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ผลการดำเนินงาน คปสอ.สอง 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ คปสอ.สอง 

การขับเคล่ือนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสอง 
 

ผลการดำเนินการ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
บาดเจ็บ     (ช/ญ=รวม) 320/203=523 300/156=456 224/121=345 
เสียชีวิต     (ช/ญ=รวม) 10/4=14 5/1=6 6/3=9 

 

การดำเนินงานปี 2562   

1.ดำเนินการโดย ศปถ.อำเภอสอง  

2.ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ อปท.3 ตำบลคือ ตำบลทุ่งน้าว เทศบาล
ตำบลสอง และตำบลหัวเมือง 

2.ค้นหาจุดเสี่ยงเชิงรุก เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  

3.ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 

4.การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์สำนักระบาดวิทยาทุกราย  

5.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงาน ปี 2563  

การกำหนดแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสอง ต่อเนื่องจากปี 2562 ดังนี้ 

1.ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสอง ปีงบประมาณ 2563 
ของภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพ  

2.ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง เน้นให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) โดยให้เกิด RTI ระดับตำบล
เพ่ิมข้ึน 1-2 ทีม คือ ตำบลทุ่งน้าว และตำบลแดนชุมพล     
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          2.1 สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนระดับจังหวัด (สอจร .) เป็นงบประมาณจาก สสส.
ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ” ตำบลนำร่อง 
คือ ตำบลบ้านหนุน ตำบลทุ่งน้าว และตำบลแดนชุมพล และประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน   

         2.2 อบต.บ้านหนุน ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัด ตาม“โครงการพลังชุมชน 
สร้างถนนปลอดภัย” โดยได้รับงบประมาณแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่จำนวน 200,000 บาท  

3.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแจกนามบัตรเบอร์ 1669  

4.สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ ที่พ้ืนที่ของจุดเสี่ยง มีผู้ได้รับบาดเจ็บซ้ำในสถานที่เดิมและมีการเสียชีวิตทุก
ราย   

ผลการดำเนินการ 

1. มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 ราย  
2. มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ครบทั้งหมด 9 ราย  
3. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562  

จากการสอบสวนฯ พบว่าปัจจัยการบาดเจ็บและเสียชีวิต (คน รถ สิ่งแวดล้อม)  
ปัจจัยด้านรถและสิ่งแวดล้อม ได้รับการแก้ไขโดยอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แต่ปัจจัยด้านคนซึ่งขาดจิตสำนึก ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจร ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายให้เครือข่าย  
และสหวิชาชีพ ร่วมกันแก้ไขต่อไป         
 

 การกำหนดแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสอง  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ  

1.วิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และกำหนดแนวทาง มาตรการชุมชน                                                  
2.สร้างจิตใต้สำนึกให้กับผู้ขับขี่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแจกนามบัตร
เบอร์ 1669 แก่ประชาชนเทศกาล  

3.บังคับใช้กฎหมายเน้นด้านการให้ความรู้ก่อนให้ใบอนุญาตขับรถ และตรวจสอบวันหมดอายุใบขับขี่ 
4. สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บ และมีการเสียชีวิตทุกราย                        

5.ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน                                                                        
6.คืนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน แก่ชุมชน                                                                               

7.ติดตามการประเมินผลพ้ืนที่นำร่อง 3 ตำบล  
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. ผู้ใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมการขับข่ีที่ถูกต้อง ปลอดภัย                            
2. อุบัติเหตุทางถนนเขตอำเภอสองลดลง                     
3. ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน                         
4. มีการประสานความร่วมมือระหว่างอปท. ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

-  บางพ้ืนที่ไม่เห็นความสำคัญ 

 - การนัดประชุมสอบสวนฯ เลื่อนบ่อย 

 - เน้นย้ำในที่ประชุมสอบสวนฯ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องการขับข่ีปลอดภัย ต่อ พ.ร.บ.รถ  

   การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ี การรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์การป้องกันการอุบัติเหตุ 

   ทางถนน การลดความเร็วในเขตชุมชน                                                                               

  - อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติ หากมีการร่วมด้วยช่วยกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึง   

   ประชาชน จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดการเสียชีวิตได้ 
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การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ทางเลือก 

การดำเนินการ : 

1. การบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

1. การบริการแพทย์แผนไทย ครบทุกรพสต.ในเครือข่าย  
2. มีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย โดยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ และผู้ที่ผ่าน

การอบรมด้านการแพทย์แผนไทยที่สามารถสั่งการรักษาได้ 
3. การให้หัตถการที่หลากหลาย อาทิเช่น การนวด การประคบ การดูแลหญิงตั้งครรภ์และฟ้ืนฟูมารดา

หลังคลอด การอบสมุนไพร  พอกร้อน/พอกเย็นลดอาการบวมแดงร้อนตามข้อ การสุมยาแก้อาการ
ทางระบบทางเดินหายใจ เผายากระจายลมที่ค่ังค้าง ลดอาการปวด  พอกตา / บ่งต้อด้วยหนาม
หวายลดอาการตาอักเสบ ตาพร่ามัว ลดความแดงร้อนภายในดวงตา รักษาต้อลม ต้อเนื้อ ฯลฯ 

4. การบริการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) 
5. มีการให้บริการฝังเข็มสัปดาห์ละ 1 วัน 
6. ส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย  
7. อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
8. เป็นแหล่งฝึกให้ความรู้นักศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย  
9. คลินิกกัญชาทางการแพทย์  ทุกเช้าวันอังคาร  (08.30 – 12.00 น.) 

 

2 การผลิตยาสมุนไพร  

− ผลิตยาสมุนไพร จำนวน 30 รายการ  
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 23 รายการ 
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 7 รายการ 

− ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 5 รายการ  
o สเปรย์ไล่ยุง 
o น้ำยาล้างห้องน้ำ 
o Alcohol Gel handrub 70% 
o Alcohol solution 70 %  

ได้รับงบประมาณจัดสรร การผลิตยาสมุนไพรกระจายให้กับโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ปี 2563 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท สนับสนุนยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลในเขตสนับสนุน  ได้แก่ 

• โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง  
• โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง  
• โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ 
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สนับสนุนยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลนอกเขตสนับสนุน ได้แก่ 
• โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง  
 

นโยบายคุณภาพ  :  ยาสมุนไพรมีคุณภาพ ปลอดภัย ประทับใจ ทันเวลา 
 
เป้าหมายตามนโยบายคุณภาพ 

  1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ครอบคลุม 100 % 
  2. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง/คน/ปี 
  3. ตรวจสอบระบบการผลิต  (Self Inspection Audit) 1 ครั้ง/ปี) 
  4. Major deviation ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 
  5. Critical deviation ไม่เกิน 2 ครั้ง/ ปี 
  6. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากกระบวนการตรวจสอบได้รับการแก้ไข 100% 
  7.วัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจคุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และ 
              สถาบันวิจัย สมุนไพร ผ่านมาตรฐาน 100% 
           8. ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงานไม่น้อยกว่า 90% 
  9. ข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับการตอบสนอง ทบทวน ปรับปรุง 100% 
         10. จัดส่งยาสมุนไพรทันเวลาตามรอบการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 100% 

 

การดำเนินการ  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( งบประมาณ 64 ) 

1. พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน แพทย์ทางเลือก จัดบริการและการเข้าถึงบริการ
ที่ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
4. พัฒนาระบบยาสมุนไพรมีมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการ ตามมาตรฐานอย่างเป็น

ระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
5. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร /ส่งเสริมบทบาทของหมอพ้ืนบ้านระบบสุขภาพชุมชน 
6. ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
7. พัฒนาเมืองสมุนไพร Song Herbal City  

 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและยาสมุนไพรที่เป็นเลิศ 
2. เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุต้นแบบของจังหวัดแพร่  
3. มีวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรในวิถีชีวิต วิถีชุมชน 
4. เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูง 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “วิถีสมุนไพร” ต้นแบบของจังหวัดแพร่ 
6. มี Herbal Product Champion สร้างเอกลักษณ์ของอำเภอสอง 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

 แหล่งงบประมาณสนับสนุน 
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 การจัดการขยะครบวงจร  ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 

ผลการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก.) ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (บาท) 
2561 9,670 116,040 
2562 9,678 116,136 
2563 9,130 109,560 

 

การดำเนินการ  

1. การร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน  

   1.  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและร่วมกันกำหนดประเด็นที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ 

   2.  พยาบาล IC  นำเสนอข้อมูลและปัญหามูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ในที่ประชุมคณะกรรมการ พชอ.  

   3.  ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในแต่ละประเภท ร่วมกันออกแบบระบบการ
บริหารจัดการโดยการมีการมีส่วนร่วมของชุมชนกำหนดบทบาทหน้าที่ และ ทำหนังสือสั่งการโดยท่าน
นายอำเภอสอง 

   4. จัดทำโครงการ ร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน อำเภอสอง   
เสนอนายอำเภอสอง  

   5. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ร่วมกับรพสต.และ อสม. 

   6.  รพสต. หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 

   7. เจ้าหน้าที่พร้อมรถของรพ.สอง ออกเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อในชุมชนที่พักขยะ ทุกแห่งในพื้นท่ีอำเภอ
สอง วันอังคาร และวันพุธ โดยแบ่งเป็นโซนเหนือ (นาหลวง สะเอียบ ป่าเลา  นาไร่เดียว  เตาปูน  วังดิน  
บ้านหนุน) และโซนใต้ (ลูนิเกต ห้วยขอน     ดอนแก้ว  ทุ่งน้าว  แดนชุมพล  หัวเมือง  วังฟ่อน หนองเสี้ยว) 

   8. ทบทวนปัญหาจากการดำเนินการ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

   9. ประเมินผลการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินงาน 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( งบประมาณ 64 ) 

 ประสาน อปท.ในการสนับสนุนงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน รวมทั้งสิ้น ปีละ 
100,000 .00 บาท 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ทุก อปท.สนับสนุนงบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน และลดโรคที่มีสาเหตุจากการ
แพร่กระจายเชื้อจากมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

 การสร้างความเข้าใจแก่ อปท.ในด้านการจัดการมูลฝอยการติดเชื้อในชุมชน 

 

   

 

 

 

 
 
 

 



11 
 

2. ผลงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (MOU) 

ตัวช้ีวัดที่ 25      อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสุจิน  ปินตากุล 

       อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ที่เป็นผู้ป่วยไทย ไม่ใช่คนไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่
รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 

ผลการรักษา ปี2561 ปี2562 ปี2563 

Success Rate 68.7 86.66 87.5 

กำลังรักษา 0 0 6.25 

เสียชีวิต 31.25 13.33 6.25 
 

 

 

2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ  ที่

เป็นผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน 

 
 
 
  
 

0 20 40 60 80 100
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success

ก ำลงัรกัษำ

ตำย
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ปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 
ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย 

วัณโรค  

2561 77 ราย ร้อยละ 101.31 

2562 90 ราย ร้อยละ 118.42 

2563 84 ราย ร้อยละ 110.52 
 
 

 
กิจกรรม 
 
1.ค้นหากลุ่มเสี่ยง 
 - ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  98.6 % 
 - คัดกรอง CXR 100 % 
 - Verbal screen ทุกรายเพื่อ CXR 
 - Mobile CXR  2  ตำบลสะเอียบ และหัวเมือง 
 - ตรวจ Gene x-pert  8 % 
 - ติดตาม CXR  ผู้สัมผัสทุกราย  
 
2.ลดอัตราการเสียชีวิต 
 - ส่งตรวจการดื้อยา ทุกราย 
 - ประเมินความเสี่ยงเสียชีวิตทุกราย 
 - ผู้ป่วยเสี่ยงสูง Consult อายุรแพทย์  ,ตรวจ LFT  
 
 
3.การติดตามผู้ป่วย ลดการขาดยา 
- ติดตามผ่านทาง NTIP 
- การ DOT ทุกราย 
- วางแผนรายบุคคล ร่วมกับ PCT , รพสต. 
- เยี่ยมบ้านทุกราย 
บทเรียน 
 - จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยTB 74ราย พบว่า 
    เป็นกลุ่มเสี่ยง 23%    ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง27 % ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 27% 
 -  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว แต่ไม่พบ TB ในรอบแรก 5  ราย 
 -  ผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 30 % 
 -  การส่งตรวจ gene Xpert  เพ่ือยืนยันวินิจฉัยในผู้ป่วยสงสัยวัณโรคแต่เสมหะเป็นลบ 
    มีค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ดี 
 -  โปรแกรมการลงข้อมูล NTIP ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลล่าช้า  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ 

• พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้มีอาการสงสัยจากชุมชนมาตรวจที่โรงพยาบาล 

• วิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

• ชุมชนเห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษา
และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค 

• การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วขึ้น  

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 * ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วขึ้น 

 * อัตราตายลดลง  
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ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

- การส่งตรวจ gene Xpert เพ่ือยืนยันวินิจฉัยในผู้ป่วยสงสัยวัณโรคแต่เสมหะเป็นลบ มีข้อจำกัดใน       

  การส่งตรวจและมีค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ดี 

- โปรแกรมการลงข้อมูล NTIP ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลล่าช้า   
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อนามัยแม่และเด็ก 

 

  ตัวช้ีวัด 
          ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย                                        ร้อยละ 85 
  * เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ                                        ร้อยละ 90 
 * พบสงสัยล่าช้า                                            ร้อยละ 20 
 * สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม                                        ร้อยละ 90 
 * พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA  4 I                              ร้อยละ 60 

 
การดำเนินงาน 

      - ประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  ใช้ DSPM เป็นเครื่องมือ  
      - สนับสนุนครอบครัวใช้คู่มือการเฝ้าระวังพัฒนาการ และติดตาม กระตุ้นการใช้   
      - สนับสนุนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กมีศักยภาพในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
      - สนับสนุนให้เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับประทานยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  
      - คัดกรองภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก ช่วง 6-12 เดือน   
      - ติดตามการดูแลตาม CPG  
      - กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เน้น กิน กอด เล่น เล่า   
      - สร้างวินัยเชิงบวกให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตร ให้มีคุณภาพ  
      - มีอสม. เครือข่ายเฝ้าระวัง ภาวการณ์เจริญเติบโต 
      - ติดตามภาวะโภชนาการ พัฒนาการและวัคซีน ทุก 3 เดือน 
 

• การดำเนินงาน(Essential Task) 
มาตรการการ

ดำเนินงานในพ้ืนที่ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ประกาศนโยบาย 
พัฒนาการเด็กและ
โภชนาการเป็นนโยบาย
ของอำเภอ 

ชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงาน 

ติดตามการ
ดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย 

ติดตามการ
ดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย 

สรุปผลและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ   ผู้ปฏิบัติและ
ผู้บริหารรับทราบ
และตระหนัก 
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• ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

1. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (90) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 178 33 83.70 
รพ.สต.บ้านหนุน 55 45 81.81 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 82 80 97.56 
รพ.สต.วังดิน 35 31 88.57 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 36 32 94.11 
รพ.สต.ห้วยขอน 47 40 85.10 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 106 98 92.45 
รพ.สต.เตาปูน 127 127 100 
รพ.สต.นาไร่เดียว  23 23 100 
รพ.สต.หัวเมือง 65 60 92.30 
รพ.สต.วังฟ่อน 39 33 84.61 
รพ.สต.สะเอียบ 87 85 97.70 
รพ.สต.ป่าเลา 23 17 73.91 
รพ.สต.นาหลวง 24 25 73.52 
รพ.สต.แดนชุมพล 78 73 93.58 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  51 48 94.11 
สสช.แม่แรม 98 58 59.18 

รวม 1154              1024 88.73 
 *พบสงสัยล่าช้า    
 

1.1. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (20%) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 178 58 32.58 
รพ.สต.บ้านหนุน 55 16 29.09 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 82 21 25.60 
รพ.สต.วังดิน 35 13 37.14 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 36 17 47.22 
รพ.สต.ห้วยขอน 47 32 68.08 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 106 31 29.24 
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รพ.สต.เตาปูน 127 26 24.52 
รพ.สต.นาไร่เดียว  23 3 13.04 
รพ.สต.หัวเมือง 65 1 1.53 
รพ.สต.วังฟ่อน 39 9 33.33 
รพ.สต.สะเอียบ 87 22 25.28 
รพ.สต.ป่าเลา 23 10 43.47 
รพ.สต.นาหลวง 24 9 37.5 
รพ.สต.แดนชุมพล 78 34 43.58 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  51 7 13.72 
สสช.แม่แรม 98 15 15.30 

รวม 1154 324 28.07 
*สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม    
 

1.2. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (90 %) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 58 43 74.13 
รพ.สต.บ้านหนุน 16 9 56.23 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 21 20 95.23 
รพ.สต.วังดิน 13 9 69.23 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 17 2 11.76 
รพ.สต.ห้วยขอน 32 23 71.87 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 31 31 100 
รพ.สต.เตาปูน 26 22 84.61 
รพ.สต.นาไร่เดียว  3 3 100 
รพ.สต.หัวเมือง 1 0 0 
รพ.สต.วังฟ่อน 9 7 77.77 
รพ.สต.สะเอียบ 22 22 100 
รพ.สต.ป่าเลา 10 7 70 
รพ.สต.นาหลวง 9 9 100 
รพ.สต.แดนชุมพล 34 34 100 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  7 7 100 
สสช.แม่แรม 15 15 100 

รวม 324 263 81.17 
***หมายเหตุ  ยังมีเด็กที่อยู่ระหว่างการติดตาม  
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*สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม    

1.3. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA 4I(60 %) 

. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 1 1 100 
 
 
 
 
 
1.4. ร้อยละ เด็กแรกเกิด  -  6  เดือน  กินนมแม่อย่างเดียว  (60) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย 
จำนวนที่
สอบถาม 

ร้อยละ 
ผลงาน นมแม่

อย่างเดียว 
ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 43 33 76.74 14           42.42 
รพ.สต.บ้านหนุน 10 7 70 0 0 
รพ.สต.ทุ่งน้าว          20 7 35 4 57.14 
รพ.สต.วังดิน 9 7 77.78 5 71.43 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ         8 6 75 6 100 
รพ.สต.ห้วยขอน 10 0 0 0 0 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 24 21 87.5 2 9.52 
รพ.สต.เตาปูน 31 13 41.94 1 7.69 
รพ.สต.นาไร่เดียว  6 3 50 2 66.67 
รพ.สต.หัวเมือง 12 12 100 6 50 
รพ.สต.วังฟ่อน 16 11 68.75 5 45.5 
รพ.สต.สะเอียบ 22 21 95.45 19 90.48 
รพ.สต.ป่าเลา 7 6 100 4 66.67 
รพ.สต.นาหลวง 6 6 100 4 66.67 
รพ.สต.แดนชุมพล 17 17 100 5 29.41 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  7 0 0 0 0 
สสช.แม่แรม 32 0 0 0 0 

รวม 280 165 58.93 74 44.85 
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1.5 การสนับสนุนยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6เดือน-5 ปี  ( 70  ) 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย (คน) ผลงาน ( คน ) ร้อยละ 

คป.สอ.สอง 1,293 1,196 92.49 
****เด็กบางคนรับประทานไม่ได้ เนื่องจาก อาเจียนทุกครั้งหลังรับประทานผู้ปกครองจึงปฎิเสธ 
 
 
 
1.6 การเฝ้าระวังภาวะซีด ในเด็ก 9 เดือน-3 ป ี  (เจาะเลือดดูความเข้มข้น  ) (-) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

คป.สอ. สอง 593             396 66.77 
            พบภาวะโลหิตจาง Hct<33%        ร้อยละ   27.90 
 ได้รับการดูแลตาม CPG   ติดตาม 1 เดือน ผล HCT  เพิ่มขี้นมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ 58.33 
 
1.7 ร้อยละของสถานบริการที่จัดกิจกรรม 1000 วัน 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

คป.สอ.สอง 16  แห่ง 16 แห่ง 100 
 
 
1.8 ร้อยละศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์คุณภาพ  (70) 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                20 20 100 
 
 
2.ร้อยละเด็ก0-5 ปี สูงดี สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (60) 

หน่วยบริการ จำนวนเด็ก 0-5 ปี 
ทั้งหมด 

ชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูง 

ร้อยละ สูงดีสมส่วน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 305 280 91.80 147 52.50 
รพ.สต.บ้านหนุน 103 80 77.67 46 57.5 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 142 95 66.9 52 54.74 
รพ.สต.วังดิน 50 46 92 23 50 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 59 46 77 18 39.13 
รพ.สต.ห้วยขอน 74 64 86.49 38 59.38 
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รพ.สต.ห้วยหม้าย 190 106 55.75 60 56 
รพ.สต.เตาปูน 230 188 87.74 105 43.48 
รพ.สต.นาไร่เดียว  40 23 57.0 10 43.48 
รพ.สต.หัวเมือง 121 105 86.7 57 54.29 
รพ.สต.วังฟ่อน 77 23 29.87 14 60.87 
รพ.สต.สะเอียบ 146 130 89.4 64 49.23 
รพ.สต.ป่าเลา 49 20 40.8 6 30 
รพ.สต.นาหลวง 58 57 98.28 33 57.89 
รพ.สต.แดนชุมพล 117 98 83.76 49 50 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  81 70 86.42 47 67.14 
สสช.แม่แรม 181 97 53.39 34 35.05 

รวม 2023 1528 75.53 803 52.55 

 
3.ร้อยละ ของ อปท,สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเจริญเติบโตแก่เด็ก อายุ 1-5 ปี 
       

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 7 7 100 

เทศบาล 2 2 100 
     
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

1. การดำเนินงานของบุคลากรในพื้นที่สามารถ
ติดตามเด็กในพื้นที่มารับการคัดกรองได้เกือบ
ทั้งหมด แต่การบันทึกข้อมูลไม่ถูกช่วงเวลา การ
ส่งออกไม่ทันเวลา บางอำเภอกำลังปรับปรุง
ฐานข้อมูลในโปรแกรมท่ีไม่ตรงกัน 

- มีการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กกับ
ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลให้เกิดความเข้าใจ  
- คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดได้มีการ
ประชุมวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทางการดำเนินงานชัดเจน 

2. การใช้คู่มือ DSPM เพ่ิมข้ึน แต่การนำไปใช้จริง
ของผู้ปกครองพบยังใช้น้อย 

- การให้คำแนะนำ ถ่ายทอด จากเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จ่ายคู่มือ
ให้อาจจะต้องให้คำแนะนำเพ่ิมเติม  
- เครือข่ายชุมชน อสม.ช่วยประสาน กระตุ้นการใช้คู่มือ
กระตุ้นพัฒนาการกับครอบครัว 

3. ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กส่วนมากเป็นปู่ ย่า ตา 
ยาย  ยังยึดติดกับความเคยชิน ในการเลี้ยงดูบุตร 
หลาน  
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการ 
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• ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกปี เพ่ือหมุนเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ไปเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ  
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ตัวช้ีวัดที่ 22  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลโดยอสม. ,หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                ผลลัพธ์  99.59 
                ผลการประเมิน  ผลงานอยู่ในระดับ 5  
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของ อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน  
                 - การอบรมพัฒนายกระดับอสม.เป็น อสม. ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน สาธารณสุข ตามหลักสูตร  
                   อสม.หมอประจำบ้าน  

       -  อสม.หมอประจำบ้าน ได้รับการประเมินศักยภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความรู้ และ 
         ทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านเกณฑ์   จำนวน 91 คน  
         คิดเป็นร้อยละ 100  

                ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
        -  มีแผนการดูแลผู้ป่วยของอสม.หมอประจำบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมเป้าหมายที่ 
                   กำหนด(CKD/NCD/LTC/ ภาวะพ่ึงพิงอ่ืน ๆ)  
        -  กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลโดย อสม.หมอประจำบ้านอย่างมีคุณภาพตามแบบประเมิน
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้าน   

          ( เป้าหมายจำนวน 1,267 คน)  ผลงาน 1,262 คน คิดเป็นร้อยละ 99.59  

ผลการประเมิน 
 ผลงานอยู่ในระดับ 5 (ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 70) มีคะแนนค่าเป้าหมายเท่ากับ 5  
 
การดำเนินงาน  
 1. นำนโยบายด้านสาธารณสุขในระดับกระทรวง / จังหวัด ในประเด็นของการพัฒนา และยกระดับ
ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารทางโดยการแพทย์ ถ่ายทอดลงสู่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เพ่ือให้
เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ  ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะด้าน
งบประมาณขององค์กรในภาพรวมอำเภอ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล จากการพ่ึงพา
โรงพยาบาลของประชาชน แต่ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลให้ลดโรค และปัญหา
สุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย  
 2. มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับอำเภอ   ประสาน อสม . 
กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมเพ่ือรับการพัฒนาศักยภาพยกระดับเป็น  อสม.หมอประจำบ้าน เป้าหมาย 
หมู่บ้านละ 1 คน        (จำนวนเป้าหมายได้กำหนดมาจากระดับจังหวัด) โดยเน้นประธาน อสม.ระดับตำบล 
/ หมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากประธาน อสม. ตำบลลำดับแรกก่อน  
 3. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อสม. เป้าหมาย ในระดับอำเภอ จำนวน 91 คน เป็น อสม.ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล จำนวน 18  คน ตามแนวทางของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. 
เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 4. อสม.หมอประจำบ้าน จัดทำแผนการดูแล กลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ดูแล
ช่วยเหลือป้องกัน และฟ้ืนฟู ร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง   
(ติดบ้าน ติดเตียง) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้พิการ / ผู้ด้วยโอกาส  
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 5. อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน สามารถเชื่อมประสานการดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสค.ในพ้ืนที ่ได้เป็นอย่างด ีรวมทั้งสนับสนุนให้มี อสค. ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 6. อสม.หมอประจำบ้าน สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Application ในการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพได้เป็นอย่างด ี 
 
ผลลัพธ์  
 1. ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง / โรคเรื้อรัง ในชุมชน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพโดยทีมงานหมอ
ครอบครัว  
 2. มีระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่โดยชุมชนมากขึ้น 
โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน  
 3. มีการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยอสม.ในชุมชน เพ่ือทำการตรวจวัด
ค่าความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด (กรณีไม่สามารถไปรับบริการที่รพ.ได้) และบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดประจำตัวของผู้ป่วย โดยอสม. จะดำเนินการตรวจวัด / บันทึกค่าความดันโลหิต และระดับน้ำตาลใน
เลือด 1 - 2 วัน ก่อนมอบให้ผู้ป่วย / ญาติไปรับบริการที่โรงพยาบาลตามนัด  
 4. ให้บริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน โดย อสม.หมอประจำบ้าน 
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งสามารถลดความแออัดใน
การบริการ และเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  
 5. แกนนำครัวเรือน (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสค.) เข้ารับการอบรมหลักสูตร อสค. เพ่ือให้
ครอบคลุมครอบครัวมากขึ้น  
 
 
ผลการประเมิน 
 ผลงานอยู่ในระดับ 5 (ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 70) มีคะแนนค่าเป้าหมายเท่ากับ 5  
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รายงานการบันทึกผลข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน 
 

ตำบล 
จำนวน อสม. 

ทั้งหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่
กำหนด อสม. 
(ร้อยละ 70) 

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
(10,000 คน) 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

(ร้อยละ 70) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

แดนชุม
พล 

79 4 4 100 4 4 100 0 0 0 17 17 100 

เตาปูน 236 12 12 100 12 12 100 0 0 0 43 38 88.37 

ทุ่งน้าว 95 6 6 100 6 6 100 0 0 0 537 537 100 

บ้านกลาง 213 15 15 100 15 15 100 0 0 0 58 58 100 

บ้านหนุน 235 13 13 100 13 13 100 0 0 0 91 91 100 

สะเอียบ 196 10 10 100 10 10 100 0 0 0 312 312 100 
ห้วย
หม้าย 

304 18 18 100 18 18 100 0 0 0 156 156 100 

หัวเมือง 228 13 13 100 13 13 100 0 0 0 53 53 100 

รวม 1,586 91 91 100 91 91 100 0 0 0 1,267 1,262 99.59 
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การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ 
 

  ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ 
  ผลการดำเนินการ        ระดับ 5  

 
การดำเนินงาน 

มาตรการ
ดำเนินงานใน

พื้นที่ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
 

ระดับความสำเร็จ
ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
อำเภอ 

๑.ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) 
ของคปสอ. ให้เป็น
ปัจจุบัน 

๒. จัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติ (SOP) ของแต่
ละกล่อง ภารกิจ  
- ประเมินความเสี่ยง 
สำคัญด้านโรคและภัย 
สุขภาพ (Hazard Risk 
Assessment) โรค 
COVID-19 
 

๓.จัดตั้งศูนย์ประชุม
จัดทำแผนเตรียมความ
พร้อม จัดทำ Hazard 
Specific Plan 
COVID-19 รับ
สถานการณ์ COVID-19 
,เตรียมทรัพยากร 
บุคลากร งบประมาณ  
PPE อย่างเหมาะสม 
4.ดำเนินการตามกล่อง
ภารกิจ ICS ,EOC 
 

5. รายงานผล 
Incident Action 
Plan 
- รายงานการรับ
สถานการณ์  
COVID-19 
-รายงานทรัพยากร
ในกลุ่มเวชภัณฑ์ยา 
และเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยา PPE ผ่าน
เวป EOC 
 

 
การดำเนินการ  COVID -19  
 
1.รวบรวมข้อมูล กลุ่มเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอ  

2.แต่งตั้งคณะทำงานสู้ภัยโควิด 19 ระดับอำเภอ กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

3.กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 

4. มาตรการ...คนสองรวมใจ สู้ภัยโควิด 19... มีมาตรการ 6 ด้าน   

   1) การคัดกรองและเฝ้าระวัง  

     1.1 จัดตั้งด่านชุมชน 

     1.2 คัดกรองผู้รับบริการที่รพ. ,รพสต.วัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

     1.3 จัดตั้ง ARI Clinic  
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    1.4 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ,ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ โดย อสม. , ผู้นำชุมชน 

    1.5 การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน โดย รพสต., อสม.ผู้นำชุมชน  ,บุคลากรสาธารณสุข 

    1.6 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวัง  Update สถานการณ์ รายวัน 

  2) การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ 

    2.1  เตรียมพื้นท่ีในรพ. ARI Clinic , Cohort ward  

     2.2 จัดทำFlow กระบวนการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย ARI clinic  PUI และการ Refer 

     2.3 จัดเตรียม Flow กรณีมีการส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ การติดตามผล 

     2.4 จัดเตรียม PPE และซักซ้อมการใส่ PPE  

    2.5 จัดเตรียม PPE เวชภณัฑ์ สถานที่ ให้เพียงพอ เหมาะสม  

    2.6 พัฒนานวัตกรรม จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ในการให้บริการ Social Distancing, การล้างมือ , 

 Alcohol gel , PPE, mask 

    2.7 การประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือ PUI 

3) การติดตามผู้สัมผัสโรค  

   3.1 การประสานงานกับศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ 

  3.2 จัดทำ SOP เพ่ือคัดกรองและเฝ้าระวังผู้สัมผัสในชุมชน 

  3.3 Home isolation การส่งมอบยาที่บ้านโดย อสม. 

  3.4  สื่อสารผ่านศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ มาตรการ Social distancing การสวม Mask  

การล้างมือ  ใช้ alcohol gel  

  3.5 ขอความร่วมมือปิดสถานที่ ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน แหล่งออกกำลังกาย วัด   

4) การสื่อสารความเสี่ยง  

  4.1 เผยแพร่สถานการณ์การระบาดในจังหวัด อำเภอ ตามช่องทาง LINE ผ่านศูนย์ประสานงานระดับ
อำเภอ 

  4.2 การสื่อสารสถานการณ์และมาตรการในพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดในระดับจังหวัด ทุกวัน 
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  4.3 การรณรงค์เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ ในชุมชน เช่นทำความสะอาดตลาด สวนสาธารณะ 

5) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย  

  5.1  การชี้แจงมาตรการทางกฎหมาย ควบคุมการระบาดผ่านศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ 

  5.2 รณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย 100% ในพ้ืนที่  และในกิจกรรมชุมนุม เช่น ในตลาด ห้าง ร้าน วัด งานศพ  

  5.3 ประสาน อปท. บังคับใช้เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่นการสวม Mask ล้างมือด้วย Alcohol 
gel ก่อนเข้าตลาด ร้านค้า สถานบริการ 

6) การประสานงานและจัดการข้อมูล  

  6.1 ประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานระดับอำเภอ 
  6.2 รวบรวมข้อมูลใน EOC Web 
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 สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ และสิ่งท่ีคาดหวัง  
 
    1. ทบทวน ซักซ้อม บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือ 
รองรับการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอ  
   2. ระบบตรวจจับเตือนภัย โรคและภัยสุขภาพ ยังต้องพัฒนาเพื่อการตอบสนอง ตั้งแต่ การป้องกัน การ
เตือนภัย และ ตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ครอบคลุม ทันเวลา สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้  
   3. ความสามารถเชื่อมโยง การจัดการ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ รวมถึง แผนพัฒนา คน 
ระบบงาน สถานที่ อุปกรณ์ EOC การทบทวนซักซ้อมบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่อง กลไกการประสานและ
ทำงานร่วมกัน  
   4. พัฒนายกระดับ ศักยภาพและสมรรถนะ ทีมในแต่ละกล่องระดับอำเภอ อย่างต่อเนื่อง 
   5.ซ้อมแผนสาธารณภัยในเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น เหตุแผ่นดินไหว  
 
 
ความต้องการสนับสนุน 
1. สนับสนุนงบประมาณในการซักซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศูนย์ EOC 
2. สนับสนุนแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย์ EOC เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ใน ระดับจังหวัด,อำเภอ 
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ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

 
 
 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

ระดับ4 ระดับ4 ระดับ  5 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

        ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยผลได้ระดับที่5  

โรงพยาบาลมีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 3 กลยุทธ์  10 มาตรการทำให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายในขั้นตอน  1-5  ดังนี้ 

1. ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

    1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและมาตรการ  

    2.จัดทำแผนงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

    3.โรงพยาบาลกำหนดนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน    

      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1.โรงพยาบาลจัดทำเมนูอาหารล่วงหน้า 2 เดือน และจัดทำรายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีใน
พ้ืนที่ 

   2.ดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  HOSPITAL 

   3.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างในการซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ 
SOP จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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3. ด้านการควบคุมมาตรฐาน 

โรงพยาบาลมีการควบคุมมาตรฐานในการดำเนินงาน ทั้ง ๓ ประเด็น 
มีแนวทางและเกณฑ์การตรวจรับวัตถุดิบ ประกอบอาหาร 
1. มีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยนักโภชนาการ  นักวิชาการ โดยใช้ชุดทดสอบ  ,

งานคุ้มครองผู้บริโภคส่งตรวจทาง Mobile  Unit  
2. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และร้านอาหารในโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
    ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยนักวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร 
3. โรงพยาบาลจัดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย Green  Market โดยผูผ้ลิตอาหารปลอดภัยนำพืชผล

อาหารสำเร็จรูป  มาขายในจุดที่มีการจัดให้มีการวางขายสินค้าทุกวัน และสนับสนุนการขายโดยช่องทาง
ออนไลน์ “ ตลาดคนสอง” 

4. โรงพยาบาลจัดทำป้ายสื่อสารความปลอดภัยด้านอาหารบริเวณทางเข้า-ออก โรงพยาบาล 
5. โรงพยาบาลจัดซื้ออาหารปลอดภัย  (ผัก ผลไม้ ข้าว เนื้อสัตว์ เครื่องปรุงรส และอาหารแปรรูป) ที่ได้

รับรองมาตรฐานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่น อย., เกษตรพื้นบ้านปลอดภัย ปศุสัตว์ OK เป็นต้น 
 

 ปี2561 ใช้วัตถุดิบทั้งหมด 87 รายการ ผ่านมาตรฐาน 36 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 41..37 
 ปี2562 ใช้วัตถุดิบทั้งหมด 98 รายการ ผ่านมาตรฐาน 70 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 71.42 
 ปี 2563 ใช้วัตถุดิบทั้งหมด 141 รายการ ผ่านมาตรฐาน 109 รายการ คิดเป็นร้อยละ77.30  
 

การดำเนินงาน 

   -                      Food Safety Song Hospital                        
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ (งบประมาณ 64 )  

จัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยมาปรุงประกอบอาหารให้ผู้ป่วย  ได้วัตถุดิบอาหารปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ผู้ผลิตไม่สามารถมาส่งอาหารให้โรงพยาบาลได้ เนื่องจากปริมาณการสั่งอาหารน้อย  ไม่คุ้มค่าในการขนส่ง 

2. พบวัตถุดิบมีการปนเปื้อนสารยาฆ่าแมลง ในปริมาณอันตราย 
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3.ผลงานตามตัวชี้วัดยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 
 
ชื่อตัวชี้วัดที ่    1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ แสนคน 
ชื่อตัวชี้วัดที่   29. อัตราตายทารกแรกเกิด 
ผู้รับผิดชอบหลัก   อารีวรรณ  กันทะสอน 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
2 
 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน
คน 
อัตราตายทารกแรกเกิด 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

 

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

จากสถานการณ์การตายมารดาและทารกของ คปสอ.สอง จังหวัดแพร่ ปี 2561, 2562 และ 2563 
ไม่พบรายงานการเสียชีวิต   คิดเป็น 0  ตามลำดับ งานการพยาบาลผู้คลอดโรงพยาบาลสอง ดำเนินการ
พัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพทั้งเครือข่าย ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์  ฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง  คัดกรอง ค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคทางอายุรกรรม  พัฒนางานห้องคลอด
คุณภาพและระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ 
       
สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 
 5.1 นำมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของเขตสุขภาพ ที่1  ทุกระยะมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
 5.2 พัฒนาระบบการค้นหา คัดกรองความเสี่ยง High risk ทั้งเครือข่าย 
 5.3 พัฒนาทักษะของบุคลากร ให้สามารถช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์และทารก ในภาวะวิกฤตได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 
 5.4 ร่วมพัฒนาระบบการส่งต่อระดับ คปสอ. และระดับจังหวัด 
ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 
 6.1 บุคลากรที่จำกัดของหน่วยงาน  
 6.2 การดำเนินงานเชิงรุกขาดความต่อเนื่อง  
 6.3 การเข้าถึง การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ บางรายจัดการไม่ได้  
 6.4 การประสานระบบการส่งต่อระดับ คปสอ. และระดับจังหวัด ยังมีปัญหาที่จัดการไม่ได้ 
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กิจกรรมและการดำเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2     ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย                               รอ้ยละ 85 
    * เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ                                          ร้อยละ 90 
    * พบสงสัยล่าช้า                                                          ร้อยละ 20 
    * สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม                                                      ร้อยละ 90 
    * พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA  4 I                                        รอ้ยละ 60 
ผู้รับผิดชอบหลัก   นางจรีรัตน์  อ่องคำ 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

 
การดำเนินงาน 
- ประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  ใช้ DSPM เป็นเครื่องมือ  
- สนับสนุนครอบครัวใช้คู่มือการเฝ้าระวังพัฒนาการ และติดตาม กระตุ้นการใช้   
- สนับสนุนครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กมีศักยภาพในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
- สนับสนุนให้เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับประทานยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก  
- คัดกรองภาวะโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็ก ช่วง 6-12 เดือน   
- ติดตามการดูแลตาม CPG  
- กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เน้น กิน กอด เล่น เล่า   
- สร้างวินัยเชิงบวกให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูบุตร ให้มีคุณภาพ  
- มีอสม. เครือข่ายเฝ้าระวัง ภาวการณ์เจริญเติบโต 
- ติดตามภาวะโภชนาการ พัฒนาการและวัคซีน ทุก 3 เดือน 
 
 

• การดำเนินงาน(Essential Task) 
มาตรการการดำเนินงาน

ในพ้ืนที่ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ประกาศนโยบาย 
พัฒนาการเด็กและ
โภชนาการเป็นนโยบาย
ของอำเภอ 

ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงาน 

ติดตามการ
ดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย 

ติดตามการ
ดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ใน
เครือข่าย 

สรุปผลและวาง
แผนการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ   ผู้ปฏิบัติและ
ผู้บริหารรับทราบ
และตระหนัก 
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• ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

1. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (90) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 178 33 83.70 
รพ.สต.บ้านหนุน 55 45 81.81 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 82 80 97.56 
รพ.สต.วังดิน 35 31 88.57 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 36 32 94.11 
รพ.สต.ห้วยขอน 47 40 85.10 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 106 98 92.45 
รพ.สต.เตาปูน 127 127 100 
รพ.สต.นาไร่เดียว  23 23 100 
รพ.สต.หัวเมือง 65 60 92.30 
รพ.สต.วังฟ่อน 39 33 84.61 
รพ.สต.สะเอียบ 87 85 97.70 
รพ.สต.ป่าเลา 23 17 73.91 
รพ.สต.นาหลวง 24 25 73.52 
รพ.สต.แดนชุมพล 78 73 93.58 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  51 48 94.11 
สสช.แม่แรม 98 58 59.18 

รวม 1154              1024 88.73 
 *พบสงสัยล่าช้า    
 

1.1. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (20%) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 178 58 32.58 
รพ.สต.บ้านหนุน 55 16 29.09 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 82 21 25.60 
รพ.สต.วังดิน 35 13 37.14 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 36 17 47.22 
รพ.สต.ห้วยขอน 47 32 68.08 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 106 31 29.24 
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รพ.สต.เตาปูน 127 26 24.52 
รพ.สต.นาไร่เดียว  23 3 13.04 
รพ.สต.หัวเมือง 65 1 1.53 
รพ.สต.วังฟ่อน 39 9 33.33 
รพ.สต.สะเอียบ 87 22 25.28 
รพ.สต.ป่าเลา 23 10 43.47 
รพ.สต.นาหลวง 24 9 37.5 
รพ.สต.แดนชุมพล 78 34 43.58 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  51 7 13.72 
สสช.แม่แรม 98 15 15.30 

รวม 1154 324 28.07 
*สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม    
 

1.2. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (90 %) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 58 43 74.13 
รพ.สต.บ้านหนุน 16 9 56.23 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 21 20 95.23 
รพ.สต.วังดิน 13 9 69.23 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 17 2 11.76 
รพ.สต.ห้วยขอน 32 23 71.87 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 31 31 100 
รพ.สต.เตาปูน 26 22 84.61 
รพ.สต.นาไร่เดียว  3 3 100 
รพ.สต.หัวเมือง 1 0 0 
รพ.สต.วังฟ่อน 9 7 77.77 
รพ.สต.สะเอียบ 22 22 100 
รพ.สต.ป่าเลา 10 7 70 
รพ.สต.นาหลวง 9 9 100 
รพ.สต.แดนชุมพล 34 34 100 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  7 7 100 
สสช.แม่แรม 15 15 100 

รวม 324 263 81.17 
***หมายเหตุ  ยังมีเด็กที่อยู่ระหว่างการติดตาม  
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*สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม    

1.3. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA 4I(60 %) 

. เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 1 1 100 
 
 
1.4. ร้อยละ เด็กแรกเกิด  -  6  เดือน  กินนมแม่อย่างเดียว  (60) 

หน่วยบริการ เป้าหมาย 
จำนวนที่
สอบถาม 

ร้อยละ 
ผลงาน นมแม่

อย่างเดียว 
ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 43 33 76.74 14 42.42 
รพ.สต.บ้านหนุน 10 7 70 0 0 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 20 7 35 4 57.14 
รพ.สต.วังดิน 9 7 77.78 5 71.43 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 8 6 75 6 100 
รพ.สต.ห้วยขอน 10 0 0 0 0 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 24 21 87.5 2 9.52 
รพ.สต.เตาปูน 31 13 41.94 1 7.69 
รพ.สต.นาไร่เดียว  6 3 50 2 66.67 
รพ.สต.หัวเมือง 12 12 100 6 50 
รพ.สต.วังฟ่อน 16 11 68.75 5 45.5 
รพ.สต.สะเอียบ 22 21 95.45 19 90.48 
รพ.สต.ป่าเลา 7 6 100 4 66.67 
รพ.สต.นาหลวง 6 6 100 4 66.67 
รพ.สต.แดนชุมพล 17 17 100 5 29.41 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  7 0 0 0 0 
สสช.แม่แรม 32 0 0 0 0 

รวม 280 165 58.93 74 44.85 
 
 
1.5 การสนับสนุนยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6เดือน-5 ปี  ( 70  ) 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย (คน) ผลงาน ( คน ) ร้อยละ 

คป.สอ.สอง 1,293 1,196 92.49 
****เด็กบางคนรับประทานไม่ได้ เนื่องจาก อาเจียนทุกครั้งหลังรับประทานผู้ปกครองจึงปฎิเสธ 



38 
 

1.6 การเฝ้าระวังภาวะซีด ในเด็ก 9 เดือน-3 ป ี  (เจาะเลือดดูความเข้มข้น  ) (-) 
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

คป.สอ. สอง 593             396 66.77 
            พบภาวะโลหิตจาง Hct<33%        ร้อยละ   27.90 
 ได้รับการดูแลตาม CPG   ติดตาม 1 เดือน ผล HCT  เพิ่มขี้นมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ 58.33 
 
1.7 ร้อยละของสถานบริการที่จัดกิจกรรม 1000 วัน 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

คป.สอ.สอง 16  แห่ง 16 แห่ง 100 
 
 
1.8 ร้อยละศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์คุณภาพ  (70) 
 

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                20 20 100 
 
 
2.ร้อยละเด็ก0-5 ปี สูงดี สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (60) 

หน่วยบริการ จำนวนเด็ก 0-5 ปี 
ทั้งหมด 

ชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูง 

ร้อยละ สูงดีสมส่วน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสอง 305 280 91.80 147 52.50 
รพ.สต.บ้านหนุน 103 80 77.67 46 57.5 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 142 95 66.9 52 54.74 
รพ.สต.วังดิน 50 46 92 23 50 
รพ.สต.ลูนิเกต ุ 59 46 77 18 39.13 
รพ.สต.ห้วยขอน 74 64 86.49 38 59.38 
รพ.สต.ห้วยหม้าย 190 106 55.75 60 56 
รพ.สต.เตาปูน 230 188 87.74 105 43.48 
รพ.สต.นาไร่เดียว  40 23 57.0 10 43.48 
รพ.สต.หัวเมือง 121 105 86.7 57 54.29 
รพ.สต.วังฟ่อน 77 23 29.87 14 60.87 
รพ.สต.สะเอียบ 146 130 89.4 64 49.23 
รพ.สต.ป่าเลา 49 20 40.8 6 30 
รพ.สต.นาหลวง 58 57 98.28 33 57.89 
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รพ.สต.แดนชุมพล 117 98 83.76 49 50 
รพ.สต.หนองเสี้ยว  81 70 86.42 47 67.14 
สสช.แม่แรม 181 97 53.39 34 35.05 

รวม 2023 1528 75.53 803 52.55 

 
 
3.ร้อยละ ของ อปท,สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเจริญเติบโตแก่เด็ก อายุ 1-5 ปี 
       

หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 7 7 100 

เทศบาล 2 2 100 
     
   

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

1. การดำเนินงานของบุคลากรในพื้นที่สามารถ
ติดตามเด็กในพื้นที่มารับการคัดกรองได้เกือบ
ทั้งหมด แต่การบันทึกข้อมูลไม่ถูกช่วงเวลา การ
ส่งออกไม่ทันเวลา บางอำเภอกำลังปรับปรุง
ฐานข้อมูลในโปรแกรมท่ีไม่ตรงกัน 

- มีการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กกับผู้รับผิดชอบ
การบันทึกข้อมูลให้เกิดความเข้าใจ  
- คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดได้มีการ
ประชุมวิเคราะห์ปัญหา วางแนวทางการดำเนินงานชัดเจน 

2. การใช้คู่มือ DSPM เพ่ิมข้ึน แต่การนำไปใช้จริง
ของผู้ปกครองพบยังใช้น้อย 

- การให้คำแนะนำ ถ่ายทอด จากเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จ่ายคู่มือ
ให้อาจจะต้องให้คำแนะนำเพ่ิมเติม  
- เครือข่ายชุมชน อสม.ช่วยประสาน กระตุ้นการใช้คู่มือ
กระตุ้นพัฒนาการกับครอบครัว 

3. ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กส่วนมากเป็นปู่ ย่า ตา 
ยาย  ยังยึดติดกับความเคยชิน ในการเลี้ยงดูบุตร 
หลาน  
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการ 

 

 
 

• ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกปี เพ่ือหมุนเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ไปเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ  
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ช่ือตวัช้ีวดัท่ี 4   รอ้ยละของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการคดักรองแลว้พบว่ามพีฒันาการล่าชา้ไดร้บัการ

กระตุน้ 

                     พฒันาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน 

ผู้รบัผิดชอบหลกั    นางจรรีตัน์ อ่องค า 

ผลการด าเนินงาน เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ล าดบั ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ 
2561 2562 2563 

 
1 

 
 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการคัดกรอง
แล้วพบว่ามพีฒันาการล่าช้าได้รบัการกระตุ้น
พฒันาการดว้ยเครื่องมอืมาตรฐาน 

 
65.10 

 
83.60 

 
81.17 

  

อธิบายผลการด าเนินงาน ปี 2563 

   1.ตดิตามเดก็ โดยใชก้ารนดัหมายใหเ้ดก็มาคลนิิกสุขภาพเดก็ด ีภายใน 30 วนั 

   2.ตดิตามเดก็ ผ่านทมีอาสาสมคัรสาธารณสุข ในชุมชน 

รปูภาพการด าเนินงาน ปี 2563          

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

  1.มีการกระตุ้นและติดตามการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

  2.ให้อาสาสมัครสาธารณสุข สาขาแม่และเด็กในชุมชนเป็นเครือข่ายในการกระตุ้นผู้เลี้ยงดุเด็กในการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

 -   ผู้เลี้ยงดูสว่นใหญ่ ไม่ใช่ พ่อ แม่ ส่วนมากผู้เลี้ยงดูจะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวศุภนิดา กันนิกา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 
 
ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 

2561 2562 2563 
1. 
2. 

 

สูงดีสมส่วน 
ส่วนสูง 
-ชาย 
-หญิง 

65.63 
 
150.07 
130.17 

62.25 
 
147.39 
150.86 

56.24 
 
146.18 
147.34 
 

หมายเหตุ: ผลลัพธ์เด็กอายุ 6-14 ปี สมดีสมส่วนอยู่ในระหว่างการติดตามข้อมูลจากคุณครูอนามัยโรงเรียน 
 
อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 
 
    1.มีการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเจริญเติบโตของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้ง 
เทอม 1 และเทอม 2 
       - มีการชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง และประเมินโภชนาการการเติบโตของนักเรียน 
    2.มีการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเกินเกณฑ์ โดยได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  สปสช. ในการดำเนินการ 
      - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ, 3 อ. 2 ส., ธงโภชนาการ 
      - มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให้พลังงานน้อย ไม่เสี่ยงน้ำหนัก
เกิน อีกทั้งมีการเขียนกราฟเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของเพศหญิงและเพศชาย เพ่ือให้ทราบภาวะ
โภชนาการการเจริญเติบโตของตนเอง และการเลือกรับประทานอาหาร รวมทั้งวิธีการออกกำลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง 
      - มีการออกกำลังกาย 
    3.มีการสนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนหญิงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน โดยให้
รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

 -เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีการเปิดภาคเรียนล้าช้า อีกท้ังได้รับข้อมูลนักเรียนล่าช้าไปด้วย 

 -นักเรียนเข้าถึงอาหารประเภท  Junk food เช่น ขนมปัง ลูกชิ้นทอด ไก่ทอด ฯลฯ  ได้โดยง่าย  
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ชื่อตัวชี้วัด         อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก  อารีวรรณ  กันทะสอน. 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
 
 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี 16/906 
17.66 

11/893 
12.31 

10/949 
10.53 

     
 

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม เช่น มีความอยากรู้ อยากทดลอง ความต้องการทางเพศ ทำให้วัยรุ่นมีทัศนคติและ
พฤติกรรมทางเพศเสี่ยงสูง มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ละเลยการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ได้วางแผนมาก่อน ซึ่งไปสู่การทำแท้ง หรือการยุติการตั้งครรภ์ที่
ไม่ปลอดภัย 

จากสถานการณ์การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พบว่าในปี 2561, 2562 และ 2563 คิดเป็น ร้อย
ละ17.66, 12.31 และ 10.53  ตามลำดับ งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลสอง ดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการในคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลสอง โดยร่วมกับงานสุขภาพจิต
และเครือข่ายโดยการค้นหา วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ เพื่อการฝากครรภ์และการคลอดท่ีปลอดภัย 
 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

       การให้ความสำคัญ การขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะการ
คุมกำเนิด ในระดับ คปสอ. ให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ยังขาดความชัดเจน สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ 
6.2 การเข้าถึง ที่ยาก ทำให้การให้บริการกลุ่มนี้ ขาดความต่อเนื่อง  
6.3 ความเชื่อของชุมชน และสภาพแวดล้อมในครอบครัว ชุมชน 
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รูปภาพ กิจกรรม 
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ชื่อตัวชี้วัด     ร้อยละของประชากรสูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางพีรดา  ไทยเก่ง 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง
สุขภาพ       
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care plan 
ร้อยละผู้จัดการระบบและอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละตำบลดำเนินการผ่านเกณฑ์ LTC  
 
ร้อยละของตำบลต้นแบบด้านสุขภาพมีแกน
นำผู้สูงอายุ 

89.52 
93.85 

 
NA 

 
100 

 

99.43 
95.55 

 
NA 

 
100 

95.16 
100 

 
100 

 
100 
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ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การคัดกรองความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและคัดกรองโรคที่พบบ่อย(Geriatic Syndrome) ภาวะสมองเสื่อมและภาวะเสี่ยงต่อการหก
ล้มในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะในผู้สูงอายุ สร้างแกนนำผู้สูงอายุในตำบลต้นแบบ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมป้องกันต่อภาวะสมองเสื่อม การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและการออก
กำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการป้องกันการพลัดตกหกล้ม กิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า การ
ดูแลและรักษาสุขภาพช่องปาก และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพรายบุคคลและแนะนำการส่งต่อเพ่ือการรักษา
ต่อไป สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงผู้จัดการระบบ(Care Manager)ได้ประเมินปัญหา
สุขภาพเพ่ือให้และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver)ดูแล ตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)
ต่อไป 
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รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563          

 

 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานตามCare Plan แต่ละศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ทันตาม
เวลา 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

1.สัดส่วนของ CM ต่อผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง บางตำบลภาระงานมาก 
2. CG ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน 
3. นโยบายการเบิกจ่าย ไม่ชัดเจน ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า  
แก้ไขด้วยการประสานงานระดับนโนบาย และกำหนดบทบาทให้ชัดเจน และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   85.65 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางพีรดา  ไทยเก่ง 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง
สุขภาพ       
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care plan 
ร้อยละผู้จัดการระบบและอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละตำบลดำเนินการผ่านเกณฑ์ LTC  
 
 

89.52 
 
 

93.85 
 

NA 

99.43 
 
 

95.55 
 

NA 

95.16 
 
 

100 
 

100 
 

88.89 

     
  

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การคัดกรองความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและคัดกรองโรคที่พบบ่อย(Geriatic Syndrome) ภาวะสมองเสื่อมและภาวะเสี่ยงต่อการหก
ล้มในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถนะในผู้สูงอายุ สร้างแกนนำผู้สูงอายุในตำบลต้นแบบ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมป้องกันต่อภาวะสมองเสื่อม การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและการออก
กำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการป้องกันการพลัดตกหกล้ม กิจกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้า การ
ดูแลและรักษาสุขภาพช่องปาก และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพรายบุคคลและแนะนำการส่งต่อเพ่ือการรักษา
ต่อไป สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงผู้จัดการระบบ(Care Manager)ได้ประเมินปัญหา
สุขภาพเพ่ือให้และอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver)ดูแล ตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)
ต่อไป 
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รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563          
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ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

               ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางพีรดา  ไทยเก่ง 

ผลการดำเนินการ  สถิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62- กค.63 ) 

การดำเนินงานของพ้ืนที่  (Essential Task) 

มาตรการดำเนินงานใน
พ้ืนที่ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พ้ืนที่ดำเนินการตาม
แนวทาง LTC 
 

จัดทำแผนงาน 
โครงการ ในการ
ดำเนินงาน LTC 
 

ส่งเสริมและทำงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 
 

ส่งเสริมและทำงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 

ส่งเสริมและ
ทำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
การดูแลผู้สูงอายุ 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 

มีแผนงาน/
โครงการในการ
ดำเนินงานตำบล 
LTC 

ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 

ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 

ตำบลที่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
100 

ผลการดำเนินงาน 
 

ร้อยละของตำบลที่
มีแผนงาน/
โครงการ ร้อยละ 
100 

ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 7 ตำบล(ร้อย
ละ 87.5) 

ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน 7 ตำบล (ร้อยละ 87.5) 

2. จัดบริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
-พัฒนาศักยภาพCare 
manager 
-จัดทำ Care plan และ
นำไปใช้ 
 
 

มีฐานข้อมูลสัดส่วน
ของ Care 
manager, Care 
giver และCare 
plan / เป้าหมายที่
ต้องดูแล 

พัฒนาศักยภาพCare 
manager และ Care 
giver  

CM มีการเขียน 
Care plan และ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลตาม Care 
plan 

CM มีการเขียน 
Care plan และ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
ตาม Care plan 

ผลการดำเนินงาน 
 

มีฐานข้อมูลที่มีการ
รายงานทุก 1เดือน 

มี CM จำนวน 14 
คน และ CG รวม 
138 คน 
ผู้สูงอายุติดเตียง
ได้รับการดูแลตาม 

มี   CM จำนวน 16 คน และ CG รวม 
138 คน 
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan ร้อยละ 100 
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Care Plan ร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในพ้ืนที่ตำบล 
Long Term Care 

ประเมินตำบล LTC 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
กรมอนามัยกำหนด 

ประเมินตำบล LTC 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกรม
อนามัยกำหนด 

ประเมินตำบล LTC 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกรม
อนามัยกำหนด 

ประเมินตำบล 
LTC ผ่านเกณฑ์
ตามท่ีกรมอนามัย
กำหนด 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละตำบลที่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 
87.5 

ร้อยละตำบลที่ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 87.50 

ร้อยละตำบลที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 87.50 
หมายเหตุ สะเอียบอยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

กิจกรรมการดำเนินการ , รูปกิจกรรม 

 - จัดทำ Care plan รายบุคคล ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care 3 C 

 

 - เสนอ Care Plan ผ่านคณะอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตำบล 

 - Care Manager ระดับพ้ืนที่บันทึกข้อมูลระบบผลการอนุมัติรายงาน Care Plan ตาม  ระบบโปรแกรม 
Long Term    Care ในระบบของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 - Care giver ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตามแผนการดูแลตามCare plan รายบุคคล 

 - ประเมินการเปลี่ยนกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิงจากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้าน/ติดบ้านเป็นติดสังคมเพ่ิมข้ึน 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( งบประมาณ 64 ) 

   -  ติดตามการดำเนินงานตำบล Long Term Care ในตำบลที่ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ครอบคลุมทุกตำบล 

   Care giver ในเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย 

   -  ผูสู้งอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเข้าร่วมโครงการ Long Term Careทุกสิทธิและได้รับการดูแลตามCare plan 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการ ได้รับการดูแล
บริการด้านสาธารณสุขถึงท่ีบ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน  และท้องถิ่นให้ผู้มีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน   สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
เข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคถ้วนหน้าและเท่าเทียม     
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ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่
บรรลุผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

-สัดส่วนของ CM ต่อผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงบางพ้ืนที่มี
ภาระงานเกิน 

-กำหนดสัดส่วนของ CM ต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายให้
เหมาะสม 

-ไม่มีความปลอดภัยในการทำงานCG -ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายตามความเหมาะสม 
-หน่วยบริการ รพ. สองรับผิดชอบพื้นท่ี ในเขต อปท. 
ทำให้มีภารกิจซ้ำซ้อน และแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน 

-จัด อบรม CM เพ่ิมเติมให้เหมาะสม 

-แนวทางการดำเนินงานไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ไม่มีความเข้าใจ 

-ควรจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ เพ่ือ
กำหนดแนวทางร่วมกัน 

-นโยบายการเบิกจ่าย ไม่ชัดเจน ทำให้การเบิกจ่ายเงินมี
ความล่าช้า 

-การประสานงานระดับนโนบาย และกำหนดบทบาทหน้าที่
ของแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจน และมีการชี้แจงให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ชื่อตัวชี้วัดที ่13  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก สิริณ เข็มทอง 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561 , 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

   1 
 
 
 

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน 
 ( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 30 ) 

      NA       NA     80.16 

 

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

          งาน NCD คปสอ.สอง ได้มีการประชุมระดับ คปสอ. เพ่ือชี้แจงนโยบาย รายละเอียดตัวชี้วัดและวาง
แผนการดำเนินงาน NCD ของปีงบประมาณ 2563 แก่เครือข่าย  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
รวมถึง รพสต. มีการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.34 พบผู้ที่สงสัย
ป่วยเบาหวาน 247 ราย ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลแก่ผู้ที่สงสัยป่วยเบาหวานเหล่านี้ แล้ว
ติดตามตรวจระดับน้ำตาลซ้ำภายใน 3 เดือน  โดย System Manager โรคไม่ติดต่อเรื้อรังติดตามกระตุ้นการ
ดำเนินงานเป็นระยะๆทางไลน์กลุ่ม NCD สอง ทำให้ในไตรมาสที่ 1 ติดตามได้ร้อย 80.08  ไตรมาสที่ 2 
ติดตามได้ร้อยละ 83.33 รวมดำเนินการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวานได้เฉลี่ยร้อยละ 80.16 จึงทำได้บรรลุ
เป้าหมาย ( ≥ ร้อยละ 30 ) 
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4.รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563          
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

1. เพ่ิมการติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานใหค้รอบคลุมมากขึน้ 

2. ด าเนินกจิกรรม HL อย่างครอบคลุมมากขึน้ในกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

           มีข้อจำกัดในการตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วซึ่งกำหนดให้ทำได้เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ให้
สิทธิ  อสม. ในการตรวจ 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ผู้รับผิดชอบหลัก สิริณ เข็มทอง 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561 , 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
 
 

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 52 ) 

NA NA 73.91 

 

4.อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

          งาน NCD คปสอ.สอง ได้มีการประชุมระดับ คปสอ. เพ่ือชี้แจงนโยบาย รายละเอียดตัวชี้วัดและวาง
แผนการดำเนินงาน NCD ของปีงบประมาณ 2563 แก่เครือข่าย  มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.54 พบผู้ที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสู ง 1,610 ราย ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลแก่ผู้ที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง แล้วติดตามวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน      
( Home  BP ) ถัดจากวันสงสัยป่วยไม่เกิน 120 วัน แล้วรายงานผลค่าเฉลี่ย Home BP  โดย System 
Manager โรคไม่ติดต่อเรื้อรังติดตามกระตุ้นการดำเนินงานเป็นระยะทางไลน์กลุ่ม NCD สอง ทำให้ในไตรมาส
ที่ 1 ติดตามได้ร้อยละ 73.71  ไตรมาสที่ 2 ติดตามได้ร้อยละ 90.00 รวมดำเนินการติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงเฉลี่ยร้อยละ 73.91 จึงทำได้บรรลุเป้าหมาย ( ≥ ร้อยละ 52 )  

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563        
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

  1. เพ่ิมการติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดนัโลหติสงูใหค้รอบคลุมมากขึน้ 

  2. ด าเนินกจิกรรม HL อย่างครอบคลุมมากขึน้ในกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดนัโลหติสงู 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

  1. เครื่องวัดความดันโลหิตไม่เพียงพอสำหรับให้กลุ่มสงสัยป่วยยืมไปวัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน จึง
แก้ปัญหาโดยการให้ อสม.เป็นผู้วัดความดัน หรือ นัดกลุ่มสงสัยป่วยมาวัดความดันที่ศูนย์เรียนรู้โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในชุมชน 

  2. มีข้อจำกัดในผู้ป่วยอายุมาก การรับรู้ผิดปกติ ถ้าให้วัดความดันโลหิตด้วยตนเอง 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 17  ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน 

                      ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก ภก.เฉลิมพล  ลือราช 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1. 
 
 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
*เร่ิมดำเนินการ 2562* 

- 100 
(10ตัวอย่าง) 

100 
(30ตัวอย่าง) 

  -   
  

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

มีการตรวจสอบผักและผลไม้สดที่ได้รับการตรวจสอบต้องพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง โดยมี
การสุ่มตรวจในภาพรวมทุกไตรมาส  

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 พัฒนาและสรรหาแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารในโรงพยาบาล 100 %และ
พัฒนาแหล่งผลิตให้ผ่านมาตรฐานที่จำเป็นด้านความปลอดภัยของอาหาร 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

 การกระตุ้นจากภาครัฐและเอกชนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่
ปลอดภัยและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาด สมเหตุผล 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 18    โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL 
ผู้รับผิดชอบหลัก   นางสาวสุภารัตน์  สันป่าแก้ว 
ผลการดำเนินการ  สถิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62- กค.63 )  
และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
PLUS 

ระดับดีมาก 
PLUS 

 
กิจกรรมการดำเนินการ และ รูปกิจกรรม 3-5 รูป 

1. นำนโยบายด้านสาธารณสุขในระดับกระทรวง/จังหวัด ในประเด็นของการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN HOSPITAL มีคณะกรรมการพัฒนาหรือ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2. มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL และแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่อง 

3. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์กร และมีการ   
บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์               
GREEN & CLEAN Hospital 
 4. มีการประเมินตนเองตามแบบประเมิน GREEN & CLEAN HOSPITAL และขอรับการประเมิน
จากทีมตรวจประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   
 5. มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้กิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วย 

    5.1 การจัดการมูลฝอยทุกประเภท (Garbage) 
    5.2 การพัฒนาส้วมมาตรฐาน HAS (Restroom) 

              5.3 การจัดการด้านพลังงาน (Energy) 
              5.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (Environment) 
              5.5 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล (Nutrition) 

6. มีนวัตกรรม GREEN ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 
ต่อไป 

7. มีการดำเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
8. มีการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ (งบประมาณ 64) 
1. มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL อย่างต่อเนื่อง  

รักษาระดับดีมาก PLUS 
2. ส่งเสริมให้มีจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม และได้รับการรับรอง

มาตรฐานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับการดำเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
(Food Safety Hospital) 

3. มีพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามมาตรฐาน 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN HOSPITAL             
อย่างต่อเนื่อง  

2. โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม         

ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 
 
ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

1. ข้อจำกัดด้านโครงสร้างสถานที่ไม่เอ้ืออำนวย เช่น โรงครัวของโรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงซักฟอกและ
บ่อบำบัดน้ำเสีย และยังไม่มีการแยกห้องสำหรับประกอบอาหารเหลวตามมาตรฐาน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบในการประกอบอาหารบางประเภท เช่น ผักเศรษฐกิจ ยังต้องซื้อจาก
ตลาดสดและยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และชุดทดสอบ GPO TM Kit ในการตรวจ
ทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

3. ขาดความพร้อมในการดำเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในด้าน
งบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ต้องการการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
สนับสนุนเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณการตรวจค่อนข้างสูง  
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ตัวช้ีวัดที่ 22  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลโดยอสม. ,หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                ผลลัพธ์  99.59 
                ผลการประเมิน  ผลงานอยู่ในระดับ 5  
ตัวช้ีวัดที่ 23  ร้อยละของ อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน  
                 - การอบรมพัฒนายกระดับอสม.เป็น อสม. ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน สาธารณสุข ตามหลักสูตร  
                   อสม.หมอประจำบ้าน  

       -  อสม.หมอประจำบ้าน ได้รับการประเมินศักยภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความรู้ และ 
         ทักษะในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านเกณฑ์   จำนวน 91 คน  
         คิดเป็นร้อยละ 100  

                ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
        -  มีแผนการดูแลผู้ป่วยของอสม.หมอประจำบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ครอบคลุมเป้าหมายที่ 
                   กำหนด(CKD/NCD/LTC/ ภาวะพ่ึงพิงอ่ืน ๆ)  
        -  กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลโดย อสม.หมอประจำบ้านอย่างมีคุณภาพตามแบบประเมิน
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้าน  ( เป้าหมายจำนวน 1,267 คน) 

 

ผลงาน 1,262 คน คิดเป็นร้อยละ 99.59  

 

ผลการประเมิน 
 ผลงานอยู่ในระดับ 5 (ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 70) มีคะแนนค่าเป้าหมายเท่ากับ 5  
 
การดำเนินงาน  
 1. นำนโยบายด้านสาธารณสุขในระดับกระทรวง / จังหวัด ในประเด็นของการพัฒนา และยกระดับ
ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารทางโดยการแพทย์ ถ่ายทอดลงสู่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เพ่ือให้
เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะด้าน
งบประมาณขององค์กรในภาพรวมอำเภอ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล จากการพ่ึงพา
โรงพยาบาลของประชาชน แต่ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้เพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลให้ลดโรค และปัญหา
สุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย  
 2. มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับอำเภอ   ประสาน อสม . 
กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมเพ่ือรับการพัฒนาศักยภาพยกระดับเป็น  อสม.หมอประจำบ้าน เป้าหมาย 
หมู่บ้านละ 1 คน        (จำนวนเป้าหมายได้กำหนดมาจากระดับจังหวัด) โดยเน้นประธาน อสม.ระดับตำบล 
/ หมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากประธาน อสม. ตำบลลำดับแรกก่อน  
 3. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อสม. เป้าหมาย ในระดับอำเภอ จำนวน 91 คน เป็น อสม.ใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล จำนวน 18  คน ตามแนวทางของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. 
เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ของกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
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 4. อสม.หมอประจำบ้าน จัดทำแผนการดูแล กลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ดูแล
ช่วยเหลือป้องกัน และฟ้ืนฟู ร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญในพ้ืนที่ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง   
(ติดบ้าน ติดเตียง) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้พิการ / ผู้ด้วยโอกาส  
 5. อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.หมอประจำบ้าน สามารถเชื่อมประสานการดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสค.ในพ้ืนที ่ได้เป็นอย่างด ีรวมทั้งสนับสนุนให้มี อสค. ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
 6. อสม.หมอประจำบ้าน สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร และ Application ในการปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพได้เป็นอย่างด ี 
 
ผลลัพธ์  
 1. ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง / โรคเรื้อรัง ในชุมชน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพโดยทีมงานหมอ
ครอบครัว  
 2. มีระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่โดยชุมชนมากขึ้น 
โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน  
 3. มีการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน โดยอสม.ในชุมชน เพ่ือทำการตรวจวัด
ค่าความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด (กรณีไม่สามารถไปรับบริการที่รพ.ได้) และบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดประจำตัวของผู้ป่วย โดยอสม. จะดำเนินการตรวจวัด / บันทึกค่าความดันโลหิต และระดับน้ำตาลใน
เลือด 1 - 2 วัน ก่อนมอบให้ผู้ป่วย / ญาติไปรับบริการที่โรงพยาบาลตามนัด  
 4. ให้บริการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ถึงมือผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน โดย อสม.หมอประจำบ้าน 
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล ซึ่งสามารถลดความแออัดใน
การบริการ และเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  
 5. แกนนำครัวเรือน (ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสค.) เข้ารับการอบรมหลักสูตร อสค. เพ่ือให้
ครอบคลุมครอบครัวมากขึ้น  
 
ผลการประเมิน 
 ผลงานอยู่ในระดับ 5 (ตามเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 70) มีคะแนนค่าเป้าหมายเท่ากับ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

รายงานการบันทึกผลข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน 
 

ตำบล 
จำนวน อสม. 

ทั้งหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่
กำหนด อสม. 
(ร้อยละ 70) 

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
(10,000 คน) 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

(ร้อยละ 70) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

แดนชุม
พล 

79 4 4 100 4 4 100 0 0 0 17 17 100 

เตาปูน 236 12 12 100 12 12 100 0 0 0 43 38 88.37 

ทุ่งน้าว 95 6 6 100 6 6 100 0 0 0 537 537 100 

บ้านกลาง 213 15 15 100 15 15 100 0 0 0 58 58 100 

บ้านหนุน 235 13 13 100 13 13 100 0 0 0 91 91 100 

สะเอียบ 196 10 10 100 10 10 100 0 0 0 312 312 100 
ห้วย
หม้าย 

304 18 18 100 18 18 100 0 0 0 156 156 100 

หัวเมือง 228 13 13 100 13 13 100 0 0 0 53 53 100 

รวม 1,586 91 91 100 91 91 100 0 0 0 1,267 1,262 99.59 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 24    ร้อยละผู้ป่วยAcute stroke ในระยะ Gold period ได้รับการส่งต่อภายใน30 นาที 

ผู้รับผิดชอบ        นางสุวิชา ยะปะนันท์  งานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสอง 

 

 

 

 

แปลผลข้อมูลว่าอย่างไร 

        อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และผู้ป่วยในภาวะ Acute stroke ในระยะ Gold 
period ได้รับการส่งต่อที่รวดเร็วขึ้น 

 

 

 

80 80 80 80 80 80

44.83

65

46.35

57.14

21.88

87.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราผู้ป่วย Acute stroke ในระยะ Gold period ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที

เปำ้หมำย

อตัรำผูป่้วย Acute stroke 

            ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละผู้ป่วย Acute stroke ใน
ระยะ   Gold period ได้รับการส่ง
ต่อภายใน 30 นาที 

> 80  44.83 65 46.35 57.14 21.88 87.87 
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อะไรเป็นมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

         กลุ่มผู้ป่วยในภาวะ Acute stroke ในระยะ Gold period ได้รับการส่งต่อรวดเร็วขึ้น  สาเหตุเพราะ    

1. ผู้ป่วยและญาติเริ่มมีความเข้าใจอาการที่บ่งบอกถึงภาวะวิกฤติของโรคหลอดเลือดที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล  

2. เจ้าหน้าที่มีการคัดกรองผู้ป่วยที่รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน ทำให้มีการส่งต่อที่รวดเร็วขึ้น 

 

ได้เรียนรู้อะไรจากข้อมูล 

การชี้แจง และการสื่อสารกับผู้รับบริการ ชุมชน เป็นเรื่องท่ีควรให้ความสำคัญ เพ่ือให้การดำเนินงานการส่งต่อ มี
ประสิทธิภาพ  

 

จะพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้น 

     1. เน้นในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการของโรคท่ีต้องรีบมาโรงพยาบาล   

     2. สร้างเครือข่ายในชุมชนแต่ละครอบครัว แกนนำ เฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

     3. การพัฒนาเครือข่าย FR ทุกตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถรับผู้ป่วยมารักษาในโรงพยาบาล 
ให้เร็วขึ้น 

 4.แจ้งผลลัพธ์ข้อมูลให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
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ตัวช้ีวัดที่ 25      อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสุจิน  ปินตากุล 

1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

       อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ที่ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ  ที่เป็นผู้ป่วยไทย ไม่ใช่คนไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน 

ผลการรักษา ปี2561 ปี2562 ปี2563 

Success Rate 68.7 86.66 87.5 

กำลังรักษา 0 0 6.25 

เสียชีวิต 31.25 13.33 6.25 
 

 

 

 

 

2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ  ที่เป็น

ผู้ป่วยไทยและผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน 
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ปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 
ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วย 

วัณโรค  

2561 77 ราย ร้อยละ 101.31 

2562 90 ราย ร้อยละ 118.42 

2563 84 ราย ร้อยละ 110.52 
 
 

 
กิจกรรม 
 
1.ค้นหากลุ่มเสี่ยง 
 - ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  98.6 % 
 - คัดกรอง CXR 100 % 
 - Verbal screen ทุกรายเพื่อ CXR 
 - Mobile CXR  2  ตำบลสะเอียบ และหัวเมือง 
 - ตรวจ Gene x-pert  8 % 
 - ติดตาม CXR  ผู้สัมผัสทุกราย  
 
2.ลดอัตราการเสียชีวิต 
 - ส่งตรวจการดื้อยา ทุกราย 
 - ประเมินความเสี่ยงเสียชีวิตทุกราย 
 - ผู้ป่วยเสี่ยงสูง Consult อายุรแพทย์  ,ตรวจ LFT  
 
 
3.การติดตามผู้ป่วย ลดการขาดยา 
- ติดตามผ่านทาง NTIP 
- การ DOT ทุกราย 
- วางแผนรายบุคคล ร่วมกับ PCT , รพสต. 
- เยี่ยมบ้านทุกราย 
บทเรียน 
 - จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยTB 74ราย พบว่า 
    เป็นกลุ่มเสี่ยง 23%    ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง27 % ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 27% 
 -  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว แต่ไม่พบ TB ในรอบแรก 5  ราย 
 -  ผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 30 % 
 -  การส่งตรวจ gene Xpert  เพ่ือยืนยันวินิจฉัยในผู้ป่วยสงสัยวัณโรคแต่เสมหะเป็นลบ 
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    มีค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ดี 
 -  โปรแกรมการลงข้อมูล NTIP ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลล่าช้า  
 

 

 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ 

• พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้มีอาการสงสัยจากชุมชนมาตรวจที่โรงพยาบาล 

• วิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

• ชุมชนเห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยวัณโรค 

• การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วขึ้น  
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 * ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วขึ้น 

 * อัตราตายลดลง  

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

- การส่งตรวจ gene Xpert เพ่ือยืนยันวินิจฉัยในผู้ป่วยสงสัยวัณโรคแต่เสมหะเป็นลบ มีข้อจำกัดใน       

  การส่งตรวจและมีค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ดี 

- โปรแกรมการลงข้อมูล NTIP ไม่เสถียร ทำให้ข้อมูลล่าช้า   
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ช่ือตัวชี้วัดท่ี 26       ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุผล (RDU) 

ผู้รับผิดชอบหลกั    เภสัชกร สุริยา สุขวฒันานนท์ 

ผลการด าเนินงาน   เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ต.ค.62 – ก.ค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 RDU HOSPITAL ขั้นที่1 ขั้นที่1 ขั้นที่1 

2 RDU PCU ขั้นที่1 ขั้นที่2 ขั้นที่2 
  

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 
 มีการพัฒนาการดำเนินการคู่ขนานงานRDUในโรงพยาบาลและรพสต.ไปพร้อมกันแบบคู่ขนานมีการ
ติดตามผลและคืนข้อมูลให้ผู้สั่งใช้ยา ปรับปรุงเครื่องมือในการดึงข้อมูลและกรองข้อมูลมีพัฒนาการที่ดีมาโดย
ตลอดทางฝั่งของโรงพยาบาลยังอยู่RDUขั้นที่1เนื่องจากติดตัวชี้วัดเรื่องการสั่งใช้ยาATBในกลุ่มโรคURIยังเกิน
เป้าหมายอยู่ หากพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ในข้อนี้จะสามารถผ่านเกณฑ์ในขั้นที่ 2 ได้ทันทีในฝั่งของรพสต.พัฒนางาน
RDUไปพร้อมกับตัวชี้วัดเรื่องยาของรพสต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดขั้นที่2แล้ว 
 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563       
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 
 ติดตามพัฒนาการสั่งใช้ยาในกลุ่มโรคURIเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ไปสู่RDU hospital ขั้นที2่ต่อไปในอนาคต 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 
 แพทย์ผู้สั่งใช้ยาบางท่านยังขาดความตระหนักการสั่งใช้ยาในกลุ่มโรคURIทำให้การสั่งใช้ยายังสูงเกินค่า
เป้าหมาย ต้องการสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิลจากส่วนกลาง 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 30     ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย   

                        ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก   นงลักษณ์  ผาทอง 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

30 
 
 
 

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการ
อาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ 

43.27% 66.67% 69.16% 

  

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

- ปี2561 ผู้ป่วย104 ราย ใช้ opioid  45  ราย คิดเป็น 43.27% 

- ปี2562 ผู้ป่วย111 ราย ใช้ opioid  74  ราย คิดเป็น 66.67% 

- ปี2563 ผู้ป่วย107 ราย ใช้ opioid  74  ราย คิดเป็น 69.16% 

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563          
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

-  ดูแลติดตามผู้ป่วยpalliative ภายใน 48 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

-  ดูแลผู้ป่วยpalliative ได้รับยา opioid และเข้าถึงยา opioid ได้ครอบคลุม > 60 % 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

-  ผู้ป่วยpalliative ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่น เมื่อได้รับยาopioid ข้อมูลการได้รับยาจึงคลาดเคลื่อน 
แจ้งให้โรงพยาบาลแพร่ รับทราบปัญหา จะมีการส่งข้อมูลคนไข้พร้อมกับรายการยาด้วย 

-  ผู้ป่วยบางรายเมื่อได้รัยการวินิจฉัยpalliativeแล้ว แต่การรักษาบางครั้ง กลับมาdeathที่บ้าน ทำให้การดูแลที่
บ้านไม่ทันท่วงที 

-  การส่งข้อมูลคนไข้บางรายล่าช้าหรือไม่ได้ส่งรายงานเยี่ยมบ้าน ทำให้ไม่ได้มีการติดตาม 
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ตัวช้ีวัดที่ 32   รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

ตัวช้ีวัดที่ 33   อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 

                 - ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก    นางพัทร์ธีรา อาทิตย์ 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
2 
3 
 

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเอง
ซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 
 

75.7 
23.3 
100 

83.75 
15.9 
100 

91.27 
7.96 
100 

     
 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 ในปี2563 งานสุขภาพจิตยังดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายให้ลดลง เนื่องจากในพ้ืนที่อำเภอ
สองเป็นแหล่งที่ผลิตสุราเสรีในหลาย ๆ ตำบลที่ข้ึนชื่อได้แก่ตำบลเตาปูน ตำบลห้วยหม้าย ซึ่งการดื่มสุราเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้เกิดความคิดหุนหันพลันแล่นและลงมือทำร้ายตนเองได้ง่าย และนอกจากนี้ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สิน 
และปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด.ก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการทำร้ายตนเองขึ้น และในช่วงปี2563 ยังมี
ปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความเครียดมากขึ้นเพราะตกงาน กิจการ/บริษัท
ห้างร้านหลายแห่งปิดตัวลงและเลิกจ้างงาน จึงต้องมีการคัดกรองด้านสุขภาพจิตให้ทั่วถึงมากขึ้น งานสุขภาพจิต
ร่วมประชุมกับศูนย์สุขภาพจิตที่1 ซึ่งจัดให้มีการประฃุมออนไลน์เพ่ือแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน และ
ร่วมประชุมกับงานสุขภาพจิต สสจ.แพร่ในการจัดประชุมเพ่ือออกแบบการคัดกรองสุขภาพจิตออน ไลน์โดยให้
เครือข่ายรพ.สต./อสม.ช่วยในการคัดกรองเพ่ิมมากขึ้น และทำงานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในโรงพยาบาล
และนอกโรงพยาบาลเพ่ือร่วมกันดูแล คัดกรองผู้ป่วยทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมีการ
คัดกรองภาวะหมดไฟแก่เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเพ่ือค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการบำบัดรักษา มีการคัดกรองภาวะ
ทางสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง/ผู้ถูกกักกันการแพร่กระจายโควิดทางออนไลน์โดยอาศัยเครือข่ายรพ.สต./อสม.  และ
ยังมีการดำเนินงานคลินิกสุขภาพจิตชุมชนต่อเนื่องโดยจัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคงที่สามารถรับยาที่รพ.สต.ใกล้
บ้านเพ่ือป้องกันการขาดยา และจัดช่องทางให้ผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่สามารถรอรับยาที่บ้านโดยให้อสม.นำยาไปส่ง
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  ลงชุมชนเพ่ือจัดการรายกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน/มีอาการกำเริบ  จาก
การดำเนินงานทำให้ผลการดำเนินงานของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ มาก 
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ผ่านเกณฑ์(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ68)     อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากปีก่อนมาก คือลดลงร้อยละ50 (ปี
62 มี8คน   ปี63ลดลงเหลือ4คน)   และร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 
ปี ยังคงท่ีคือ 100% 

  

ภาพการดำเนินงานปี 2563 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

     ในปี2564 มีการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆได้แก่กลุ่มผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้สูงอายุ ผู้ติดสุรา/สารเสพติด  จัดให้มีการคัดกรองภาวะทางสุขภาพจิตต่อเนื่องเพ่ือ
ค้นหาผู้ป่วยซึมเศร้า/โรคจิตให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและจัดให้มีคลินิกสุขภาพจิตชุมชนเพื่อป้องกันการขาดยาของ
ผู้ป่วย    มีการดำเนินงานแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆได้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้
พิการ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้สูงอายุ ผู้ติดสุรา/สารเสพติด   

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

     1.ขาดแคลนบุคลากร  มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากจะมีพยาบาลจะลาคลอด 1 คน และยัง
ไม่มีแพทย์ไปศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช 

     2.ปัญหาสารเสพติดยังมีจำหน่ายในชุมชนเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอาการทางจิตกำเริบเพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวช้ีวัดที่ 34     อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางวิไลทอง  เลาศรี 

ผลการดำเนินการ  

 จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ refer กลับมาจาก รพ แพร่  ทั้งหมด 2 คน      

           -   เสียชวีิต 1 คน  

           -   รักษาหาย 1 คน  โดยมีแนวทางป้องกันดังนี้ 

ห้องแยก 

ผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่เชื้ออันตราย เชื้อก่อโรคดื้อยาหลายขนานถือว่าเป็นเชื้ออันตราย ที่ต้องควบคุมมิให้
แพร่กระจาย ปัจจัยสำคัญของห้องแยกโรคแบบ contact precautions ได้แก่ 

1. เป็นห้องเดี่ยว ถ้าเชื้อก่อโรคดื้อยาเป็นชนิดเดียวกัน ผู้ป่วยอาจอยู่ร่วมกันได้ (cohorting) 

2. ห้องนั้นอยู่ห่างจากผู้ป่วยอื่น 

3. เป็นห้องมิดชิด ปรับอากาศความดันอากาศภายในห้องเป็นลบ 

4. มีอ่างล้างมือ ห้องน้ำส่วนตัว 

เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องแยก 

- เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกอย่างควรจัดไว้ให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยรายนั้นโดยเฉพาะ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตปรอด
วัดไข้ หูฟัง ช้อน ชาม เมื่อจำหน่ายผู้ป่วยรายนั้นแล้วให้ทำลายเชื้ออย่างเหมาะสมก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยรายอื่น
ต่อไป 

- พ้ืน เตียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ให้ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโดยการเช็ดด้วยน้ำยาทำลายเชื้อหรือพ่นห้องด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หลังจำหน่ายผู้ป่วย 

- เสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ ให้จัดการเป็นแบบผ้าปนเปื้อน คือเก็บขนส่งในถุงพิเศษ และซักล้าง
แบบผ้าปนเปื้อนเชื้อ 

- จาม ชาม ช้อน ฯลฯ ใช้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ ถ้าใช้แล้วจะนำออกจากห้องแยก ต้องจัดการแบบวัสดุติดเชื้อ ให้
นำไปท้ิงแบบมูลฝอยติดเชื้อหรือทำลายเชื้อแล้วนำมาใช้ใหม่ 

- มูลฝอยทุกอย่างในห้องแยกให้จัดการแบบมูลฝอยติดเชื้อการรักษา 
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การรักษา 

- จำกัดจำนวนบุคลากรที่เข้าห้องแยกให้มีเท่าที่จำเป็น 

- สวมถุงมือ เสื้อคลุม ขณะดูแลผู้ป่วยในห้องแยก และให้ถอดก่อนออกจากห้องโดยใส่ในภาชนะท่ีจัดไว้แล้วล้างมือ
แบบ hygienichandwashing 

   

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ 

• พัฒนาแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยดื้อยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาที่โรงพยาบาลชุมชน 

• วิธีการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

• มีโซนหรือห้องแยกเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย 

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 - ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่คนอ่ืน 

 - อัตราตายลดลง  

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

 ไม่มีโซนแยกชัดเจนในการแยกผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
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ตัวช้ีวัดที่  34   อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางวิไลทอง  เลาศรี 

ผลการดำเนินการ 

 

  ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แพทย์จะให้ยา ABO ทุก case เพ่ือป้องกันการเกิด sepsis ดังนั้นอัตราการ
ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากการวินิจฉัย) ได้เกือบทุก case สำหรับการเจาะ H/C ก่อนให้ ABO นั้น 
เนื่องจากแพทย์ได้ให้ ABO ทุกcase สำหรับบางcaseผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างการรักษาในห้องฉุกเฉิน 
เป็นมูลเหตุพิจารณา การเจาะH/Cทีหลังการให้ABO ทำให้ อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่บรรลุ
เป้าหมาย สำหรับอัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม แรกในผู้ป่วย Septic shockนั้น ได้รับทุกคนในกรณีไม่มี
ข้อห้าม จากผลการดำเนินงาน ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อ รพ.แพร่ ทุกราย ไม่พบเสียชีวิตขณะนอนโรงพยาบาล
  

ปัญหาและอุปสรรค 

 กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้รับการคัดกรองที่ไม่เหมาะสม ทำให้พบการวินิจฉัยล่าช้า สาเหตุเกิด
จากผู้ป่วยยังไม่เข้าใจในอาการที่บ่งบอกภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมถึงบุคลากรผู้ดูแลพร่องประสบการณ์และ
ความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและการใช้แบบบันทึกผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในการดูแลผู้ป่วย 
  

บทเรียนที่ได้           
 การชี้แจงการคัดกรอง และการใช้แบบบันทึกผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เป็นเรื่องที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ เพ่ือให้ปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกันในการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อใน
กระแสเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางพัฒนา       

1.กระตุ้นและให้ความรู้แก่บุคลากรให้ตระหนักในการคัดกรองผู้ป่วยและการใช้แบบบันทึกผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือด ในการคัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ      

2.เน้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการของโรคท่ีต้องรีบมาโรงพยาบาล    

ระดับความส าเร็จตัวช้ีวัด ปี62 ปี63(ต.ค62-ก.ค63)

ร้อยละทีท า H/C ก่อนABO 76.19 76.15
ร้อยละได้รับ ABO ใน 1 ชม 93.87 86.65
ร้อยละผู้ป่วย Septic Shockได้รับ IV 30ml/kg ใน 1hrแรก 34 87

รายงาน Sepsis / septic shock โรงพยาบาลสอง
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3.ร่วมมือกับเครือข่าย รพ.สต.          

4.การพัฒนาเครือข่ายFRทุกตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยมารพ.ให้เร็วขึ้น 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 36   อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  และ การให้การรักษา 

                       ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก นาย นันตร์จีรทิปช์  อินขัด   

ผลการดำเนินงาน ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

0 0 0 

2 ร้อยละของการ ให้ การรักษาตามมาตรฐานเวลา 
ที่กำหนด (45นาที) 

80.00 42.86 64.29 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 ผู้ป่วย ACS ยังได้รับการคัดกรองผิดพลาดส่งผลให้ EKG ช้า ในผู้ป่วย STEMI ก็ได้รับ ยา SK ช้าไปด้วย 
ต่อมามกีารปรับปรุงการคัดกรองแบบใหม่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาทันตามเวลา 

รูปภาพการดำเนินงาน 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( งบประมาณ 64 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 อบรม ACLS  

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

    1. แจ้งผล EKG ให้กับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงของโรงพยาบาลแพร่ ในบางรายอ่าน line ช้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ล่าช้า มีปัญหาการประสานงาน  

       2.พัฒนาการซักประวัติ และคัดกรอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถรับผู้ป่วยมารักษาใน
โรงพยาบาล ได้รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 37  ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5อันดับ แรก ได้รับ การรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางนงลักษณ์    ผาทอง    

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
2 
 
3 

ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
ภายในระยะเวลา 4สัปดาห์ 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บำบัดภายในระยะเวลา     สัปดาห์ 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา6สัปดาห์ 
 

  15.05 
 

10.75 
 

3.23 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 38   ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางอำพร  พุธทรง 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
( เป้าหมาย ร้อยละ 66 ) 

61.03 66.41 72.99 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

จากการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
เครือข่ายอำเภอสอง ที่ได้ร่วมกันคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี ทำให้เรา
สามารถค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไตเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี เมื่อได้ข้อมูลผู้ป่วยแล้วได้มีการวางแผนการ
ทำงานการชะลอความเสื่อมของไตในส่วนของโรงพยาบาลและ รพสต.ทุกแห่ง โดยให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา
โรคไตเรื้อรังและการป้องกันความเสื่อมของไตเพ่ิมขึ้น มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษา 
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆเช่น ยาแก้ปวด ยาสมุนไพร ที่ทำให้ไตเสื่อมลงอย่าง
รวดเร็ว มีคลินิกโรคไตโดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ในส่วนรพสต .มีการกำกับติดตาม
เพ่ิมขึ้นหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลแล้ว ในชุมชนมีการประชาสัมพันธ์การลดเค็มอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ผลลัพธ์การชะลอความเสื่อมของไตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 1. ควบคุม DM , HT ให้ดีตั้งแต่แรกวินิจฉัย ทั้งในโรงพยาบาลและ รพสต. 

 2. คัดกรอง CKD ในกลุ่มปกติ / กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย โดยการเจาะเลือด และการตรวจปัสสาวะ100 % 

 3. ชะลอ CKD Progression : eGFR < 5ml/min/1.73 m2/ yr ให้ได้มากกว่า 75 % 

 4. เพ่ิมทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ลดอัตราตายและเพ่ิมคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย ESRD  

 6. มีการวางแผนการเยี่ยมบ้านที่ชัดเจนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

1. มีผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หรือโรคไตเรื้อรังจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง 

2. คลินิกโรคไตเรื้อรังยังอยู่ในคลินิกเบาหวาน ความดัน ไม่ได้แยกเฉพาะโรคไตเรื้อรังแบบครบวงจร 

3. ใน รพสต.ไม่สามารถจัดตั้ง CKD Clinic เนื่องจากภาระงานเยอะ 

4. การปรับเปลี่ยนยาไม่เป็นไปตามแผน Guideline CKD จังหวัด 

5. การเรียนหลักสูตร CKD โดยเฉพาะยังไม่ครอบคลุมพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยทุกแผนก 

6. ภาระงานบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนมาก แต่ละคนรับหลายงานทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง 

 

ความต้องการสนับสนุน 

1. เพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังในการดูแลผู้ป่วย 

2. จัดหลักสูตร CKD ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างครอบคลุม 

3. แยกคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบครบวงจรออกจากเบาหวาน ความดันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย 

 
รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563 

การส่งเสริมความรู้โรคไตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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การส่งเสริมความรู้โรคไตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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     การให้ความรู้ด้านอาหารรายบุคคลและรายกลุ่มในการป้องกันชะลอความเสื่อมของไต 
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การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 41    ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 42   ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและ  

                       ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวรัตนาภรณ์  มั่งมูล 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1. 
 
 
2. 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา 
และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 
 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง
ได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

71.43 
 
 
0 

100 
 
 
0 

81.40 
 
 
0 

     
  

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

รูปแบบและกระบวนการบำบัดฟ้ืนฟูฯ ยังคงเดิมเป็นระบบสมัครใจ และบังคับบำบัด ให้บริการ
บำบัดรักษาฯแบบผู้ป่วยนอก ใช้แนวทางเดิมบำบัดแบบ Matrix Program ประยุกต์  มีการประเมินระดับการเสพ
สารเสพติดใช้แบบ V๒ ในการคัดกรองและประเมิน ผู้ใช้ เข้าสู่กระบวนการ BA , BI ระยะเวลา 4 เดือนโดย 2 
เดือนแรกนัดทุกสัปดาห์ นัดครั้งหมด 8 ครั้ง  และอีก 2 เดือนถัดมานัด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง นัดทั้งหมด  4 ครั้ง 
จากนั้นเดือนที่ 5 เป็นต้นไปนัดติดตามให้ครบเกณฑ์อีก  7  ครั้ง ในช่วงเวลา  1 ปีนับจากการบำบัด เพ่ือการดูแล
และติดตามอย่างต่อเนื่องและป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ  และมีการประเมินผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความ
รุนแรง บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการรักษาและส่งต่ออย่าง
รวดเร็ว ลดความรุนแรงของอาการ  

 
 
 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563          
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

เน้นเรื่องการการพัฒนาระบบการบำบัดฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based 
Treatment and Care: CBTx)  ขยายเครือข่ายให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากข้ึน   เพ่ือสร้างความตระหนักและความ
เข้มแข็งในชุมชนในการต่อต้านยาเสพติด 

 
ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

ด้านบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ และแพทย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบำบัดยาเสพติดโดยตรง  หากมี
บุคคลากรที่เพียงพอและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารทำงานได้ท้ังเชิงรุกและเชิงรับอย่างครอบคลุม  
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ตัวช้ีวัดที่ 43   ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วย 

                   ใน (intermediate bed/ward)  

ผู้รับผิดชอบหลัก นางวิไลทอง  เลาศรี 

ผลการดำเนินการ 

ข้อมูลผู้ป่วย Intermediate care รพ.สอง 

 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63ก.ค 
Stroke 5 2 10 4 
Traumatic Brain injury 0 1 4 2 
Otho /หลังผ่าตัด 8 0 7 1 
Wound 0 18 8 0 
CAPD     0 0 3 0 
ฉีดยา/ปรับ                         0 0 36 24 
 

ปัญหาและอุปสรรค             

1.HHC ยังไม่เข้มแข็ง 

2.วันหยุด ไม่มีนักกายภาพบำบัด 

3.ไม่มีอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก 

4.การเก็บข้อมูลโดย mannual 

5.บุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญเฉพาะโรค 

6.การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลในการส่งข้อมูลผู้ป่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 43     ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน  

Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางวิไลทอง  เลาศรี 

ผลการดำเนินการ 

• Stroke + TBI    

• Ward + OPD   ต.ค  62 - มิ.ย 63 

 stroke   22 คน                เสียชีวิต     2   คน  BI  > 75    11  คน   55% 
 

TBI   2 คน                      อยู่ระหว่างการประเมิน 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.ข้อมูลส่งกลับระบบ COCและระบบ IMC ไม่ตรงกัน 

2.รพ.แพร่ ไม่ส่งข้อมูลตอบกลับ ผู้ป่วยเข้ามายื่นเอกสารเอง 

3. ผู้ป่วย D/C จาก รพ.แพร่ โดยไม่มีใบ Refer ตอบกลับ 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 45    - จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและทางเลือก 
              - มีทีมบุคลากรผู้ให้บริการหลัก (แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย) ผ่านการอบรมหลักสูตร  
                         กัญชาทางการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก   ภก.พงษ์บดินทร์ พลอยสี  ,  นางแสงดาว  วงษ์ดี  
ผลการดำเนินงาน  เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ต.ค.62 – ก.ค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 

ผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (ราย) N/A N/A 26 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 
 โรงพยาบาลสองได้มีการจัดตั้งกัญชาคลินิก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งดำเนินการเปิด
คลินิกให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสาน บูรณา
การการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย บริการแบบครบวงจร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากกัญชา และยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ( ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา ดูแลผู้ป่วย ติดตามและให้คำปรึกษา 
อาการไม่พึงประสงค์ ) จากข้อมูลตั้งแต่ 3 มีนาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับบริการในกัญชาคลินิก 
ทั้งหมด 26 ราย มีผู้ที่ได้รับยา 24 ราย(คิดเป็นร้อยละ 89.66) ผู้ป่วยที่เข้ารับคำปรึกษาและไม่ได้รับยา 3 ราย(คิด
เป็นร้อยละ 10.34)   ผู้ป่วยที่ไม่รับการรักษาต่อ 12 ราย(คิดเป็นร้อยละ 41.38) เกิดจากอาการไม่พึงประสงค์ 4 
ราย และขาดนัดไม่สามารถติดตามได้ 8 ราย   
          คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.สอง มีตำรับยาเข้ากัญชาแผนไทยสำหรับให้บริการ 2 ตำรับ คือ ตำรับยา
ทำลายพระสุเมรุ และตำรับยาศุขไสยาศน์ 
  - ผู้ป่วยได้รับตำรับยาทำลายพระสุเมรุ จำนวน 12 ราย จำนวนการจ่ายยารวม 397 ซอง อาการที่ผู้ป่วย
เข้ามารักษา ได้แก่ ปวดเรื้อรัง , กระดูกทับเส้นประสาท , CVA/stroke  โดยพบอาการไม่พึงประสงค์จากตำรับยา 
2 ราย มีอาการ ร้อนคอ แสบร้อนท้อง ปั่นป่วนท้อง จำนวน 1 ราย มีอาการกรดไหลย้อน แสบร้อนท้องและกลาง
อก จำนวน 1 ราย  
          - ผู้ป่วยได้รับตำรับยาศุขไสยาศน์ จำนวน 12 ราย จำนวนการจ่ายยารวม 433 ซอง อาการที่ผู้ป่วยเข้ามา
รักษา ได้แก่ นอนไม่หลับ โดยพบอาการไม่พึงประสงค์จากตำรับยา 2 ราย มีอาการ รับประทานอาหารลำบาก 
คลื่นไส้ จำนวน 1 ราย มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หน้ามืดตาลาย จำนวน 1 ราย  

จากการประเมินตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) พบว่าผู้ป่วยมีอาการที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น จำนวน 12 ราย จาก 24 รายที่ได้รับตำรับยาเข้ากัญชา คิดเป็นร้อยละ 50 

ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.สอง ยังไม่มี สารสกัดน้ำมันกัญชาและตำรับอภัยสาลีให้บริการ ซึ่ง
จะได้รับการสนับสนุนและทำโครงการวิจัยในระยะต่อไป 
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• ผลการดำเนินงาน 
 
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ รพ.

สอง 

มีนาคม  
2563 

เมษายน 
 2563 

พฤษภาคม 
2563 

มิถุนายน  
2563 

กรกฏาคม  
2563 

จำนวนผู้มารับ
บริการ 

17 ราย/ 28 
Visit 

 

9 ราย 
(รายใหม่ 2 ราย 
รายเก่า 7 คน) / 

10 Visit 

10 ราย 
(รายใหม่ 3 

ราย รายเก่า 7 
คน) / 13 visit 

12 ราย 
(รายใหม่ 4 ราย 
รายเก่า 8 ราย) 

/ 14 visit 

6 ราย 
(รายใหม่ 1 

ราย รายเก่า 5 
ราย) / 6 visit 

 

4. รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563   

    

    

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  

- จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น 

- จำนวนรายการตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา และน้ำมันกัญชา ครอบคลุมการรักษากลุ่มอาการต่างๆ ให้มากขึ้น 
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ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา มาไม่ตรง
นัด ขาดนัด ไม่สามารถติดตามผลการรักษาและ
อาการไม่พึงประสงค์ได้  

- พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยโดยบูรณาการกับทีมเยี่ยม
บ้านของโรงพยาบาลสอง และ รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เนื่องจากวิธีการสอบถามติดตามผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิด
จากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ บางรายไม่มีคน
ช่วยดูแลที่บ้าน 

2. การประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการเข้ารับบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อออนไลน์ 
(Facebook page) , การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ตาม
ชุมชนต่างๆ 
- การเพ่ิมพูนความรู้วิชาการและทักษะความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในคลินิก 
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ชื่อตัวชี้วัดที ่46  อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล  
            (ทั้งท่ี ER และ Admit) 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางปาริชาต วันละ 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

 
 
 
 
 

46.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
(triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง (ทั้งท่ี ER 
และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 
(Trauma<12%, Non-trauma<12%) 
46.3 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ใน
ห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ในโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 
46.4 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง 
(mortality rate of severe traumatic brain 
injury) (GCS ≤ 8) ไม่เกินร้อยละ 45 
46.6 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50) 
 

0.07 
 
 

NA 
 
0 
 
 

41.3 

0.24 
 
 

NA 
 

2.78 
 
 

51.2 

0.17 
 
 

91.26 
 
0 
 
 

51.2 

     
 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 ปี 2563 พบว่าผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ทันเวลา มีความ
ปลอดภัย  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่สำคัญและมีความรุนแรง เช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง ซึ่งการ
ดูแลรักษาท่ีถูกต้องและทันเวลา สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ผู้ป่วย triage level 1, 2 ที่ตรวจรักษา
อยู่ในห้องฉุกเฉิน ยังได้รับการตรวจวินิจฉัยและดูแลต่อเนื่องในเวลาที่เหมาะสม ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เช่น รับไว้นอน
โรงพยาบาลหรือส่งรักษาต่อโรงพยาบาลแพร่ 

 

สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

   การประเมิน ECS คุณภาพ (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) เพ่ือ  
      -พัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร   
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      -ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ 
และ ภาวะภัยพิบัติ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อ
ระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Disaster) 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

     ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ECS ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้การประเมิน ECS คุณภาพ ที่ประกอบด้วย 12 
องค์ประกอบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินร่วมกันของคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จึงทำให้การขับเคลื่อนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 47   ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางปาริชาต วันละ 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1 
 
 
 

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ( ปี 2563 ≥ ร้อยละ 26 ) 

18.59 18.59 19.48 

     
 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 ปี 2563 ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน (ผู้ป่วยสีแดง) มีแนวโน้มเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น 

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563    3 - 5 รูป  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 1.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนที่มี
ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เข้าถึงบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซ่ึงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยที่มีภาวะ
วิกฤตฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเป็นระยะที่สำคัญ เพราะช่วงก่อนนำส่งโรงพยาบาลเป็น "Golden hour" ของ
การรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ที่จะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้มากท่ีสุด 

2. อบรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุก
ปี มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจำหน่วย ให้ได้ตามมาตรฐานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งบุคลากร
ที่ช่วยเหลือต้องสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือหรือช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้พ้น
จากความพิการหรืออันตรายแก่ชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลดังนั้นผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องได้รับการฟ้ืนฟู
ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ หรือระหว่างนำส่งได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลจะประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือ ให้ได้ตามมาตรฐานของ
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

3. ส่งเสริมให้มีเครือข่าย EMS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทุกพ้ืนที่ เพ่ือสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีความรวดเร็ว ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน รอดพ้นจาก
ความพิการหรือเสียชีวิต 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

1. ยังมปีระชาชนที่มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต มารับบริการเอง โดยไม่ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทำให้อาการ
ทรุดลงขณะนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งต้องรณรงค์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1669 อย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
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2. เครือข่าย EMS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่คลอบคลุมอีก 2 หน่วย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
กลางและเตาปูน เนื่องจากขาดอัตรากำลัง แต่มีการแก้ไขปัญหาโดยให้สมาคมกู้ภัยสองรวมใจ ออกปฏิบัติการพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและตำบลเตาปูน 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 49   จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางปาริชาต วันละ 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

 
 
 

จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 
4 และ 5 (Non trauma) ลดลง ร้อยละ 5 

1.49 5.85 17.89 

     

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

   จำนวนผู้ป่วยที่ไมฉุ่กเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปี 2563
ผู้รับบริการที่มาตรวจรักษาในเวลาราชการ จะได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์การคัดแยก MOPH Triage เพราะ
จำนวนผู้ป่วยในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน มีความแออัดมากข้ึน ซึ่งการคัดกรองจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มี
ภาวะฉุกเฉินวิกฤตได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลาและเหมาะสม เพ่ือลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรค ลด
ความพิการ ลดความทรมาน ลดความไม่พอใจและลดการร้องเรียน 

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563        3 - 5 รูป  
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

 คลินิกบริการทุกจุด ควรมีการคัดกรองผู้ป่วยที่นัดมารับยาหรือดูอาการต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การคัดแยก 
MOPH Triage ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 

 เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้และทักษะในการคัดกรองผู้ป่วย ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การคัดแยกผู้ป่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ 54   ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวณธิดา  ปัญญาไว 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

รพ.สอง(นำร่อง) ปี 2561 ได้คะแนน 96.97 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คปสอ.สอง ปี 2562 ได้คะแนน 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน (รพ.สอง 100 คะแนน/สสอ.      100 
คะแนน) 

คปสอ.สอง ปี 2563 ได้คะแนน 98.01 ผ่านเกณฑ์การประเมิน(รพ.สอง 100 คะแนน/สสอ.สอง 
96.15 คะแนน) 

 

อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา
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อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

เกณฑ์การให้คะแนนน่าจะให้เป็นคะแนนตามข้อย่อยมากกว่าให้
คะแนนตามหัวข้อใหญ่ หากข้อไหนเอกสารขาดไป 1 รายการ 
คะแนนข้อนั้นจะได้ 0  

ควรปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่  
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 64   ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 ระดับ 7 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวณธิดา  ปัญญาไว 

ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561, 2562 , 2563 ( ตค.62 - กค.63 ) 

 

4.อธิบายผลการดำเนินงาน ปี 2563 

 

 

 



111 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่
บรรลุผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

มีการจัดซื้อนอกแผน เป็นจำนวนมากทำให้เกินแผน
ที่วางไว้ โดยการจัดซื้อนอกแผนพบว่าไม่มีการ
กลั่นกรองจากงานบริหาร/งานแผนฯ 

การจัดซื้อนอกแผนให้ผ่านการกลั่นกรองจากงาน
บริหาร/งานแผนฯ  แนวทางการพิจารณา คือ หากไม่
มีความจำเป็นเร่งด่วนให้นำไปใส่ไว้ในแผน
ปีงบประมาณต่อไป กรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้
พิจารณาเป็นรายๆไป 
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4. ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่สอดคล้องกับนโยบายและ
บริบทจังหวัดแพร่ ( 7 ตวั) 

กัญชาทางการแพทย์สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
 

 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

ผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (ราย) 
 
จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและทางเลือก 
 
ทีมบุคลากรผู้ให้บริการหลัก ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

26 
 
1 
 

ผ่าน 

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 
 โรงพยาบาลสองได้มีการจัดตั้งกัญชาคลินิก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้บริการทุกวัน
อังคาร เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสาน บูรณาการการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย บริการแบบครบวงจร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา 
และยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา ( ให้คำปรึกษา ตรวจรักษา ดูแลผู้ป่วย ติดตามและให้คำปรึกษา อาการไม่พึง
ประสงค ์) มีผู้เข้ารับบริการในกัญชาคลินิก ทั้งหมด 26 ราย มีผู้ที่ได้รับยา 24 ราย(คิดเป็นร้อยละ 89.66) ผู้ป่วยที่
เข้ารับคำปรึกษาและไม่ได้รับยา 3 ราย(คิดเป็นร้อยละ 10.34)   ผู้ป่วยที่ไม่รับการรักษาต่อ 12 ราย(คิดเป็นร้อยละ 
41.38) เกิดจากอาการไม่พึงประสงค์ 4 ราย และขาดนัดไม่สามารถติดตามได้ 8 ราย   
          คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.สอง มีตำรับยาเข้ากัญชาแผนไทยสำหรับให้บริการ 2 ตำรับ คือ ตำรับยา
ทำลายพระสุเมรุ และตำรับยาศุขไสยาศน์ 
  - ผู้ป่วยได้รับตำรับยาทำลายพระสุเมรุ จำนวน 12 ราย จำนวนการจ่ายยารวม 397 ซอง อาการที่ผู้ป่วย
เข้ามารักษา ได้แก่ ปวดเรื้อรัง , กระดูกทับเส้นประสาท , CVA/stroke  โดยพบอาการไม่พึงประสงค์จากตำรับยา 
2 ราย มีอาการ ร้อนคอ แสบร้อนท้อง ปั่นป่วนท้อง จำนวน 1 ราย มีอาการกรดไหลย้อน แสบร้อนท้องและกลาง
อก จำนวน 1 ราย  
          - ผู้ป่วยได้รับตำรับยาศุขไสยาศน์ จำนวน 12 ราย จำนวนการจ่ายยารวม 433 ซอง อาการที่ผู้ป่วยเข้ามา
รักษา ได้แก่ นอนไม่หลับ โดยพบอาการไม่พึงประสงค์จากตำรับยา 2 ราย มีอาการ รับประทานอาหารลำบาก 
คลื่นไส้ จำนวน 1 ราย มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หน้ามืดตาลาย จำนวน 1 ราย  
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จากการประเมินตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) พบว่าผู้ป่วยมีอาการที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น จำนวน 12 ราย จาก 24 รายที่ได้รับตำรับยาเข้ากัญชา คิดเป็นร้อยละ 50 

ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.สอง ยังไม่มี สารสกัดน้ำมันกัญชาและตำรับอภัยสาลีให้บริการ ซึ่ง
จะได้รับการสนับสนุนและทำโครงการวิจัยในระยะต่อไป 

• ผลการดำเนินงาน 
 
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ รพ.

สอง 

มีนาคม  
2563 

เมษายน 
 2563 

พฤษภาคม 
2563 

มิถุนายน  
2563 

กรกฏาคม  
2563 

จำนวนผู้มารับ
บริการ 

17 ราย/ 28 
Visit 

 

9 ราย 
(รายใหม่ 2 ราย 
รายเก่า 7 คน) / 

10 Visit 

10 ราย 
(รายใหม่ 3 

ราย รายเก่า 7 
คน) / 13 visit 

12 ราย 
(รายใหม่ 4 ราย 
รายเก่า 8 ราย) 

/ 14 visit 

6 ราย 
(รายใหม่ 1 

ราย รายเก่า 5 
ราย) / 6 visit 

 

รูปภาพการดำเนินงาน ปี 2563   
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  

- จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้น 

- จำนวนรายการตำรับยาแผนไทยเข้ากัญชา และน้ำมันกัญชา ครอบคลุมการรักษากลุ่มอาการต่างๆ ให้มากขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. ผู้ป่วยที่ได้รับยาตำรับแผนไทยเข้ากัญชา มาไม่ตรง
นัด ขาดนัด ไม่สามารถติดตามผลการรักษาและ
อาการไม่พึงประสงค์ได้  

- พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยโดยบูรณาการกับทีมเยี่ยม
บ้านของโรงพยาบาลสอง และ รพ.สต.ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เนื่องจากวิธีการสอบถามติดตามผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิด
จากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ บางรายไม่มีคน
ช่วยดูแลที่บ้าน 

2. การประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการเข้ารับบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อออนไลน์ 
(Facebook page) , การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ตาม
ชุมชนต่างๆ 
- การเพ่ิมพูนความรู้วิชาการและทักษะความเชี่ยวชาญ
ให้แก่บุคลากรในคลินิก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

ผู้สูงอายุคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   85.65 
 
เป้าหมาย  

1.การป้องกันภาวะพลัดตกหกล้ม และสมองเสื่อม 
2.การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ( LTC ) 
 

1. การบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับตำบล และพชอ. 
   1.1 ส่งเสริม และสนับสนุน ดำเนินการตามแนวทาง LTC   
        เป้าหมาย ผู้สูงวัย และผู้สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ผลการดำเนินงาน 
-  ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพร้อยละ  95.16       
-  ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันการหกล้มร้อยละ 100 
-  ตำบลต้นแบบด้านสุขภาพ มีแกนนำผู้สูงอายุ ร้อยละ 37.5  
-  คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  85.16   (  มากกว่า 80 ) 
-  ผู้สูงอายุที่ผลการคัดกรองสุขภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์  ได้รับการเยี่ยมติดตาม และพัฒนาศักยภาพ  
   ครบ 100%  
  1.2  ตำบลมีแผนงานโครงการในการดำเนินงาน LTC ทุกตำบล 
  1.3 หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
 
2. มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ 
    เป้าหมาย ผู้สูงอายุ และผู้สูงวัย ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
  2.1 หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการนิเทศ 
  2.2 มีระบบการส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟ้ืนฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม 
ครบทุกตำบล 

- ผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 100 % ( มากกว่า80 % ) 
- ชมรมผู้สูงอายุทุกตำบลมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ผู้สูงอายุคุณภาพ ร้อยละ  100  

 ( มากกว่า 60  ) 
 

3.มีการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามมาตรฐานเป้าหมาย รพสต./รพ.มีการดำเนินงานตาม
องค์ประกอบของ LTC 
ผลการดำเนินงาน 
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  3.1 ทุกตำบลมีการดูแลผู้สูงอายุด้วย พชอ.  
  3.2 พัฒนาศักยภาพ CM CG  
- ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน คัดกรองสุขภาพร้อยละ   95.16  ( มากกว่า 80 % ) 
- ผู้สูงอายุพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม CP ทุกราย 
- อปท. ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงร้อยละ  100  
  3.3 ร้อยละตำบลดำเนินการผ่านเกณฑ์ LTC  88.89  (8 ตำบล  ) 
- ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  85.65 
 
 

        
 

        
 
 
ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1.สัดส่วนของ CM ต่อผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง บางตำบลภาระงานมาก 
2. CG ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน 
3. นโยบายการเบิกจ่าย ไม่ชัดเจน ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า  
แก้ไขด้วยการประสานงานระดับนโนบาย และกำหนดบทบาทให้ชัดเจน และชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 การขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ 

  

ลำดับ ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

จำนวนประเด็นการขับเคลื่อน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
-การบริหารจัดการขยะ 
-การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
-การดูแลผู้สูงอายุ 
-อาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) 
 
-จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
พชต. ขับเคลื่อนงานในระดับตำบล  

2 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 

6 แห่ง 

3 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 

6 แห่ง 

4 ประเด็น 
 
 
 
 
 
 

8 แห่ง 

3. จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอ ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน PCC  
1.PCC เตาปูน ( รพ.สต.เตาปูน  
รพ.สต.นาไร่เดียว รพ.สต.บ้านหนุน 
2.PCCหัวเมือง( รพ.สต.หัวเมือง รพ.สต.หนอง
เสี้ยว รพ.สต.วังฟ่อน รพ.สต.แดนชุมพล และ 
รพ.สต.ทุ่งน้าว 
3.PCC รพ.สอง ( กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ 
รพ.สอง รพ.สต.วังดิน) 
 

1 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 

4. จำนวนรพ.สต.ที่พัฒนาเป็นรพ.สต.ติดดาว  2 
(13%) 

4 
(26%) 

11 แห่ง 
(74%) 

  

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

1. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดย พชอ. 
                 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีการจัดประชุมทบทวนประเด็นการพัฒนาร่วมจำนวน  
3 ครั้ง มีประเด็นพัฒนาร่วมกัน   โดยเพิ่มประเด็นการพัฒนาร่วมกัน และขยายไปสู่การพัฒนาระดับ พชต. มี คณะ
กรรมการพชต.และประชุม พชต. ทุกแห่งโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสุขภาพตำบล  

• การบริหารจัดการขยะ 

• การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
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• การดูแลผู้สูงอายุ 

• อาหารปลอดภัย(เกษตรอินทรีย์) 
 

2. ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิ  
การเพ่ิมบริการปฐมภูมิ ขึ้นทะเบียน PCC  ให้ครอบคลุมประชากร เพิ่มข้ึนเป็น 3 PCC คือ PCC เตาปูน  , PCC 
หัวเมือง และ PCC รพ.สอง 

     3. การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 

   3.1  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดให้การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นประเด็นสำคัญ 

ในแผนยุทธศาสตร์ 
๓.๒ จัดทำแผนงาน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ พชอ. ขยาย เพ่ิมประเด็นการพัฒนาและนำสู่ระดับ พชต.
และการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว สนับสนุนให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์  ดังนี้ 

1) ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว คปสอ.สอง 
3) กำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
4) ประชุมชี้แจงเกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว  
5) ประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
6) ดำเนินการพัฒนาตามแผน 
7) เยี่ยมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ 
8) เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากทีมระดับจังหวัด (เป้าหมาย 4 แห่ง) 
9) รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จากทีมประเมิน 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ปี 2564  

1.ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  โดยเพิ่มประเด็นการพัฒนาร่วมกัน และขยายไปสู่การพัฒนาระดับ 
พชต. 

2.การเพ่ิมบริการปฐมภูมิ เพ่ิมการข้ึนทะเบียน PCC .ให้ครอบคลุมประชากร เพ่ิมขึ้นในปี 2564 อีก 2 PCC  

คือ PCC สะเอียบ และPCC ห้วยหม้าย 

3.การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
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4.กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นประเด็นสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

การกำหนดประเด็นปัญหาร่วมกันมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย  

ข้อจำกัด ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ 
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Smart Hospital ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

ผู้รับผิดชอบหลัก   ภก.เฉลิมพล  ลือราช 

ผลการดำเนินงาน  

ลำดับ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
2561 2562 2563 

1. 
 
 

ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร 
 

- ระดับ 4 ระดับ 4 

  

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

1. มีการจัดวางโครงสร้างของระบบสารสนเทศในระดับโรงพยาบาลและมีการวางแผนแนวทางการดำเนินการ
ควบคุม ดูแล และดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรโดยเน้น
ประเด็นคุณภาพในด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมใช้ คงความลับ และมีการจัดการความรู้ 

2. อุปกรณ์สารสนเทศมีทะเบียนควบคุมครบถ้วนและสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  และมีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นำเข้าข้อมูล/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ปฏิทินกิจกรรมที่ และมีนำเว็บไซต์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้รับบริการเช่น การใช้เป็นแหล่ง การจัดการความรู้ เผยแพร่ และการใช้เป็นแหล่ง
เอกสารทางธุรการ รวมถึงการประกาศจัดจ้าง/จัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และดำเนินการ- 

3. มีการนำมาตรฐาน HA IT 7 หมวดระดับท่ีใช้เป็นตัวชี้วัดในSERRVICE PLAN มาใช้ในการวางแผนแนวทางการ
ดำเนินการควบคุม ดูแล และดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
และ ดำเนินการ SMART HOSPITAL ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ Smart Hospital ประจำปีงบประมาณ 

4.ปรับปรุงและทำห้อง SERVER ให้มีความปลอดภัย กำหนดการเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องเท่านั้น กรณีคน
นอกต้องขออนุญาตประธาน IM เท่านั้น 

5. สำรวจและรีวิวอุปกรณ์สารสนเทศท้ังองค์กรเพ่ือวางแผนซื้อทดแทนหรือซื้อใหม่หากจำเป็น โดยเฉพาะเนื้อที่ที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล ( Harddisk ) ของ HOSxP ให้มีความเพียงพอกับการดำเนินการใช้การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล HA IT 

6. การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านทางรูปแบบ smart tool ,smart service ,smart outcome 

7. จัดให้มี HIS Gateway เพ่ือการใช้งานผ่าน Application H4U เพ่ือผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง อย่างปลอดภัย 
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สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ ( ปีงบประมาณ 2564 ) และสิ่งที่คาดหวัง 

1.เชื่อมต่อระบบนัดเลื่อมเวลาและจัดทำระบบนัดออนไลน์ผ่านทาง application 

2.จัดหาและติดตั้งระบบ HIS ที่เชื่อมต่อไปยัง Vital ให้มากที่สุด ครอบคลุมทุกจุดที่เป็นไปได้ 

3.ปรับปรับระบบเครือข่ายและขยายระบบเครือข่ายไปยังอาคารแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่ใหม่พร้อมจัดหาทรัพยากร
ให้พร้อมใช้งาน 

4.ปรับปรุงสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัยภายในเครือข่าย Intranet โรงพยาบาลให้มี
ความพร้อมใช้ ปลอดภัย 

 

ปัญหา/อุปสรรค /ความต้องการสนับสนุน 

1. ระบบ HosXp ปัจจุบันที่ใช้คือ version 3 ทําให้ฟังก์ชันบางอย่างทีอํ่านวยความสะดวกหรือถูกปรับมาให้ใช้งาน
ได้ง่ายขึน้ หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ การส่งออกข้อมูลออนไลน์ ยังไม่ สามารถ
ใช้ได้ ซึง่หากจะปรับไปใช้version 4 ต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งยังไม่คุ้มทุนทําให้บางกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาถูก
จํากัดไว้ก่อน 

 2.การเชื่อมต่ออุปกรณ์การแพทย์(vital sign) ไปยัง HIS อุปกรณ์ปัจจุบัน ยังไม่สามารถรองรับฟังก์ชันดังกล่าว
โดยตรง ต้องซื้อชุดใหม่หรือซื้ออุปกรณ ์เชื่อมต่อมาใช้กับอุปกรณ์ชุดเดิมซึ่งมีราคาสูงมากเช่น เชื่อมต่อเครื่องวัด 
vital sign เดิม อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลมีราคาประมาณ 60000 บาทต่อ 1 ตัว รองบประมาณจัดซื้อ 
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) กลุม่  NCD 

 

เป้าหมาย 1.   ผู้ป่วย NCD เข้าถึงการรับบริการเพ่ิมข้ึน 

            2.    กลุ่มเสี่ยง NCD    มีHL เพ่ิมข้ึน 

1.   ผู้ป่วย NCD เข้าถึงการรับบริการเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

   -  ผู้ปว่ย NCD คลอบคลุมเข้าถึงการรับบริการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  50 

   -  ผู้ปว่ย NCD ที่ไม่อยู่ในระบบได้รับการติดตามวินิจฉัย 100% 

การดำเนินการ 

1. ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคเกลือ และโซเดียม เค็มน้อย อร่อยดี  
2. ขับเคลื่อนกลไกของคลินิก NCD คุณภาพ เป็น คลินิก NCD  Plus 
3. พัฒนาบุคลากรด้าน ระบบข้อมูล 

             

2.  กลุ่มเสี่ยง NCD    มีHL เพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

- การขับเคลื่อน HL คุณภาพในกลุ่มเสี่ยง NCD 100%  
- กลุ่มเสี่ยง NCD ได้เข้ารับ HL ตามกระบวนการ > 80% 

การดำเนินการ 

1. ถ่ายทอดนโยบาย แก่เครือข่าย 
2. พัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการ HL แก่บุคลากร  
3. ขับเคลื่อน HLO ในรพ.สอง 
4. รพสต. มีกระบวนการ HL ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง DM HT  

โครงการการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ดำเนินการ ปี 2561-
2562 

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย HT มีความเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ทุกเดือน 
6. พัฒนาคุณภาพตามแนวทางของ NCD Clinic Plus 
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ปัญหา และอุปสรรค 
 
กำลังดำเนินการ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID -19 
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4. งานที่เป็นปัญหาพื้นที่  

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตำบลสามารถควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้  
               (ไข้เลือดออกและไข้ซิกา) 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 นายศิวรุท ขันติศิวนนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
ผลการดำเนินงาน  สถิติ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ปี 2561,2562,2563 (ตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563) 

3.1 ปี 2561 พบผู้ป่วยจำนวน 48 ราย อัคราป่วย 90.03 ต่อแสนประชากร 
3.2 ปี 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 14 ราย อัคราป่วย 28.05 ต่อแสนประชากร 
3.3 ปี 2563  เดือนมกราคม 2563-เดือนกรกฎาคม 2563 
 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ตำบล 

บ้าน
หนุน 

บ้าน
กลาง 

ห้วย
หม้าย 

เตาปูน หัวเมือง สะเอียบ แดนชุม
พล 

ทุ่งน้าว รวม 

1. อัตราป่วยโรคด้วย
ไข้เลือดออกลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี(2558 – 
2562)  
= 28.05 

0 0 0 314.85 
(26 
ราย) 

15.71      
(1 ราย) 

0 0 0 54.09 

2. อัตราป่วยตายด้วย 
โรคไข้เลือดออก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ร้อยละของตำบลที่
สามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70) 

100 100 100 0 100 100 100 100 87.5 
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กิจกรรมดำเนินการ /รูปกิจกรรม 
4.1 การเฝ้าระวัง ป้องกันโรค 
 -การสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำจัด

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของแต่ละหมู่บ้านช่วงสัปดาห์รณรงค์ของทุกเดือน 
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4.1 การควบคุมโรคที่เกิดการระบาด (กรณีแม่แรม) 
การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ /ควบคุมโรค (ได้รับรายงานรายแรก) 10 กรกฎาคม 2563 

  

 
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งหมู่บ้าน พร้อมกับควบคุมโรค 21,24,31 กรกฎาคม 2563 
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การควบคุมโรคของ ศตม.1.5 แพร่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563, 31 กรกฎาคม 2563 

  

  

  
 
สิ่งท่ีจะดำเนินการต่อ (งบประมาณ 2564) 
 1 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ 
ตำบล หมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ และร่วมกันการวิเคราะห์พื้นที่เคยระบาดเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรค 
 2.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่นและภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการ การดำเนินงานร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านให้เข้มข้นและต่อเนื่อง  ในระดับอำเภอ 
ตำบล หมู่บ้าน โดยเฉพาะการวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์ของทุกท้องถิ่นในการจัดซื้อเครื่องพ่นแบบละอองฝอย  
(ULV) 
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  3.การป้องกันการเสียชีวิตและจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษา 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1.ศูนย์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบลมีแผนงานการดำเนินงานและมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง 

2.ความพร้อมของการดำเนินงานตามแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เพ่ือลดจำนวนลูกน้ำ
ยุงลายในชุมชน มีหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10   (HI<10 ,CI=0)  

3.ท้องถิ่นป้องกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation โดยใช้กลไกมาตรฐานการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมของแต่ละชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค 
 
ปัญหา /อุปสรรค/ความต้องการสนับสนุน 
 1.ความพร้อมของทีม SRRT เมื่อเกิดการะบาดของโรคยังขาดการความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
 2.วัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทำให้การควบคุมโรคเกิดความล่าช้า 
 3.กรณีแม่แรมขาดความพร้อมของพ้ืนที่ทั้งคนและทีมงานเครือข่าย ตลอดจนบริบท วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการควบคุมโรค  
  

 


