า จ านวน 114 ร้าน 
ฉลากยา อาหาร เครื่องส าอาง 342 ฉลาก 

ควบคุมก ากับสถานพยาบาล ร้านขายยา ให้เป็นไป
ตามกฎหมายประจ าปี 

ร้านขายยา 2 ร้าน 
คลินิกพยาบาล 5 แห่ง 
คลินิกกายภาพบ าบัด 1 แห่ง  
คลินิกทันตกรรม 2 แห่ง 
คลินิกแพทย์ 2 แห่ง 

มีจุดรับร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกรพ.สต มีจุดรับร้องเรียนใน รพ./ รพ.สต.  6 แห่ง 
และท่ีสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร 1 แห่ง  รวม
ทั้งหมด  7  แห่ง ในอ าเภอศรีนคร 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รณรงค์การใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยในชุมชน 

แกนน าอย. น้อยให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัยในชุมชน 

ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดโดยรถ Mobileใช้ตัวอย่าง
อาหาร ปีละ2 ครั้งครั้งที่ 1 = เดือน ตค. –  ธค. 57  
ครั้งที่ 2 = เดือน มค. –  มีค.  58  และตรวจ
ภาชนะ/ผู้สมผัสอาหาร ปีละ 1 ครั้ง 

ตรวจสารปนเปื้อน  6  ชนิด โดยรถโมบายด์ เก็บ
แล้วจ านวน  1  ครั้ง  วันที่  4  พฤศจิกายน 2557  
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 131  ตัวอย่าง  ผลการ
ตรวจ  พบ  =  1 (ตย) ร้อยละ  0.76 / ไม่พบ = 
76 (ตย) ร้อยละ 58.02 / พบปลอดภัย = 49 
(ตย) ร้อยละ 37.40 /พบอันตราย = 5 (ตย) ร้อย
ละ 3.82 ได้แจ้งเจ้าของตัวอย่างให้ค าแนะน า 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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 เบื้องต้นแล้ว และแจ้ง อปท. พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ครั้งที่ 2  วันที่ 29  มกราคม 2558  จ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด 66  ตัวอย่าง  ผลการตรวจ ไม่พบ 
=  32 (ตย) ร้อยละ 48.48 / พบปลอดภัย = 31 
(ตย) ร้อยละ 46.97  พบอันตราย =  3 (ตย)  ร้อย
ละ 4.55   แจ้งเจ้าหน้าที่ต าบลให้ทราบและให้
ความรู้แก่เจ้าของตัวอย่างอาหาร  
ตรวจน้ ามันทอดซ้ า เดือน มค. – มีค. 2558ร้าน
ขายประจ าในอ าเภอศรีนคร จ านวน 6  ร้าน  ผล
การตรวจ  ผ่าน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100  ได้รับ
ป้ายรับรองไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า และได้ด าเนินการ
มอบป้ายให้แก่ร้านที่ผ่านแล้ว 
ด าเนินการตรวจร้านอาหารและแผงลอยอาหาร 
เป้าหมาย 64 ร้าน จ านวน 36  ร้าน  ชว่งเดือน 
พฤษภาคม 2558  ผลการตรวจ ภาชนะท่ีตรวจ
ทั้งหมด จ านวน  112 ภาชนะ  ผ่าน 65 ภาชนะ 
คิดเป็นร้อยละ 58.04 / มือปรุง-มือเสิร์ฟ ตรวจ
ทั้งหมด 34 มือ  ผ่าน  8  มือ คิดเป็นร้อยละ  
23.53 /  ตัวอย่างอาหารตรวจทั้งหมด  18  
ตัวอย่าง  ผ่าน  3  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  16.67  
 

 
งบประมาณจาก   PPA จ านวน  8,500 บาท    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( ตัวช้ีวัดกระทรวง )   
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ตัวอย่างอาหารที่ส่งวิเคราะหค์ุณภาพผ่าน
เกณฑ ์
 
 
 
น้ าทอดซ้ า 
 
ตัวอย่างอาหาร 

ไม่พบสารปนเปื้อน 
 
       
 
    
>70 
อ าเภอศรีนคร 8 ร้าน 
       ปีละ 2 ครั้ง 
 

ตัวอย่างทั้งหมด ตรวจ 
2 ครั้ง = 99 (ตย)  
ไม่พบสารปนเปื้อน = 
51 (ตย) 
ผ่าน 6 ร้าน   
 
ครั้ง 1 จ านวนท้ังหมด 
131 ตย. ไม่พบสาร
ปนเปื้อน 76 ตย. 
-ครั้ง 2 จ านวน 66 
ตย. ไม่พบสาร
ปนเปื้อน 32 ตย. 

 
 

51.52 
 
 

71.43 
 

58.02 
 
 
 

48.48 
ข้อร้องเรียนแก้ไขไดส้ าเรจ็ การติดตามไม่พบข้อ

ร้องเรียน เรื่องเดียวกัน
เพิ่ม 

ปี 2558 มี 1 ข้อ
ร้องเรียน หมอ
ชาวบ้าน รักษาอาการ
วิงเวียน ท าให้ผู้ป่วย
เกิดอาการแพ้ อาการ
แย่ลง จ่ายยาไม่ถูก 
ตรงโรค  

แก้ไข 
1.ท าหนังสือช้ีแจ้ง 
ตักเตือนให้เลิกกระท า
การดังกล่าว 
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน เข้ารับการ
รักษาท่ีสถานบริการ
สาธารณสุขท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
3.ให้ความรู้การเลือก
ซื้อยาสามญัประจ า
บ้านไว้ทานเองที่บ้าน 
3.ผลการแกไ้ข หมอ
ชาวบ้าน เลิกกระท า
การดังกล่าว ไม่พบผู้
ร้องเรียนเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ  
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- ยังมีคลินิกพยาบาลและคลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการก่อนขออนุญาตเปิดสถานพยาบาล แนะน าให้เจ้าของ
คลินิกด าเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย 

- เป้าหมายตรวจน้ ามันทอดซ้ า 7 ร้าน  ผ่าน 6 ร้าน เนื่องจาก อีก 1 ร้านไม่ได้ตรวจ เพราะร้านปิดปรับปรุง 
ช่วงขณะที่ด าเนินการตรวจ 

- อาหารสดที่ตรวจพบสารปนเปื้อน ได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้เลือกซื้อจากแหล่งที่มี
คุณภาพ และเชื่อถือได้ 

- ผู้ประกอบการทราบว่าอาหารสดที่จ าหน่ายปนเปื้อน เกิดความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
จากการบอกเล่าของแม่ค้า เพราะตัวแม่ค้าเองก็ทานผักจากร้านเช่นกัน 

- ร้านที่จ าหน่ายอาหารทอดประจ า ให้ความร่วมมือในการตรวจ และปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐาน 
 

 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

- ด าเนินการตรวจรอบ 2 ให้ครบเป้าหมาย 7 ร้าน  พร้อมแจกแผ่นพับความรู้เรื่องน้ ามันทอดซ้ า ให้แก่
ผู้ประกอบการทราบ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่าในพ้ืนที่ ร้านขายอาหารทอดไม่ใช้น้ ามันทอดซ้ า ปลอดภัย สามารถ
บริโภคได้ 

 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( รอด าเนินการ )   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ประชาชน อาจารย์และนักเรียนมคีวามรู้ความ
เข้าใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร 

แกนน าอย. น้อย 100 คน แกนน าอย.น้อย 
100 คน 

100 

มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพภายในชุมชน 

114 ร้าน x 3 = 342 
ฉลาก 

342/9 ฉลาก 97.36 

ไม่มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่ปนเปื้อนในร้าน
ขายของช าในชุมชน 

0 พบเครื่องส าอาง
ปนเปื้อน 1 ชนิด 

 

สถานพยาบาลเอกชน และรา้นขายยาผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ขย.1 จ านวน 2 แห่ง 
คลินิกเวชกรรม 2 
คลินิกพยาบาล 5 
 
 
คลินิกทันตกรรม 2 
 
 
คลินิกกายภาพบ าบัด 1 

2 
2 
4 
 
 

1 

100% 
100% 
80% 

(อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขออนุญาต) 

50% 
(อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขออนุญาต) 

100% 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถเข้าถึง 
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บริการได้ 
ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด 
ชื่อตัวชี้วัด 1.อัตราการหยุดเสพ (Remission rate) 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอ าเภอศรีนครจัดเป็น

อ าเภอหนึ่งที่มีพ้ืนที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากอยู่ติดพ้ืนที่ของอ าเภอตรอนและ
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ท าให้ประสบกับปัญหาในการควบคุมการระบาดของยาเสพติดที่ข้ามเขตจังหวัดเข้ามา
จนควบคุมไม่ได้ และปัญหาพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอที่ยังมีลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดกันอยู่จากค าสั่งของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/2555 ได้ก าหนดเป้าหมายในการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบ และให้มีการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจน
ครบ 1ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม   และเพ่ือติดตามผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูและป้องกันการกลับไปเสพซ้ าและส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดได้ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ : 

1.เพ่ือติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ า 
2.เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในการด ารงชีวิตให้ปลอดภัย 
   จากยาเสพติด 
3 .เพ่ือเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการพัฒนาและรับรองสถานพยาบาลยาเสพตดิ ได้รับการรับรองคุณภาพการบ าบดัรักษายาเสพตดิของ

สถานพยาบาล จากสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพตดิ
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ร่วมกับสถานบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน พ.ศ.2558 
 

2.โครงการการพัฒนาการคัดกรอง/บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพ
ติดจนครบตามเกณฑ ์
 
 
 

-จนท.รพ.สตผู้รับผิดชอบยาเสพตดิไดร้ับการอบรม 
หลักสตูร “การบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาและ
สารเสพตดิ(BA,BI)”จ านวน  8 คน เมื่อวันท่ี 13-14 
มกราคม 2558 
-มีการจัดท าค่ายบ าบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(มาตรฐานใหม่) 
อ.ศรีนคร ระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 มีสมาชิกค่าย 52 คน 
-ให้การบ าบัดจิตสังคมบ าบดัแบบผู้ป่วยนอก ตามค าสั่ง 
คสช.108/57 จ านวน 7 คน 
-ให้การบ าบัดจิตสังคมบ าบดัในโรงเรียนศรีนคร จ านวน 7 
คน 

3.พัฒนาระบบการตดิตามผู้ป่วยยาเสพตดิหลังการบ าบัดใน
พื้นที่ตามเกณฑ ์

-ประชุมทบทวนรูปแบบการติดตามผู้ป่วยหลังการบ าบดักับ 
จนท.รพ.สต จ านวน 1 ครั้ง 
-ออกติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพตดิอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับ รพ.สตและอสม.ในชุมชน จ านวน 
18 ราย ติดตามได้ 17 ราย 
-จัดการอบรมผู้น าชุมชนในการติดตามผู้ทีผ่่านการบ าบัดค่าย
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตามมาตรฐานใหม่ จ านวน 80 คน 
วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 

4.โครงการพัฒนารูปแบบการบ าบัดแบบ กายจิตสังคมบ าบดั
ใน รพ. 

- พัฒนารูปแบบการบ าบัดยาเสพติด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การบ าบัดอื่นๆ ได้แก่ MI, CBT มาใช้ในการบ าบัดสารเสพ
ติด โดยมีการน า  
   - การบ าบัดแบบ MI มาใช้ในการบ าบัดบุหรี ่
   - การบ าบัดแบบ CBT มาใช้ในการบ าบัดสุรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
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5.โครงการป้องกันผู้เสพและผูต้ิดรายใหม ่ -จัดการอบรมนักเรยีนแกนน าป้องกันและแก้ไขปญัหาสาร
เสพติดในโรงเรยีน จ านวน 30 คน ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2558 
-สนับสนุนกลุม่แกนน าจัดกจิกรรมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสารเสพติด โดย การส ารวจนักเรียนท่ีมีปญัหาสารเสพ
ติด ได้แก่ บุหรี่ สรุา ,การให้การปรึกษาเพื่อจูงใจให้ลด ละ 
เลิกพฤติกรรมเสี่ยง 
-จัดการอบรมแกนน าอสม.เรื่องการให้การปรึกษาเพื่อเลิก
บุหรี่แก่ปชช.ที่สูบบุหรี่ในชุมชน จ านวน 120 คน วันท่ี 29 
และ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 

6.โครงการพัฒนาระบบการลงบันทึกข้อมูล บสต. -จัดประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในเรื่องการลงบันทึกข้อมูล 
ในระบบ บสต .ทั้งหมด 
-จัดระบบการตรวจสอบและแกไ้ขข้อมูลให้มีคณุภาพ 

 
 
งบประมาณจาก   งบยาเสพติด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   
 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( รอด าเนินการ )   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
อัตราการหยุดเสพ (Remission rate) 50 18 17 94.45 

 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ    
 ปัญหาด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ยังพบว่ามีจ านานผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในชุมชนยังมีปริมาณมาก และ
มาตรการการน าผู้ป่วยเข้ารับการบ าบัดยาเสพติดให้เพ่ิมข้ึนนั้น ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ด้านฝ่ายปกครอง ฝ่ายปราบปราม และชุมชน ที่ผ่านมายังพบว่ามีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของพื้นที่ 

จากปีงบประมาณ 2557 อ าเภอศรีนครมีจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจเข้ารับการบ าบัดเพิ่มขึ้น
นั้นอยู่ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอที่ได้มีการจัดท าโครงการโรงเรียนสีขาว มีการสุ่มตรวจปัสสาวะใน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง พบสารเสพติดในปัสสาวะจ านวน 12 ราย ได้ส่งเข้ารับการบ าบัดรูปแบบจิตสังคมบ าบัดใน
โรงเรียน จ านวน 12 ครั้ง พบว่าหลังการบ าบัดนักเรียนไม่มีพฤติกรรมการยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยผ่านการ
ติดตามในโรงเรียนร่วมกันระหว่างทีมบ าบัดและฝ่ายปกครองของโรงเรียน และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีการศึกษาต่อทุกราย และปีงบประมาณ 2558 ได้มีการสุ่มตรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในภาค
เรียนที่ 2 ยังไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวส่วนในปีการศึกษา 2558 ได้มีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง พบสารเสพติดในปัสสาวะจ านวน 2 ราย มีนักเรียนที่ยอมรับว่าเคยยุ่งเก่ียวกับยาเสพ
ติด 5 ราย ซึ่งนักเรียนทั้งหมดได้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดในโรงเรียน จ านวน 7 ราย 

นอกจากนั้นในการด าเนินการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่
การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ตามค าสั่ง คสช. ที่ 108/2557 นั้นพบว่าได้มีการปรับเปลี่ยน
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ระบบการท างานด้านยาเสพติดในชุมชน ได้มีข้อก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือการคัดกรองไว้ในโรงพยาบาลชุมชน 
ท าให้ประสบกับปัญหาการน าส่งผู้ต้องสงสัยเพื่อการคัดกรองในช่วงนอกเวลาราชการท าให้ระบบการด าเนินการยัง
ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประสานพูดคุยกันในระดับพ้ืนที่ถึงรูปแบบการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือคัดแยกกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสารเสพติด และวางแผนให้การช่วยเหลือ/ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสารเสพติด
ได้อย่างถูกต้อง และลดข้อขัดแย้งในการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ( 6 ตัวชี้วัด) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบบริการจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 
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หัวข้อ          สิ่งแวดล้อม 
 

ชื่อตัวชี้วัด 1. มีระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ   

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

  จากสถานการณ์โรคอันเนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ของอ าเภอศรีนคร โดยพบว่า 
โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ า มีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นปัญหาอันดับ 1 ทุกปี  โรคติดต่อทางเดินหายใจยังคงมี
แนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนั้นยังพบปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข รถขนขยะติดเชื้อ ยังไม่ผ่าน
มาตรฐาน และอุปกรณ์การเก็บมูลฝอยที่ติดกับหล่นขนย้ายยังมีไม่เพียงพอ ปัญหาความสะอาดของอาหารที่
จ าหน่ายตามตลาดนัด ต้นปีพบการเกิดโรคอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มจากการรับประทานอาหารปรุงสุกจากตลาดนัด 
และตู้น้ าหยอดเหรียญไม่ได้ส ารวจคุณภาพน้ าตู้น้ าหยอดเหรียญ ท้องถิ่นไม่มีการก ากับดูแลให้ถูกสุขลักษณะ จึงเป็น
ความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน  สถานประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่อคนท างานให้เกิดโรคจากการประกอบ
อาชีพ ยังไม่ได้รับความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
อปท.และภาคีเครือข่าย 
3. เพื่อพัฒนาคลินิกบริการด้านอาชีวอนามัย 
 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม 1 การพัฒนาการจัดการมูลฝอยในสถานบริการ  
1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อกับ
บุคลากรในรพ./รพ.สต 

 

2. ติดตามควบคุมก ากับคนงานที่ท าหน้าที่ จัดการขยะโดย
คณะอนุกรรมการ IC  และส่งรวบรวมICNทุกสิ้นเดือน 

 - ได้จัดประชุมคนงานเก็บ- ขน ขยะติดเชื้อ
แล้ว เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม 2558 
 - มี IC  Round  เดือนละ  1  ครั้ง  โดย 
ทีม IC  และสรุปผล   

3. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเก็บมูลฝอยติดชื้อที่ตกหล่น
กลางทาง เก็บไว้ที่รถขยะติดเชื้อ ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

-ชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ 
และจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับเก็บมูลฝอยติด
เชื้อที่ตกหล่นกลางทางไว้ที่รถขนขยะติดเชื้อ 
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.58 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
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4. ปรับปรุงรถขนส่งขยะติดเชื้อจากรพ.สตให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน 

ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข รถขนส่งขยะ 
เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2558  

กิจกรรม 2  พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและใน
สถานประกอบการ 

 

5. ประสานงาน อปท. รณรงค์เรื่องปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  
 

ประสานงาน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ล้าง
ตลาดสด (ระหว่างปรับปรุงตลาด) , ล้างส้วม
สาธารณะ 1  แห่ง  และการเก็บขยะ มูล
ฝอยต่างๆ ในชุมชน ให้สะอาด โดยเจ้าของ
บ้านเป็นผู้เก็บรวบรวม ทางเทศบาลจัดหา
รถมาขนเก็บขนน าไปทิ้ง , 

6. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ สถานท างานน่าอยู่น่า
ท า  ,ส้วมสาธารณะไทย และโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
- ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

ได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วม
โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท า และ
ส้วมสาธารณะ  ปี 2558  HWP สมัคร 
จ านวน  10 แห่ง  / สว้มสาธารณะไทย 
สมัคร จ านวน  7  แห่ง   
อยู่ระหว่างการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กิจกรรม 3 พัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
 

 

1. จัดคลินิกให้บริการอาชีวอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานและ
จัดท าป้ายคลินิกให้ชัดเจน 

คลินิกอาชีวอนามัย มีวันศุกร์ พร้อมคลินิก 
DPAC โดยพยาบาลวิชาชีพด าเนินการ ป้าย
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง   ตามแนวทางการปฏิบัติ ปี 2558 กลุ่ม จนท. รพ.ศรีนคร เป้าหมาย  
110  คน  มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
จ านวน 108  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.18  
เข้ารับการฟังผลการตรวจและแปลผล 
จ านวน  53  ราย  จาก 108  ราย  พบ
กลุ่มปกติ  จ านวน  13  คน ร้อยละ 
24.08   กลุ่มเสี่ยงจ านวน  22 คน  ร้อย
ละ  40.75   และกลุ่มป่วย  จ านวน  19  
คน  ร้อยละ  35.17 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พ้ืนที่เป้าหมายเสี่ยงเชิงรุก ต าบล
น้ าขุม อาชีพท ากรอบรูป  และตลาดนัดวันพุธ ศรีนคร เรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 

ระหว่างด าเนินการ 
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งบประมาณ 
 

1. PPA จ านวนรวม  2,400 บาท 
2. เงินบ ารุง  79,430  บาท 
 
ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด ( รอด าเนินการ )   
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
1.มีระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

มีระบบ - - 

1.ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

6 100 

2.ร้อยละ100 ของรพ.สธ.มีการจัดการมูลฝอย  
ติดเชื้อตามกฎหมาย 

100 1 100 

 
 
 

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ     
           - 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
           - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๕8 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
หัวข้อ      พัฒนาบุคลากร 
ชื่อตัวชี้วัด   แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในระดับจังหวัด 

ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีนคร  มีสถานบริการได้แก่โรงพยาบาลศรีนคร เป็นรพ.ชุมชนขนาดF2 
และ รพ.สต ทั้งหมด 5 แห่ง  การประเมินอัตราก าลังพบว่าส่วนใหญ่มีความเพียงพอตามเกณฑ์  มีอัตราก าลังที่ยัง
ขาดคือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว     
วัตถุประสงค์ : 

๑. เพ่ือให้แผนพัฒนาก าลังคนมีความสอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service  Plan) 

2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม 
3.  เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
 

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ demand  supply   ด้านก าลังคนใน
ระยะเวลา 5 ปี  ตามเกณฑ์FTE 

1.ศึกษาวิเคราะห์ demand  supply   ด้าน
ก าลังคนในระยะเวลา 5 ปี พบวิชาชีพที่ขาดคือ  
อัตราก าลังที่ขาดคือแพทย์ ขาด 2 คน  ทันต
แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน จพ.รังสี 1คน 

2.จัดท าแฟ้มประวัติข้อมูลบุคลากรให้มีรายละเอียดตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ประสานงานกับสสจ.ขอข้อมูลเฉพาะรายบุคคล
จะสะดวกเพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส่วนตัว(จึง
ไม่ได้น าโปรแกรมมาใช้) 

3.รวบรวม Learning need ของแต่ละหน่วยงาน รวบรวม Learning need ของแต่ละหน่วยงาน 
4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านบริหาร และ

ด้านวิชาการ  มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน   ทั้งมิติสมรรถนะ  ตามสายวิชาชีพ   มิติ
การบริการตาม Service plan 

5. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนา
บุคลากร  4.1  หน่วยงานจัดฝึกอบรม 4.2  ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมโดยหน่วยงานภายนอก 

ระหว่างด าเนินการ 

6. ก าหนดการประเมินความรู้และทักษะที่จ าเป็นของแต่
ละหน่วยงาน 

ระหว่างด าเนินการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
7. ตรวจสุขภาพประจ าปี/ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
และประเมินความเสี่ยงจากการท างาน 

ด าเนินการแล้ว 

8. ประเมินความพึงพอใจบุคลากร/ความสุขในการท างาน 
 

ร้อยละ67.71 

9. จัดกิจกรรมกีฬาและงานปีใหม่ - จัดกีฬาภายในแล้ว และงานปีใหม่ 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพในระดับ
จังหวัด 

1 1 100 

 
 
งบประมาณ     1.  งบประมาณ 
           2. เงินบ ารุง 
 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ 
         - 
 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
         - 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 

ชื่อตัวชี้วัด   ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพ้ืนที่ 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 ในปี 2558  โรงพยาบาลศรีนคร 
 

ปัญหาปัจจัยภายนอก 
1. จ านวนประชากรน้อย  ท าให้ได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวต่ า 
2. พ้ืนที่เป็นรอยต่อระหว่างอ าเภอสวรรคโลก/อ าเภอศรีสัชนาลัยและอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้
ผู้รับบริการข้ามไปรักษาท่ีอ่ืน 
 

ปัญหาปัจจัยภายใน 
1. อัตราครองเตียงต่ า สืบเนื่องจากประชากรน้อยและผู้รับบริการข้ามไปที่อ่ืน  
2. การบริหารด้านการเงินการคลังไม่เป็นไปตามแผน 
3. ขาดกระบวนการติดตามการควบคุมภายในของเส้นทางเข้า-ออกรายได้/ค่าใช้จ่าย  
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการบริหารด้านการเงินการคลัง 
2. เพ่ือลดระดับสถานะด้านการเงินการคลังให้มีระดับดีขึ้นไม่ วิกฤต(เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย) 
3. เพ่ือความโปร่งใส/ถูกต้อง/ทันเวลา 
 

กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการ 
แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการการจัดซื้อวัสดุยา/ไม่ใช่ยา/ทันตฯ/
วัสดุการแพทย์/วัสดุทั่วไป/ครุภัณฑ์ ลดลง 

มีการจัดท าแผนโดยลดลง10% จากปีที่ผ่านมา 

2. ประเมินและควบคุมก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนโดยคณะกรรมการCFO 

ติดตามในการประชุมประจ าเดือนกรรมการบริหาร 

3. พัฒนาศักยภาพด้านบุคลกรด้านการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมด้านบัญชี2 ธันวาคม 2557 
4. พัฒนาศักยภาพด้านบุคลกรด้านพัสดุ อบรม 15 มิถุนายน 2558 
5. พัฒนาศักยภาพCFO ด าเนินการแล้ว 
6. มีแผนตรวจสอบภายในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังรพสต.ทั้ง5แห่ง 

ปีละ 2 ครั้ง(มีค,สค. 2558) 

7. แผนเพิ่มรายได้ 
- ให้บริการจิตบ าบัด/จิตสังคมบ าบัดเพ่ิมมากข้ึนใน
ผู้ป่วย  ผู้ป่วยจิตเวช สูงอายุ  ยาเสพติด  ผู้พิการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
- ให้บริการกายภาพบ าบัดเชิงรุกในชุมชนโดยการบูร
ณาการแบบสหวิชาชีพร่วมกับงานจิตเวช                
-.ขยายบริการกายภาพบ าบัดใน รพ.สต 

 
 

- เพ่ิมอัตราการครองเตียงโดยพัฒนาpalliative  Care 
พัฒนาคุณภาพบริการ 

อัตราครองเตียง=30.45 

- พัฒนาบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
HosXPเพ่ิมรายการการลงข้อมูลให้ครอบคลุม 

จัดอบรมการบันทึกข้อมูลครอบคลุมทุกแผนกที่
เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ 100   ความถูกต้องของ
ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ  

- เพ่ิมค่าCMI ในผู้ป่วยใน 
-.อบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการลงวินิจฉัยหัตถการ การให้รหัสโรค ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน-.ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ทุกเดือน โดย
ทีมงาน Audit 
- มีทีมการตรวจสอบการให้รหัสโรคและหัตถการก่อน
ส่ง 

-.ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ทุกเดือน โดยทีมงาน 
Audit 
 
 
 
- มีทีมการตรวจสอบการให้รหัสโรคและหัตถการ
ก่อนส่ง(เกณฑ์รพช. ไม่น้อยกว่า 0.60) 

- ตรวจสุขภาพเชิงรุก ด าเนินการแล้ว 
- พัฒนาคุณภาพบริการในคลินิก COPD/asthma  
NCD  

 

แผนลดรายจ่าย  
- ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ด าเนินการแล้ว  
- ปรับลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์  
- ท าแผนลดค่าใช้จ่าย10% ด าเนินการแล้วและติดตามทุกเดือน 
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ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด (มีค-เมย.58) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
มีค. 58 

ผลงาน 
มีค.58 

ผลงาน 
เมย.58 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
ทางการเงินการคลัง 

≤5  6 4 

๒. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน     
๒.๑ current ratio  ≥1.5 1.5 0.83 0.98 
๒.๒ quick ratio  ≥ 1 1 0.57 0.79 
๒.๓ cash ratio                         ≥ 0.8 0.8 0.32 0.58 
อัตราก าไรสุทธิ (มีค่าเสื่อม)   2.44 5.85 
 
ตัวชี้วัดเขต(ตค.57-เมย.58) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด (KPI) และเป้าหมาย ของส่วนกลางและเขต
ฯ 2 

 รวม 
เป้าหมาย ผลงาน 

แม่ข่าย 
ผลงาน 
ลูกข่าย 

รวม  

6. ร้อยละของสสจ.และCUP ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
คุณภาพบัญชีทางอิเลคทรอนิกส์  

เฉลี่ยร้อย
ละ95ขึ้น

ไป 

100% 98.58% 99.29  

 
ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยความส าเร็จ    
 - นโยบายภายนอก เช่นการปรับเพิ่มเงิน/กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานยังไม่สอดคล้อง (ขาดการติดตาม) 
- ความล่าช้า/ไม่ทันเวลาพบน้อยลง 
- การบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 - การก าหนดนโยบายใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้ค านึงการต่อยอดการจัดสรรเงินให้กับหน่วยงานที่
มีปัญหาด้านสถานการเงินขาดสภาพคล่องด้วย 

- ก าหนดแนวทางเพ่ือปฏิบัติงานให้เข้าใจในทางเดียวกัน 
- พูดคุยกันระหว่างหน่วยงานบ่อยๆเพ่ือสร้างความเข้าใจโดยถือประโยชน์ทางราชการสูงสุด    
- ลดรายจ่ายที่ก่อประโยชน์น้อยสุด (ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 
หัวข้อ ยาและเวชภัณฑ์/พัสด ุ
ชื่อตัวชี้วัด ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
              ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน (ลดลงร้อยละ 10) 
     มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (มากกว่าร้อยละ 20) 
ประเมินตนเอง : สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ด้วยสถานการณ์ของโรงพยาบาลศรีนครยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน ค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์เป็นต้นทุนหลักในการให้บริการ ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อสูง โดยมีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่
ยาเงิน ในปี 2556 เป็นจ านวน 14,245,059.09 บาท เพ่ิมเป็น 14,732,646.51 บาท ในปี 2557 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.43 และด้วยจ านวนผู้รับบริการที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งยังมีอัตราการป่วยในโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึนท าให้
มีการใช้ยาในกลุ่มนี้ เพ่ิมมากขึ้นด้วย จึงมีความจ าเป็นที่โรงพยาบาลต้องปรับระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
วัตถุประสงค์ : 
 ๑. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายบริหารเวชภัณฑ์ 
 2. สืบราคา คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีมูลค่าการใช้สูงและใช้ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม 
กิจกรรม/กระบวนงาน/ผลการด าเนินงาน  

แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือก

รายการยาและเวชภัณฑ์ 
2.ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด มีรายการยาซื้อร่วมระดับจังหวัด 60 รายการ 

สัญญาระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2558- 15 
พฤษภาคม 2559 

3.ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด 
(PTC) 

ทบทวนกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ตั้งแต่
กระบวนการจัดท าแผน จัดซื้อ การควบคุม เก็บ
รักษา เบิกจ่าย เพ่ือลดการส ารองยาและวัสดุใน
โรงพยาบาลและรายงานผลการจัดซื้อให้ คกก.
บริหารทุกไตรมาส 

 ทบทวนบัญชีรายการยาทุกปี โดยกรอบรายการยา
ของโรงพยาบาลชุมชนจะมีไม่เกิน 375 ราย ของ
โรงพยาบาลศรีนครมีสัดส่วน ED : NED เป็น 303 : 
22 
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แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
 เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่ายา โรงพยาบาล มีการจัดซื้อ

ยาที่เป็นราคาสืบจังหวัด 48 รายการ  และเป็นราคา
ประกวดเขต 10 รายการ รายการยาที่องค์การเภสัช
กรรมผลิตจะด าเนินการซื้อตามระเบียบทั้งหมด และ
ใช้ราคายา รพท. อ้างอิงในการจัดซื้อ รวมทั้งจัดท า
รายการเวชภัณฑ์ซื้อร่วมจังหวัดและร่วมเขต 
รพ.จัดท าแผนลดการจัดซื้อลง 10% เพ่ือให้ 
สอดคล้อง เงินคงคลัง 

 อบรมชี้แจงโครงการ Antibiotic Smart Use ท าลง
สู่ รพ.และ รพ.สต. ติดตามประเมินแจ้งให้ผู้สั่งใช้
ทราบจากโปรแกรม E-tool โดยผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการด้านการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม
เหตุผลในกลุ่มโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 ใช้ยา Generic แทนยา Original 
 นิเทศติดตาม รพ.สต.ในการสั่งใช้ยา เพ่ือวิเคราะห์

ต้นทุนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 
 ประเมินผลการจัดซื้อและเบิกจ่ายทุกเดือน 
งบประมาณ : เงินบ ารุง 1,000 บาท  
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58) 

รายการ มูลค่าการจัดซื้อปี 57 (บาท) มูลค่าการจัดซื้อ ปี 58 (บาท) ผลการจัดซื้อ(ร้อยละ) 
ยา 6,690,076.13 7,138,214.34 เพ่ิมข้ึน 6.70  

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา-
เภสัชกรรม 

523,026.60 403,923.13 ลดลง 22.77 

วัสดุการแพทย์ 1,542,640.19 1,254,685.96 ลดลง 18.67 
วัสดุเอ็กซเรย์ 212,970.00 168,620.00 ลดลง 20.82 
วัสดุทันตกรรม 585,888.59 425,648.41 ลดลง 27.35 

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5,178,045.00 5,003,768.80 ลดลง 3.37 

รวม 14,732,646.51 14,394,860.64 ลดลง 2.29 
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รายการ มูลค่าการจัดซื้อปี 58 ทั้งหมด

(บาท) 
มูลค่าการจัดซื้อร่วม (บาท) ผลการจัดซื้อร่วม 

(ร้อยละ) 
ยา 7,138,214.34 3,330,916.37 46.66 

เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา-
เภสัชกรรม 

403,923.13 0 0 

วัสดุการแพทย์ 1,254,685.96 643,714.86 51.30 
วัสดุเอ็กซเรย์ 168,620.00 168,620.00 100 
วัสดุทันตกรรม 425,648.41 122,880.32 28.87 

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5,003,768.80 730,776.00 14.61 

รวม 14,394,860.64 4,996,907.55 34.71 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (บาท) ผลงาน (บาท) ร้อยละ 

ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน ลดลง 10% 14,732,646.51 14,394,860.64 ลดลง 2.29 

มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของ
หน่วยงาน 

≥ 20% 14,394,860.64 4,996,907.55 34.71 

 
 

เหตุผลของมูลค่าการจัดซื้อยาที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 
 
  1. รพ. มีผู้รับบริการปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ 71,500 ครั้ง ผู้ป่วยใน 1,270 
ครั้ง 3,445 วันนอน ปี 2558 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ 69,707 ครั้ง ผู้ปว่ยใน 1,508 ครั้ง 3,832 วันนอน 
และใน รพ.สต. มีผู้รับบริการในปี 2557 จ านวน 35,692 ครั้ง มูลค่าการสั่งใช้ยาเฉลี่ย 27.91 บาท/ใบสั่งยา 
ลดลงเป็น 34,671 ครั้งในปี 2558 มูลค่าการสั่งใช้ยาเฉลี่ย 37.48 บาท/ใบสั่งยา ในปี 2557 มียอดเบิกยาทั้ง
ใน รพ.และ รพ.สต. รวมมูลค่า 8,473,365.38 บาท เพ่ิมข้ึนเป็น 9,234,418.75 บาทในปี 2558 โดยมี
มูลค่าการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยนอกปี 2557 เป็น 299 บาท/ใบสั่งยา ในปี 2558 เป็น 292 บาท/ใบสั่งยา และมี
มูลค่าการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยในปี 2557 เป็น 140 บาท/ใบสั่งยา เพ่ิมเป็น 147 บาท/ใบสั่งยาในปี 2558 
 2. มีการเพ่ิมบัญชียาในปี 2558 คือ Nicardipine 2 mg/2 ml inj, Nifedipine 10 mg cap, 
Trazodone 50 mg tab, Sodium valproate chrono 500 mg tab, Warfarin 3 mg tab, Warfarin 5 mg 
tab, MgSO4 10% inj 10 ml, Misoprostol 200 µg tab ท าให้มีการจัดซื้อยาในกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้น 
  3. มีการปรับเปลี่ยนการใช้ยา เช่น Mixtard penfill ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และ Budesonide 
MDI/Seretide DPI ในผู้ป่วย Asthma/COPD ตามเกณฑ์ สปสช. ท าให้มีการสั่งจ่ายยากลุ่มนี้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
ยังมีการใช้ยา MO SR (10) ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพ่ิมมากขึ้น  
 4. มีการจัดซื้อ Ferdex drop และ FeSO4 (200) เสริมให้กลุ่มเด็กเล็กและเด็กนักเรียน 
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ปัญหาอุปสรรค 
  - การจัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน 
  -โรงพยาบาลศรีนครเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กยังไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินการสอบราคายา
เอง 
  - มีการปรับขึ้นราคาและวัสดุบางตัว ท าให้ไม่สามารถซื้อตามแผนได้  
  -ยาขององค์การเภสัชกรรมบางตัวมีการงดผลิตหรือยาขาดเป็นบางช่วง ท าให้ต้องจัดซื้ อจัดหาจากบริษัท
ภายนอกท าให้ราคาไม่ตรงไปตามแผนที่จัดท าขึ้น 
 - รายการยาที่เบิกผ่านระบบ VMI บางตัวไม่สามารถเบิกได้ ต้องท าให้ซื้อผ่านบริษัท ท าให้คุมแผนการซื้อ
ได้ล าบาก 
  
แนวทางการแก้ไข 
  - คณะกรรมการบริหารติดตามรายงานการจัดซื้อทุกไตรมาส พร้อมเน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ถึงมาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
  - ด าเนินการสอบราคาเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์เป็นภาพรวมจังหวัด เพื่อมีอ านาจการต่อรอง
เพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวชี้วัดเขต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  วิชาการดี  
ตัวช้ีวัด ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามหลักกพร.ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ที่เป็นปัญหาหลักอย่างเป็นรูปธรรม  
  
กิจกรรการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. เตรียมการ 1.1 แต่งตั้งคณะท างานKM ของCUP           

1.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้  ก าหนดองค์
ความรู้ 
 

แต่งตั้งคณะท างานKM ของCUP 
ประกอบด้วย รพ/สสอ/รพ.สต 
 

2. ก าหนด
เป้าหมายKM/องค์
ความรู้ 

2.1ประชุมก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น จาก 
ปัญหาสุขภาพหลักของพ้ืนที่   พันธกิจ  
วิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์  และCore 
Competency    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1*องค์ความรู้ที่จ าเป็นคือ 
องค์ความรู้ด้านบริการ 
1.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยสหวิชาชีพ 
2.การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน  
HHC  
3.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่
ติดต่อ  
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
1.การบริหารงบประมาณ 
2.การบริหารทรัพยากรบุคลากร   
3.ระบบสารสนเทศและเวชระเบียน 
 

3. คัดเลือกองค์
ความรู้ที่จ าเป็นมา
จัดท าแผน KM 
Action PLAN 
 

2.3 จัดท าแผนการจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่จ าเป็น คือ 
-.การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานความ
ดันโลหิตสูงโดยสหวชิาชีพ) 
2.การติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน  
HHC  
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ขั้นตอน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4. ด าเนินการตาม
แผน 

หน่วยงานด าเนินการตามแผน KM Action 
plan    เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

1.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
จ านวน 4 คน  
2.บ่งชี้ความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
knowledge  Identify 
3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
4. จัดเวทีน าเสนอผลการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง CQI   1 ครั้ง  
5.รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ ใน
facebook การจัดการความรู้KM CUP   
ศรีนคร 

5. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีจังหวัด/
เขต   โดย สสจ.ก าหนด เป็น Oral  
Presentation 1 เรื่อง โปสเตอร์  3 เรื่อง 

ระหว่างด าเนินการ 

6. สรุปบทเรียน
การเรียนรู้ส่งให้เขต 

สรุปบทเรียนการเรียนรู้  ส่งให้เขต ระหว่างด าเนินการ 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  วิชาการดี     
7.ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานตาม
หลักกพร.ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาหลัก
อย่างเป็นรูปธรรม   

เป้าหมายความส าเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 

 ขั้นตอนที่ 4  

 
 
 


