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                                             คำนำ 
 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการปรับโครงสร้างการทำงานตามกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ
แนวใหม่  ที่มุ่งเน้นการทำงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การตรวจราชการเป็นหลักในการติดตาม เพ่ือนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามนโยบายและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมัญจาคีรี ได้รับการ
ถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงสาธารณสุข นำสู่การปฏิบัติไปยัง
พ้ืนที ่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมัญจาคีรี ได้จัดทำเอกสารรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือ
ประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ ปี งบประมาณ 
2562 รอบที่ 2 โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกหน่วยงาน บุคลากร และทุกเครือข่ายสุขภาพในครั้งนี้ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป 

 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมัญจาคีรี  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาสาธารณสุข
ที่สำคัญในพื้นที ่

 

 
 



 

 

1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ส่วนที่  1 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลสขุภาพเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 

 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
          เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรีตั้งอยู่ตอนกลางและเฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
ขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   อำเภอหนองเรือ อำเภอบ้านฝาง และอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต ้           ติดต่อกับ  อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคล้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอแก้งคร้อ 

อำเภอบ้านแท่น 

อำเภอพระยืน 

อำเภอบ้านแฮด 

อำเภอชนบท 

อำเภอบ้านไผ่ 

อำเภอโคกโพธิ์ไชย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


 

 

2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงขอบเขตอำเภอมัญจาคีรี 
 

 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 
 

อำเภอ ระยะทางจากจังหวัด พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล 
ตำบล 

อบต. 

มัญจาคีรี 56 735.83 8 118 2 7 
รวม 56 735.83 8 118 2 7 

 

ที่มา : ข้อมูลเขตการปกครอง จากท่ีทำการปกครอง อำเภอมญัจาครีี  ณ  30 มิถุนายน 2562 
 

2. ประชากร 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรกลางปี ย้อนหลัง 3 ปี : ปี 2560 – 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 
 

อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
มัญจาคีรี 71,479 71,494 71,745 

รวม 71,479 71,494 71,745 
 
 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น http://www.uckkpho.com/ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
 

 
 
 
 



 

 

3 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลประชากรปี 2562 จำแนกตามกลุ่มอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 

ช่วงอายุ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

0 - 4 ปี 1,877.00 5.15 1,651.00 4.46 3,528.00 4.80 

5 - 9 ปี 2,265.00 6.22 2,100.00 5.67 4,365.00 5.94 

10 - 14 ปี 2,489.00 6.83 2,342.00 6.32 4,831.00 6.57 

15 - 19 ปี 2,563.00 7.03 2,396.00 6.47 4,959.00 6.75 

20 - 24 ปี 2,794.00 7.67 2,509.00 6.77 5,303.00 7.22 

25 - 29 ปี 2,187.00 6.00 2,209.00 5.96 4,396.00 5.98 

30 - 34 ปี 2,263.00 6.21 2,037.00 5.50 4,300.00 5.85 

35 - 39 ปี 2,295.00 6.30 2,124.00 5.73 4,419.00 6.01 

40 - 44 ปี 2,487.00 6.83 2,472.00 6.67 4,959.00 6.75 

45 - 49 ปี 2,819.00 7.74 3,012.00 8.13 5,831.00 7.93 

50 - 54 ปี 2,951.00 8.10 3,215.00 8.68 6,166.00 8.39 

55 - 59 ปี 2,568.00 7.05 2,830.00 7.64 5,398.00 7.35 

60 - 64 ปี 2,247.00 6.17 2,437.00 6.58 4,684.00 6.37 

65 - 69 ปี 1,807.00 4.96 1,996.00 5.39 3,803.00 5.17 

70 - 74 ปี 1,282.00 3.52 1,559.00 4.21 2,841.00 3.87 

75 - 79 ปี 829.00 2.28 984.00 2.66 1,813.00 2.47 

80 - 84 ปี 436.00 1.20 707.00 1.91 1,143.00 1.56 

85 - 89 ปี 187.00 0.51 335.00 0.90 522.00 0.71 

90 - 94 ปี 67.00 0.18 113.00 0.30 180.00 0.24 

95 - 99 ปี 19.00 0.05 27.00 0.07 46.00 0.06 

100 ปีขึ้นไป 1.00 0.00 4.00 0.01 5.00 0.01 

รวม 36,433.00 100.00 37,059.00 100.00 73,492.00 100.00 
 

ที่มา : จากโปรแกรม HEALTH DATA CENTER (HDC) วันท่ีประมวลผล : 5  สิงหาคม 2562 
 

 
ตารางท่ี 4 อายุคาดเฉลี่ยของประชากรอำเภอมัญจาคีรี 
 

อายุคาดเฉลี่ยรวม อายุคาดเฉลี่ยเพศชาย อายุคาดเฉลี่ยเพศหญิง 

75 ปี 71 ปี 79 ปี 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี : 5 สิงหาคม 2562 
 

 จากตารางที่ 4 อายุเฉลี่ยประชาชนอำเภอมัญจาคีรี อายุเฉลี่ยของเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย แต่อายุ
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทั้งชายและหญิง ( ระดับประเทศ ชาย 73.0 ปี หญิง 80.1 ปี ) ปี 2562 
 



 

 

4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ภาพที่ 3 ปิรามิดประชากรเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 

 
 

ที่มา : จากโปรแกรม HEALTH DATA CENTER (HDC) วันท่ีประมวลผล : 5 สิงหาคม 2562 
 

 จากปิรามิดประชากร กลุ่มอายุวัยรุ่นทั้งชายและและกลุ่มวัยกลางคนจะเป็นกลุ่มอายุที่พบมาก      
กลุ่มวัยกลางคนนี้ต่อจะกลายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 2 กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรวางแผนในระยะยาว 
เพ่ือพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มนี้ เช่น กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มวัยทำงานในโรคเมตาบอลิก และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 3.1 หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุข  
ตารางท่ี 5 หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 
 

อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน สสอ. รพ.สต. 
ระดับ แห่ง ขนาดเตียง 

(ตามกรอบ) 
ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

รวม 

มัญจาคีรี F 1 1 90 1 1 7 3 11 
รวม F 1 1 90 1 1 7 3 11 

 

ที่มา : ข้อมูลจากงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมัญจาคีรี ณ  30 มิถุนายน  256 
 

 ปี 2559 ได้ยกระดับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลระดับ F1 จำนวน 90 เตียง ตามการปรับระดับ
สถานบริการและการขอขยายเตียง ของหน่วยบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น เพ่ือรองรับการ
บริการที่เพ่ิมข้ึน ครอบคลุม  
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ตารางท่ี 6 หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 

 

ลำดับ หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล จำนวน
หมู่บ้าน 

ระยะทางไป
รพ.มัญจาคีรี 

หลังคา
เรือน 

ประชากร 

1 PCU กุดเค้า กุดเค้า 17 - 2,663 14,883 
2 รพ.สต.คำแคน คำแคน 9 28 1,739 6,158 
3 รพ.สต.หนองขาม คำแคน 5 17 797 2,610 
4 รพ.สต.โพนเพ็ก โพนเพ็ก 15 10 2,313 7,709 
5 รพ.สต.หนองแปน หนองแปน 7 15 1,201 3,764 
6 รพ.สต.โนนสัมพันธ์ หนองแปน 9 10 1,520 4,905 
7 รพ.สต.สวนหม่อน สวนหม่อน 7 8 1,385 3,939 
8 รพ.สต.นางาม นางาม 14 19 2,449 7,711 
9 รพ.สต.นาข่า นาข่า 9 10 1,832 5,394 
10 รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง นาข่า 8 12 1,224 3,977 
11 รพ.สต.ท่าศาลา ท่าศาลา 11 20 2,308 7,306 
12 รพ.สต.บ้านกอก สวนหม่อน 7 3 1,101 3,389 

รวม 8 ตำบล 118 - 20,532 71,745 
 

ที่มา :  1. ประชากรจาก กลุม่งานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น 
http://www.uckkpho.com/index.php/download/summary/11-byhp/645-main-03-62  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
  2. ข้อมูลหลังคาเรือนจากระบบทางการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ ณ 30 มิถุนายน 2562 
         3. ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ณ 30 มิถุนายน 2562 
 

จากตารางที่ 4 และ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
มีจำนวน 11 แห่ง โดยแบ่งเป็น  

รพ.สต.ขนาดใหญ่ (L) คือ รพ.สต.ท่าศาลา, รพ.สต.โพนเพ็ก, รพ.สต.นางาม  
รพ.สต.ขนาดกลาง (M) คือ รพ.สต.คำแคน, รพ.สต.นาข่า, รพ.สต.โนนสัมพันธ์, รพ.สต.บ้านหนอง

ก้านเหลือง, รพ.สต.สวนหม่อน, รพ.สต.หนองแปน, รพ.สต.บ้านกอก  
รพ.สต. ขนาดเล็ก (S) คือ รพ.สต.หนองขาม        

  
 
 
 
 
 



 

 

6 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่
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3.2 บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ตารางท่ี 7 บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมัญจาคีรี  
 

 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรโรงพยาบาลมัญจาคีรี  สสอ.มัญจาคีรี ณ  30  มิถุนายน  2562 
 
 
 
 
 

ตำแหน่งสายงาน อ.มัญจาคีรี  
รวม 

อัตราส่วน :
ประชากร รพ.มัญจาคีรี สสอ. รพ.สต. 

แพทย์ 11 - - 11 1 : 6,522 
ทันตแพทย์ 8 - - 8 1 : 8,968 
เภสัชกร 8 - - 8 1 : 8,968 
พยาบาลวิชาชีพ 85 - 16 101 1 : 710 
นักเทคนิคการแพทย์ 3 - - 3 - 
นักวิชาการสาธารณสุข 2 2 12 16 - 
นักกายภาพบำบัด 3 - - 3 1 : 23,915 
นักรังสีการแพทย์ 1 - - 1 - 
แพทย์แผนไทย 1 - - 1 - 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 - - 2 - 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 - - 1 - 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 - - 6 - 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 2 12 17 - 
จพ.ทันตสาธารณสุข 4 - 7 11 - 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน - - - - - 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 - - 1 - 
ข้าราชการอื่นๆ 6 - - 6 - 
 รวมข้าราชการ 145 4 47 196 - 
ลูกจ้างประจำ 12 1 - 15 - 
พนักงานราชการ 4 1 - 5 - 
พกส.สายวิชาชีพ 10 - 4 14 - 
พกส.สายสนับสนุน 35 - 6 41 - 
ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ 3 - 1 3 - 
ลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุน 7 2 26 35 - 

รวมทั้งหมด 216 8 84 308 - 



 

 

7 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่
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การวิเคราะห์ความเพียงพอของบุคลากรโรงพยาบาลมัญจาคีรี 
ตาม FTE : ขั้นต่ำ 210 ขั้นสูง 333 : ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 216 คน ความเพียงพอคิดเป็น 100 % 
  

ตารางท่ี 8  ข้อมูลจำนวนบุคลากรแยกตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงพยาบาลชุมชน  
 

งาน จำนวนบุคลากรตาม
FTE 

จำนวนที่
มีจริง 

-ขาด/ 
+เกิน 

 

ร้อยละ 
ความ

เพียงพอ 

หมายเหตุ 

ขั้นต่ำ ขั้นสูง 
กลุ่มงานการแพทย์ 
- แพทย์ 

19 23 13 คน - 6 68.42 (ลาศึกษาต่อ 2
คน) 

กลุ่มงานทนัตกรรม 
- ทันตแพทย์ 
- จพ.ทันตสาธารณสุข 

14 
11 
3 

16 
13 
3 

12 
8 
4 

- 2 
- 3 
+1 

85.7 
72.7 
125 

 

กลุ่มงานเภสชักรรม 
- เภสัชกร 
- จพ.เภสัชกรรม 

14 
8 
6 

18 
10 
8 

14 
8 
6 

0 
0 
0 

100 
100 
100 

 

กลุ่มงานพยาบาล 
- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 
- จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 

 
100 
3 

 
126 
3 

 
77 
3 

 
- 23 
0 

 
77 
100 

 

กลุ่มงานรังสกีารแพทย์วิทยา 
- นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์ 

2 
2 

2 
2 

3 
3 

+1 
+1 

150 
150 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
- นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์- - 
การแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4 
4 

6 
6 

4 
4 
 

0 
0 

100 
100 

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
- นักกายภาพบำบัด 

4 5 3 -1 75  

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม 
พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 
- นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 

16 
5 
10 
1 

27 
14 
12 
1 

13 
8 
5 
0 

-3 
+3 
-5 
0 

81.25 
160 
50 
0 

1 คน
ปฏิบัติงานท่ี
แพทย์แผนไทย 

กลุ่มงานการแพทย์แพทย์แผนไทยและ- - 
การแพทย์ทางเลือก 
- แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข 

3 
 

3 1 - 2 66.67 ไปช่วยราชการ
ที ่PCC 1 มี.ค
2562 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
- นักโภชนาการ/โภชนากร 

2 2 1 - 1 50  
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ตารางท่ี 8 ตารางจำนวนบุคลากรแยกตามโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชนสายสนับสนุน (ต่อ) 
 

สายงาน ขั้นต่ำ ขั้นสูง จำนวนที่มีจริง -ขาด/+เกิน ร้อยละความเพียงพอ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- จพ.ธุรการ 
- นวก.การเงินและบัญชี/จพ.การเงินและ
บัญช ี
- นวก.พัสดุ/จพ.พัสดุ/นายช่างเทคนิค 

58 
1 
6 
8 
 
9 

73 
1 
7 
10 
 

11 

69 
1 
3 
4 
 
7 

11 
0 

- 3 
- 4 
 

- 2 

119 
100 
50 
50 
 

77.7 
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์ 

8 9 8 0 100 

หมายเหตุ : สายงานสนับสนุนงานบริหาร
ทั่วไป/สนับสนนุวิชาชีพ 

34 44 47 13 138.2 

 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
ก. บุคลากรด้านการบริการ 

บุคลากรทุกสายวิชาชีพในภาพรวมมีความเพียงพอตาม FTE แต่เมื่อวิเคราะห์รายกลุ่มงานพบว่า
บุคลากรมีความไม่เพียงพอ ตามลำดับดังนี้ 

1. โภชนศาสตร์ 50 % 
2. นักวิชาการสาธารณสุข 50 %  
3. แพทย์แผนไทย 66.67 %  
4. แพทย์  68.42 %      
5. ทันตแพทย ์72.7 %  

           ปี 2561 มีแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมัญจาคีรีจำนวน 1 คน
ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ข. บุคลากรสายการสนับสนุน 
 ในภาพรวมมีความเพียงพอตาม FTE แต่เมื่อวิเคราะห์รายกลุ่มงานพบว่าบุคลากรที่ขาดเรียง
ตามลำดับได้แก่  

1. งานการเงิน 50 %   
2. งานธุรการ 50 % 

 

ตารางท่ี 9 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  
 

อัตราการคงอยู่ (retention rate)  
พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
96.14 % 97.20 % 95.81 % 

  

พบว่ามีการโยกย้ายในกลุ่มพยาบาลเพื่อย้ายกลับภูมิลำเนาและย้ายเพื่อไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นและ
ลาศึกษาต่อเฉพาะทางในกลุ่มแพทย์มีการลาออกในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโดยในกลุ่มพยาบาลลาออกทำงาน
เอกชนเพื่อค่าตอบแทนที่สูงขึ้นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ลาออกปัญหาสุขภาพ 
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี 
 

 
รพ.สต. 

พยาบาล 

(NP) 
นวก. จพ. 

สาธา 

รณสุข 

จพ. 
ทันต

สาธารณ
สุข 

จพ. 
เวช 

กิจ
ฉุกเฉิน 

แพทย์ 
แผน 

ไทย 

ผู้ช่วย 

แพทย์ 
แผน
ไทย 

อื่น  ๆ ประชากร 
 

ประชากร 
UC 

สัดส่วน 

จนท. 
สาธารณสุข
/ประชากร 

คำแคน 1 2 1 1 - - 1 3 6,158 4,508 1: 902 
บ้านหนองขาม 1 1 1 - 1 - 1 2 2,610 1,915 1: 478 
โพนเพ็ก 2 2 1 1 - - 1 2 7,709 5,512 1: 918 
หนองแปน 1 - 2 1 - - 1 1 3,764 2,944 1: 763 
โนนสัมพันธ ์ 1 1 2 - - - 1 2 4,905 3,570 1: 892 
สวนหม่อน 1 1 1 2 - - 1 2 3,939 2,571 1: 642 
นางาม 2 3 1 1 - - 1 1 7,711 6,210 1: 887 
นาข่า 2 1 1 1 - - 1 2 5,394 4,191 1: 838 
ท่าศาลา 3 2 - 1 - 1 1 3 7,306 5,469 1: 911 
หนอง
ก้านเหลือง 

1 1 2 - - - 1 2 3,977 3,084 1: 771 

บ้านกอก 1 2 - - - - 1 2 3,389 2,349 1: 783 
รวม 16 16 12 7 1 1 11 22 56,862 42,323 1: 1354 

 

ที่มา : ข้อมูลจากงานบุคลากรโรงพยาบาลมญัจาครีี สสอ.มัญจาคีรี ณ  30 มิถุนายน 2562 
 

จากตารางที่ 10 เมื่อเทียบสัดส่วนของบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิต่อจำนวนประชากรในเขต
รับผิดชอบ คือ  

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข : ประชากรไม่เกิน 1 : 1,250 รพ.สต.ทั้ง  11  แห่งผ่านเกณฑ์  
สัดส่วนพยาบาล (NP) : ประชากรไม่เกิน 1 : 2,500 มีรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์  4  แห่ง  อีก  7  แห่ง ยัง

ไม่ผ่านเกณฑ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรของคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคน
ระดับเครือข่ายบริการ และมีการจัดบริการทีมสหสาขาวิชาชีพของ PCC และทีม CUP ให้บริการหมุนเวียน 
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4. ข้อมูลสุขภาพประชากร 
 4.1 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
  4.1.1 ข้อมูลอัตราการเกิด ตาย และการเพิ่มประชากร 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลอัตราการเกิด ตาย และการเพิ่มประชากรอำเภอมัญจาคีรี ปี 2560 – 2562 
 

ปี พ.ศ. จำนวน
ประชากร 

(คน) 

จำนวน
เกิด (คน) 

อัตราการ
เกิด : 

ประชากร
พันคน 

จำนวน
ตาย (คน) 

อัตราการ
ตาย : 

ประชากร
พันคน 

จำนวน
เพิ่ม 
(คน) 

อัตราเพิ่ม: 
ประชากร
พันคน 

2560 71,479 414 5.79 437 6.11 - 23 - 0.32 

2561 71,494 267 3.73 455 6.36 - 188 - 2.63 

2562 71,745 185 3.00 513 7.15 - 328 - 4.15 
 

ที่มา : 1. ประชากรจากสำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
        2. จำนวนการเกิด – ตาย จากข้อมูลจากทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี และโรงพยาบาลมัญจาคีรี              
ช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562   
 

 จากตารางที่ 10 ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 อัตราเพ่ิมของประชากรของอำเภอมัญจาคีรี มีแนวโน้มลดลง
ทุกปี ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ปัจจุบันผู้หญิงนิยมมีบุตรเฉลี่ย 2 คน ผู้หญิงนิยมครองตัวเป็นโสด 
และมีผู้หญิงใช้ชีวิตร่วมกันเพิ่มมากขึ้น ขณะประชากรวัยกลางคน วัยผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ตารางท่ี 12 ข้อมูลแสดงอัตราตายของแม่และทารกเครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี ปี 2560 - 2562 
 

ปี พ.ศ. อำเภอมัญจาคีรี 
จำนวนทารกตาย 

(คน) 
อัตราทารกตาย :  

ต่อพันการเกิดทั้งหมด 
จำนวนมารดา

ตาย (คน) 
อัตรามารดาตาย : เกิด

มีชีพแสนคน 
2560 - - - - 
2561 1 6.58 1 662.25 
2562 - - - - 

 

 

ที่มา : จำนวนการเกิด – ตาย จากข้อมูลจากทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี และโรงพยาบาลมัญจาคีรี ช่วงข้อมูล
ตั้งแต่  1  มกราคม  – 31  ธันวาคม ของทุกปี ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2562 
 

จากตารางที่ 11 ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 อัตราการตายของแม่และทารกในเขตอำเภอมัญจาคีรี ดังนี้  
ในปี 2560 ไม่มีทารกและมารดาตาย  
ในปี 2561 มีมารดาและทารกเสียชีวิตในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำคร่ำอุดตัน  ในหลอด 

เลือด (Amniotic fluid embolism; AFE) ได้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 ทั้งมารดาและ
ทารก คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องฯ พิจารณาการเสียชีวิตของแม่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคไม่เข้าเกณฑ์
การช่วยเหลือ ส่วนทารกได้รับเงินช่วยเหลือ ประเด็นมารดาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือมีการยื่นฟ้องร้องที่ศาล ได้มี



 

 

11 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

กระบวนการไกล่เกลี่ยและกระทรวงสาธารณสุขได้มอบเงินเยียวยาครอบครับผู้ป่วย และโรงพยาบาลได้พัฒนา
กระบวนการฝากครรภ์ให้ ได้ตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
        ในปี 2562 ไม่มีทารกและมารดาตาย  
 

4.1.2 ข้อมูลการเจ็บป่วยและตาย 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 298 กลุ่มโรค  
โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 – 2562 
 

ที่ สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)  ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
1 ความดันโลหิตสูง 17,937 23,833 15,007 19,973 12,090 16,450 
2 เบาหวาน 14,832 19,707 11,649 15,503 9,812 13,351 
3 ไตเร้ือรัง 12,114 16,096 11,847 15,767 9,108 12,393 
4 ไข้หวัดธรรมดา 10,517 13,974 7,472 9,944 4,085 5,558 
5 ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 9,950 13,221 7,603 10,118 5,994 8,155 
6 ภาวะแทรกซ้อนทางไตจาก

โรคเบาหวาน 
9,661 12,837 6,701 8,918 4,730 6,436 

7 อาหารไม่ย่อย 6,168 8,195 4,452 5,925 3,356 4,566 
8 ภาวะแทรกซ้อนทางตาจาก

โรคเบาหวาน 
2,765 3,673 2,302 3,063 1,583 2,153 

9 เวียนศีรษะ 2,614 3,473 1,892 2,518 1,252 1,703 
10 กระเพาะและลำไส้ใหญ่อักเสบ 2,451 3,256 1,975 2,628 1,711 2,328 

 

ที่มา : จากโปรแกรม HEALTH DATA CENTER  (MCH)  วันท่ีประมวลผล : 5  สิงหาคม  2562 
 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ   
298 กลุ่มโรค โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 – 2562 
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2560 อัตราป่วย : แสน ปชก.

2561 อัตราป่วย : แสน ปชก.

2562 อัตราป่วย : แสน ปชก.



 

 

12 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 298 กลุ่มโรค โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 – 2562 
 

ที่ สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562   
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน ปชก. 
1 ความดันโลหิตสูง 1,350 1,794 1,713 2,280 1,002 1,363 

2 ภาวะโพแทสเซียมต่ำเกิน 976 1,297 1,528 2,034 774 1,053 

3 ภาวะแทรกซ้อนทางไตจาก
โรคเบาหวาน 

869 1,155 1,232 1,640 655 891 

4 เบาหวาน 1,437 1,909 1,482 1,972 856 1,165 

5 ปอดบวมไม่ระบุสาเหตุ 477 634 534 711 380 517 

6 การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ 380 505 482 642 292 397 

7 โลหิตจางในโรคเร้ือรัง 348 462 342 455 149 203 

8 ไตเร้ือรัง 574 763 736 980 451 614 

9 ภาวะโซเดียมตำ่เกิน 265 352 636 846 327 445 

10 ติดเชื้อแบคทีเรีย 243 323 222 295 86 117 

 

ที่มา :  HEALTH DATA CENTER  (MCH)  วันท่ีประมวลผล : 5  สิงหาคม  2562   
 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ    
298 กลุ่มโรค โรงพยาบาลมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 – 2562 
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2560 อตัราป่วย : แสน ปชก.

2561 อตัราป่วย : แสน ปชก.

2562 อตัราป่วย : แสน ปชก.



 

 

13 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

จากตารางที่ 12 และ 13 ภาพที่ 4 และ 5 
สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรคในผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มโรคที่พบ

อันดับ 1 – 5 คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตเรื้อรัง ไข้หวัดธรรมดา ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
ตามลำดับ  

สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2560-2562 อำเภอมัญจาคีรี กลุ่มโรคที่พบอันดับ 1 – 
5 คือ ความดันโลหิตสูง ภาวะโพแทสเซียมต่ำเกิน ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวาน เบาหวาน       
ปอดบวมไม่ระบุสาเหตุ ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 15 ข้อมูลแสดง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยาอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
ปี 2560 - 2562    
 

 

ที่มา : จากรายงาน 506 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอมัญจาครีี ปี 2560 – 2562 ข้อมูลณ วันท่ี  30 กรกฎาคม 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จำนวน อัตรา
ป่วย 

โรค จำนวน อัตรา
ป่วย 

โรค จำนวน อัตราป่วย 

โรคอุจจาระร่วง 1,011 1,561.30 โรคอุจจาระร่วง 987 1,524.30 โรคอุจจาระร่วง 691 1,067.15 
ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 583 900.36 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 515 795.34 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 545 841.67 

โรคปอดบวม 481 742.83 โรคปอดบวม 406 627.01 โรคปอดบวม 258 398.44 

อาหารเป็นพิษ 224 345.93 อาหารเป็นพิษ 226 349.02 ไข้หวัดใหญ่ 150 231.65 

โรคมือ เท้า ปาก 188 290.33 ไข้หวัดใหญ่ 154 237.83 อาหารเป็นพิษ 133 205.40 

ไข้หวัดใหญ่ 153 236.38 วัณโรคทุกรหัส 133 205.40 ไข้เลือดออก 76 112.73 

ตาแดง 89 137.44 ไข้เลือดออก 81 125.09 วัณโรคทุกรหัส 66 101.92 

โรคสุกใส 51 78.76 โรคสุกใส 60 92.66 โรคตาแดง 42 64.86 

โรคไข้เลือดออก 47 72.58 โรคมือ เท้า ปาก 49 75.67 โรคสุกใส 38 58.69 

วัณโรคทั้งหมด 25 38.60 โรคตาแดง 26 40.15 โรคมือ เท้า ปาก 14 21.62 



 

 

14 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่
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ภาพที่ 6 ข้อมูลแสดง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยาอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
ปี 2560 - 2562    
  

 

ที่มา : จากรายงาน 506 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอมัญจาครีี ปี 2560 – 2562 ข้อมูล ณ วันท่ี  30 กรกฎาคม 2562 
 

จากข้อมูลจากตารางสาเหตุการป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่
ปี 2560 – 2562 โรคที่พบอันดับ 1 – 4 คือ โรคอุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ และ
โรคที่อยู่ในอันดับ 5-10 คือ โรคมือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง ไข้เลือดออก โรคสุกใส และวัณโรค แต่มี
การกระจายตัวในแต่ละปี ไม่เท่ากัน  

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่อำเภอมัญจาคีรี และพบติดลำดับ 1 ใน 10 
ของจังหวัดขอนแก่น ในทุกๆ ปี จากอัตราป่วย ปี 2560-2562 คือ 72.58, 81.00 และ 112.73 ตามลำดับ ปี 
2562 พบมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย จาสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกดังกล่าว 
อำเภอมัญจาคีรีจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในส่วนราชการ และประชาชนอำเภอมัญจาคีรี โดย
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติเอาชนะไข้เลือดออกอำเภอมัญจาคีรีนำโดยนายอำเภอมัญจาคีรีเป็นประธาน และศูนย์
ระบาดวิทยาอำเภอมัญจาคีรีได้มีการการจัดวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเป็นรายสัปดาห์เสนอให้กับ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้รับทราบและเฝ้าระวังโรคได้ทันท่วงที ทั้งนี้ได้ทำควบคู่ไปกับการป้องกันโรคทาง
กายภาพ เช่นการปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะน้ำขัง การจัดการสิ่งแวดล้อมตาม หลัก 3 เก็บ 3 โรค และ 5 ป 
1 ข โดยเน้นให้ปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน โดยรายงานการปฏิบัติงานไปยังนายอำเภอ
มัญจาคีรีโดยตรง จึงทำให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกสามารถควบคุมโรคโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทำให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
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15 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลแสดงสาเหตุการตาย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 - 2562 
 

ที ่ สาเหตุการตาย 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวน(ราย) อัตรา/แสน จำนวน(ราย) อัตรา/แสน จำนวน(ราย) อัตรา/แสน 
1 วัยชรา 134 182.70 59 82.52 90 125.44 
2 มะเร็งตับ ท่อน้ำด ี 36 49.08 56 78.33 29 40.42 
3 ภาวะไตวาย 28 38.18 41 57.35 21 29.27 
4 โรคหัวใจ 41 55.90 24 33.57 27 37.63 
5 ปอดติดเช้ือ 32 43.63 22 30.77 29 40.42 
6 เบาหวาน 6 8.18 22 30.77 10 13.94 
7 มะเร็งปอด 9 12.27 18 25.18 6 8.36 
8 ติดเชื้อในกระแสเลือด 18 24.54 16 22.38 13 18.12 
9 ตับแข็ง 6 8.18 10 13.99 2 2.79 
10 อุบัติเหต ุ 10 13.63 9 12.59 3 4.18 
เสียชีวิตรวมรายปี 438 612.76 455 636.42 230 715.03 

 

ที่มา : ข้อมูลจากมรณะบัตรสำนักทะเบียนอำเภอมัญจาคีรี จำนวนผูเ้สียชีวิต  จาก  1  ตุลาคม  – 30  กันยายน ของทุกป ี
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 
 
 

จากตารางที่ 15 สาเหตุการตายของอำเภอมัญจาคีรี จากอับดับ 1 – 5 คือ วัยชรา, มะเร็งตับ ท่อน้ำดี,
ภาวะไตวาย, โรคหัวใจ และปอดติดเชื้อ ตามลำดับ จากข้อมูลพบว่าโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรคไตวาย 
เบาหวาน สาเหตุที่เกี่ยวข้องสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของประชาชน ควรส่งเสริมสุขภาพเน้นกลยุทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งเพ่ิมองค์ความรู้ของประชาชน 
 

4.1.3 ข้อมูลการเข้ารับบริการ 
ผู้ป่วยนอก 

ตารางท่ี 17 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกรวม ของหน่วยบริการทุกระดับ (รพ.สต.และ รพ.) อำเภอ
มัญจาคีรี พ.ศ. 2560 – 2562 
 

หน่วยบริการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คน ครั้ง คน/
ครั้ง 

คน ครั้ง คน/
ครั้ง 

คน ครั้ง คน/
ครั้ง 

รพ.สต. 49,519 240,464 4.86 46,045 190,419 4.14 60,689 226,872 3.79 

โรงพยาบาล 42,866 165,397 3.86 36,109 130,493 3.61 31,461 102,401 3.25 

รวม 92,385 405,861 4.39 82,154 320,912 3.91 92,150 329,273 3.57 
 

ที่มา : จากโปรแกรม HEALTH DATA CENTER (HDC)  วันท่ีประมวลผล : 5  สิงหาคม  2562 
 
 
 



 

 

16 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 

 

ตารางท่ี 18 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อเดือน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2562 
 

ปีงบประมาณ 2562 ผู้ป่วยนอกของรพ.มัญจาคีรี ผู้ป่วยนอกของรพ.สต. 

คน  31,461 60,689 

เฉลี่ยต่อเดือน 2,621 5,057 

ครั้ง 102,401 226,872 

เฉลี่ยต่อเดือน 8,533 18,906 

เฉลี่ยต่อวัน 284 52 
 

ที่มา : จากโปรแกรม HEALTH DATA CENTER  (HDC) วันท่ีประมวลผล : 5   สิงหาคม  2562 
 

จากตารางที่ 16 และ 17 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 อำเภอมัญจาคีรี    
มีจำนวนครั้งต่อคน 4.39, 3.91 และ 3.57 ตามลำดับ โดยปีงบประมาณ 2562 ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
มัญจาคีรี เฉลี่ย 2,621 คนต่อเดือน และ 8,533 ครั้งต่อเดือน ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทั้งหมด เฉลี่ย 5,057 คนต่อเดือน และ 18,906 ครั้งต่อเดือน ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมัญจาคีรี เฉลี่ย 284 
ครั้งต่อวัน ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลี่ย 52 ครั้งต่อวัน 

ผู้ป่วยใน 
ตารางท่ี 19 ค่า Case Mix Index (CMI) ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
เดือน Case Adjrw CMI เดือน Case Adjrw CMI 

ตุลาคม  527 478.06 0.91 ตุลาคม  464 426.53 0.92 
พฤศจิกายน  446 419.33 0.94 พฤศจิกายน  417 424.10 1.02 
ธันวาคม  449 464.67 1.03 ธันวาคม  458 436.32 0.95 
มกราคม  471 451.92 0.96 มกราคม 456 407.12 0.89 
กุมภาพันธ์  428 409.45 0.96 กุมภาพันธ์  437 385.91 0.88 
มีนาคม  436 395.60 0.91 มีนาคม  557 464.55 0.83 
เมษายน  457 414.66 0.91 เมษายน  501 384.46 0.77 
พฤษภาคม  513 433.73 0.85 พฤษภาคม  519 460.50 0.89 
มิถุนายน  594 427.66 0.72 มิถุนายน  576 368.96 0.64 
กรกฎาคม  515 457.50 0.94     
สิงหาคม  529 422.15 0.80     
กันยายน  517 461.13 0.89     

รวม 5,882 เฉลี่ย 436.32 เฉลี่ย 0.90 รวม 4,385 เฉลี่ย 417.61 เฉลี่ย 0.87 
 

ที่มา : ข้อมูลจาก สปสช. ณ วนัที่  6  สิงหาคม 2562 



 

 

17 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่
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 จากตารางที่  18 ค่า CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ย  Relative Weights ของบริการ 
ผู้ป่วยในทั้งหมดที่จำหน่ายในช่วงเวลาที่กำหนดค่า CMI แสดงถึงศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลขนาด F1 ที่มี CMI ไม่น้อยกว่า 0.60 จากตารางพบว่าค่า CMI ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 
ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานทุกเดือน 
 

อัตราการครองเตียง และ Active Base 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลอัตราการครองเตียง และ Active Base ปีงบประมาณ 2560 – 2562 
 

 

ลำดับ ข้อมูล ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 

1 จำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตตามกรอบ(เตียง 90 90 90 
2 วันนอนรวม (วันนอน) 22,585 23,505 15,436 
3 อัตราการครองเตียง 103.13 107.33 94.24 
4 Active Bed (เตียงที่ใช้จริง) 92.81 96.60 84.81 

 

 จากตารางที่ 20 Active Bed (เตียงท่ีใช้จริง) ปี 2560 – ปี 2562 คือ 92.81, 96.60 และ 84.81 
ตามลำดับ ( ปี 2562 ข้อมูล 9 เดือน ต.ค.61-มิ.ย.62 ) และมีใช้เตียงจริงที่ ตึกผู้ป่วยในชาย 44 เตียง ตึกผู้ป่วย
ในหญิง 41 เตียง ตึกคลอด 9 เตียง รวมจำนวน 90 เตียง ถ้ามีอัตราการครองเตียงอยู่ระหว่าง 80 – 120 แสดง
ว่ามีการใช้ทรัพยากรเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสภาพปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที ่
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4.1.4  สิทธิการรักษาพยาบาล 
ตารางท่ี 21 แสดงจำนวนประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น                              
 
 

ที ่ ประเภทสิทธิการรักษา จำนวน ร้อยละ 

1 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC ) 52,748 73.52 
2 สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 4,580 6.38 
3 สิทธิประกันสังคม 13,315 18.56 
4 อปท. 739 1.03 
5 สิทธิอ่ืนๆ 333 0.46 
6 สิทธิว่าง 14 0.02 
7 ต่างด้าว/Stateless 16 0.02  

รวม 71,745 100.00 
 
ภาพที่ 7 แผนภูมิที่แสดงประชากรจำแนกตามสิทธิการรักษา เครือข่ายบริการมัญจาคีรี 
 
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น www.uckkpho.com ณ เดือน มีนาคม 2562 
 คนต่างด้าวเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 16 ราย แต่พบว่ายังมีต่างด้าวนอกระบบจำนวนมาก เป็น

แรงงานที่เข้ามาไม่ถูกต้อง และเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่กินเป็นสามีภรรยากับคนไทยในพ้ืนที่ทำให้ยากต่อการ
ติดตาม แนวทางแก้ไขโดยขอความร่วมมือผู้นำชุมชนในหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงการเข้ามาอยู่อาศัย
ในแผ่นดินไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ 

 
 
 
 
 
 

http://www.uckkpho.com/
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1.2 สภาพปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
1. ปัญหาโรควัณโรค เกิดจากผู้ป่วยที่มารักษาส่วนใหญ่มีโรคร่วมมากกว่า 2 โรค และผู้ป่วยมีอายุ

มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่รับการรักษาเมื่อมีอาการหนักทำให้ไม่สามารถรักษาได้ การค้นหาคัดกรองผู้ป่วย
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีการทำ Dead case Conference ทันทีเมื่อผู้ป่วย
วัณโรคเสียชีวิต ซึ่งจำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษา         
โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่ผ่านเกณฑ์     
ในปี 2562 มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวน 66 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน 12 ราย ดังนั้นควรเพ่ิมประสิทธิภาพป้องกัน
ควบคุมโรค ตามคำแนะนำของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (สคร.7) ในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล การป้องกันตนเองของบุคลากร และลดอัตราการตายทั้งในด้าน
กระบวนการรักษา การติดตามการกินยาของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งมาตรฐานเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วย
รายใหม่จากผู้สัมผัส และคนใกล้เคียงในชุมชน การรักษาผู้ป่วยโดยการ Admit ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงสูงใช้
กระบวนการ Case Management Team และใช้ Group Line  ในพ้ืนที่เพ่ือคืนข้อมูล และควรทำ Dead 
Case Conference ทันทีเมื่อมีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต ประสานทีม MCAT เพ่ือเข้าติดตามให้กำลังกับผู้ป่วย          
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ ในส่วนของเครือข่ายบริการสุขภาพได้ให้ความสำคัญโดย
จัดทำแผนงบประมาณเพ่ือใช้แก้ปัญหาเป็นอันแรก รวมทั้งนำวาระปัญหาโรควัณโรคของอำเภอมัญจาคีรี      
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) เพ่ือผลักดันให้ เกิดการแก้ไขปัญหา                 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ปัญหาการระบาดของโรคไข้เด็งกี่และไข้เลือดออก โรคไข้เด็งก่ีและโรคไข้เลือดออกมีการระบาด
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 10 อันดับโรคติดต่อทางระบาดอำเภอมัญจาคีรี ในปี  2562      
พบมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 76 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน  1 ราย ดังนั้นการ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ การศึกษาทางวิชาการ 
ตลอดจนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครองอปท. , อสม., โรงเรียนและที่สำคัญคือ
ประชาชนรวมทั้งการใช้นวัตกรรมในการป้องกันควบคุมโรค ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา อำเภอมัญจาคีรีได้มีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับนโยบายสำคัญของอำเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ได้มีการลงนาม     
ความร่วมมือในการดำเนินงานสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค  ฟ้ืนฟูสภาพเน้นในการ
ป้องกันโดยเฉพาะฤดูกาลก่อนการระบาด (Primary prevention) ซึ่งประธานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ไข้เลือดออก ทั้งอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนทุกระดับ 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning 
Day) บ้าน วัด โรงเรียน  โดยใช้หลักการ 5 ส. ดำเนินการ ทั้งระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน และมอบให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สั่งการหลัก (Commander) รายงานผลการดำเนินงานทั้งการควบคุมป้องกัน ก่อนเกิดโรค 
และเมื่อมีผู้ป่วยสงสัย ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอมัญจาคีรี โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี จะส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและปลัดอำเภอสรุปและรวบรวมรายงานนำเข้าที่
ประชุมประจำเดือน ของหัวหน้าส่วนราชการ และท่ีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามลำดับ  

3. ปัญหาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก
และเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น ปี 2562 พบว่า ประชาชนอำเภอมัญจาคีรีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเป็น
ลำดับที่ 1 จำนวน 12,090 คน คิดเป็นอัตราป่วย 16,450 ต่อแสนประชากร ป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นลำดับที่ 2 
จำนวน 9,812 คน คิดเป็นอัตราป่วย 13,351 ต่อแสนประชากร และป่วยด้วยโรคไตวายเป็นลำดับที่ 3 จำนวน 
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9,108 คน คิดเป็นอัตราป่วย 12,393 ต่อแสนประชากร ซึ่งโรคเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนต่ างๆ 
ตามมามากมาย เช่น โรคตา จอประสาทตาเสื่อม และต้อกระจกจากเบาหวาน โรคไตเสื่อม ไตวาย จาก
เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เป็นต้น และจากรายงานสาเหตุการตาย ปี 2562 
พบว่า ประชากรอำเภอมัญจาคีรีมีประชาชนเสียชีวิตจากโรคไตวาย จำนวน 21 ราย คิดเป็นอัตราตาย 29.27 ต่อ
แสนประชากร โรคหัวใจจำนวน 27 ราย คิดเป็นอัตราตาย 37.63 ต่อแสนประชากร และโรคเบาหวาน 10 ราย 
คิดเป็นอัตราตาย 13.94 ต่อแสนประชากร จากสาเหตุการตายของคนเสียชีวิต ทั้งสิ้น 230 ราย ทั้งหมดที่กล่าว
มานั้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังทั้งสิ้น 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคท่ีต้องใช้งบประมาณค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก 
ในการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน การบริโภคและ           
การเฝ้าระวังค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ        
และมีประสิทธิภาพ 

4. ปัญหาโรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอมัญจาคีรีพบว่าประชาชนป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ 
หรือมะเร็งท่อน้ำดี และเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ ของอำเภอ ในปี 2562 โรคมะเร็งตับ หรือมะเร็งท่อน้ำดี       
เป็นสาเหตุการตาย ลำดับที่ 2 จำนวน 29 ราย คิดเป็นอัตราตาย 40.42 ต่อแสนประชากร สาเหตุอาจเกิดจาก
อำเภอมัญจาคีรีมีแม่น้ำชีไหลผ่าน รวมถึงมีบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ คือ บึงกุดเค้า เนื้อที่ประมาณ 5 ,000 ไร่ ติดต่อ
กับแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งอาหารปลาน้ำจืดของประชาชน            เป็นส่วนใหญ่จึงทำให้พบผู้ป่วยติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับ และผู้ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมาก สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และในปี 
2560-2561 มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการป้องกันอย่างต่อเนื่องตาม 8 แนวทาง ทั้งการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงทั้งทางวาจาและอัลตร้าซาวด์ การตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ และการให้ยาทุกราย ควบคู่ไปกับการป้องกัน
โรค เช่น พัฒนาตำบลต้นแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ โรงเรียนต้นแบบด้านพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ำดี การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยอัลตร้าซาวด์ การพัฒนาระบบการดูแลรักษา การเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย การ
บริหารจัดการ และนวัตกรรม 

5. ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในเขตพ้ืนที่ CUP มัญจาคีรี ยังมี
ปัญหาในเรื่องของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดและทำให้
ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม) ซึ่งอำเภอมัญจาคีรี พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจาง จากผลค่าฮีมาโตตริค ครั้งที่ 2 น้อยกว่า 33 Vol% มากว่า ร้อยละ 10  ถึงร้อยละ 23.78 ในปี 2559 
เพ่ิมขึ้นในปี 2560 เป็นร้อยละ 33.15 ปี 2561 ร้อยละ 28.00 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เลี้ยงดูเด็ก 0 – 5 ปี
ส่วนมากไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถอ่าน บันทึก หรือใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้        
อีกท้ังเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองยังขาดทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือ พ่อแม่ผู้ปกครองขาดความรู้ 
ในการเลือกซื้ออาหารและอาหารเสริมที่มีคุณภาพให้เด็กเพ่ือให้โภชนาการสมวัย รวมถึงขาดความตระหนักใน
การพาบุตรหลานมากระตุ้นพัฒนาการตามนัด ไม่เห็นความสำคัญของการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก       
การพาเด็กมารับการตรวจภาวะซีด นอกจากนี้ ยั งขาดการออกกำลั งกาย ทำให้ เด็กมีภาวะอ้วน                   
ส่วนในเรื่องของส่งข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่าระบบข้อมูลทาง CUP ไม่ตรงกับทาง HDC จังหวัด  และการส่งข้อมูล
บางสถานบริการยังมีปัญหา ทำให้ความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กไม่ได้ตามเป้าหมายของจังหวัด  
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  แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และวิเคราะห์    

       สถานการณ์การเงินการคลัง 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 

 

2.1 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง 
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2562  

1. แผนประมาณการรายได้ - ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562   
 ประมาณการปี 2562 

(ข้อมลู กปภ.) 
ประมาณการปี 2562 
(ข้อมลูหน่วยบริการ) 

ร้อยละ 
การเพ่ิมรายได้ 

ลดค่าใช้จ่าย (%) 
รายได้ 
รายได้ UC 61,665,494.77 80,675,711.07 23.56 
รายได้จาก EMS 136,000.00 132,000.00 -3.03 
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 163,794.40 170,346.18 3.85 
รายได้ค่ารักษา อปท. 2,773,017.88 2,861,437.61 3.09 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง      
กรมบัญชีกลาง 

20,520,433.73 21,546,455.42 4.76 

รายได้ประกันสังคม 5,174,821.63 5,318,596.42 2.7 
รายได้แรงงานต่างด้าว - 25,000.00 100 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 7,810,242.83 8,049,092.61 2.97 
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 56,137,746.13 58,944,633.44 4.76 
รายได้อ่ืน 6,687,456.17 5,475,238.89 -22.14 
รายได้อ่ืน (ระบบบัญชีบันทึก
อัตโนมัติ) 

- - - 

รายได้งบลงทุน 4,552,780.14 5,211,065.06 12.63 
รวมรายได้ 165,621,787.68 188,409,576.70 12.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      

 ประมาณการปี 2562 
(ข้อมลู กปภ.) 

ประมาณการปี 2562 
(ข้อมลูหน่วยบริการ) 

ร้อยละ 
การเพ่ิมรายได้ 
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ลดค่าใช้จ่าย (%) 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนยา 21,039,221.50 19,000,000.00 -10.73 
ต้นทุนเวชภัณฑม์ิใช่ยาและวสัดุการแพทย์ 4,108,316.17 5,200,000.00 20.99 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 1,374,365.97 1,300,000.00 -5.72 

ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 5,310,337.61 4,380,000.00 -21.24 
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 56,112,842.11 58,944,633.14 4.8 

ค่าจ้างช่ัวคราว 10,831,148.99 11,156,083.46 2.91 
ค่าตอบแทน 29,388,233.00 27,950,175.51 -5.15 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 3,613,482.64 3,726,274.01 3.03 

ค่าใช้สอย 21,536,707.12 22,182,808.34 2.91 
ค่าสาธารณูปโภค 4,163,606.16 4,288,514.35 2.91 

วัสดุใช้ไป 3,533,512.76 3,639,518.15 2.91 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 13,138,531.70 13,532,687.65 2.91 

หนี้สูญและสงสัยจะสญู 1,966.00 2,024.98 2.91 
ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 0 0 0 
ค่าใช้จ่ายอื่น 7,236,664.94 7,108,963.25 -1.8 

รวมค่าใช้จ่าย 181,388,936.67 182,411,682.84 0.56  
 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) -15,767,148.99 5,997,893.86 - 
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม) - 14,319,516.45 - 
สรุปแผนประมาณการ แผนเกินดลุ 14,319,516.45 - 

วงเงินท่ีลงทุนได้(ร้อยละ 20%ของ EBITDA) - 2,863,903.29 - 
งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20% ไม่เกิน 2,863,903.29 - 

ทุนสำรองสุทธิ (Networking Capital) ณ 30 กันยายน 2561 59,109,665.93 - - 
เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 49,932,237.42 - - 

หนี้สินและภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2561 23,042,415.53 - - 

 
 
 
 
 
 
     

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  

  มูลค่าการจัดซื้อปี 2562   
ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 19,000,000.00   



 

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 23 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (รวม
สนับสนุน รพ.สต.) 

6,500,000.00 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวม
สนับสนุน รพ.สต.) 

4,380,000.00 

  
    

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น  

  มูลค่าการจัดซื้อปี 2562   
วัสดุสำนักงาน 4,699,800.00   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 135,000.00   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,053,650.00   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 332,600.00   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0   
วัสดุคอมพิวเตอร์ 106,050.00   
วัสดุงานบ้านงานครัว 962,840.00   
วัสดุบริโภค 14,500.00   
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0   
วัสดุก่อสร้าง 200,420.00   
วัสดุอื่น 49,730.00   

    
4. แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้  

  จำนวนเงิน   
รวมภาระหนี้สิน ปี 2562 

 
 

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562 52,896,921.42   
   เจ้าหนี้ยา 29,251,461.48   
   เจ้าหนี้ วชภ. 6,388,683.59   
   เจ้าหนี้ lab 5,054,775.03   
   เจ้าหนี้ตามจ่าย 98,460.00   
   เจ้าหนี้ค่าแรงค้างจ่าย 3,692,805.00   
   เจ้าหนี้ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ 354,284.00   
   เจ้าหนี้วัสดุอื่น 7,558,760.46   
   เจ้าหนี้อ่ืนๆ 497,691.86   

 
 

     5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้  

  จำนวนเงิน   
รวมลูกหนี้ปี 2562 

 
 

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562 89,073,525.70   
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   ลูกหนี้ UC 50,780,000.00   
   ลูกหนี้ ประกันสังคม 6,900,000.00   
   ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง 24,921,398.00   
   ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว 0   
   ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 23,470.20   
   ลูกหนี้ อปท 1,630,561.47   
   ลูกหนี้ อ่ืน ๆ 4,818,096.03   

 

6. แผนการลงทุนเพิ่ม  

  จำนวนเงิน   
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รพ. ปี 2562 0   
จัดซื้อ จัดหาด้วยงบค่าเสื่อม UC ของ รพ. ปี 2562 5,211,056.06   
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2562 0   
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2562 0   

 

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.  

  มูลค่า   
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.60) 3,642,000.00   
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (เงิน) ปี 2562 6,673,388.72   
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทย์ฯ) ปี 2562 

2,042,050.78 

  
งบสนับสนุน ให้ รพ.สต. (งบค่าเสื่อม) ปี 2562 0   

 

ที่มา : ข้อมูลทางการเงินการคลัง ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลคะแนนการส่งรายงานงบทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์  http://hfo62.cfo.in.th 

คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของแม่ข่าย 
คะแนนเต็ม   50 เปอร์เซ็นต์ของลูกข่าย 
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ตารางคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตมาส 1/2562 
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หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  (Current Ratio) ≥1.5 

2. อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) ≥1.0 
3. อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงินสด(Cash Ratio) ≥0.8 
 

สถานการณ์การเงิน ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คือ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพย์

หมุนเวียนได้แก่ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด + ลกูหนี้ + วัสดุคงเหลือ ต่อ หนี้สินหมุนเวียน ผลจากการ
คำนวณพบว่าสถานการณ์การเงิน อยู่ในอัตรา 3.26 เท่า (ค่ามาตรฐาน ≥ 1.50) แสดงให้เห็นฐานะการเงินระยะสั้นซึ่ง
จะเห็นว่า มีความสามารถในการชำระหนี้สิน และความสามารในการบริหารด้านการเงินการคลัง 

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + ลูกหนี้ ต่อ หนี้สิน
หมุนเวียน เพ่ือยืนยังผลการคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่มีอัตราสูงไม่ได้สูงมาการสำรอง
วัสดุคงเหลือ  ผลจากการคำนวณอยู่ในอัตรา 2.89 เท่า (ค่ามาตรฐาน ≥ 1.00) แสดงให้เห็นว่า มีความสามารถในการ
ชำระหนี้สินหมุนเวียน   

อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงินสด  (Cash Ratio) คือ เงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสด ต่อ หนี้สินหมุนเวียน เพ่ือยืนยังผลการคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
และอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) ที่มีอัตราสูงไม่ได้สูงมาจากการมีลูกหนี้คงเหลือแต่มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในการชำระหนี้สินหมุนเวียน อยู่ในอัตรา 1.97 เท่า (ค่ามาตรฐาน ≥ 0.80) แสดงให้เห็นว่า มี
ความสามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยเงินสด   
 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับอยู่ระดับ 1 มีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน -1,558,525.07  บาท 
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีการจ่าย ฉ11 เพ่ิมข้ึน 
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 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กระทรวงฯกำหนด เพื่อนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับการประเมินผลการจัดทำต้นทุน (Unit Cost)  แบบ 
Quick Method ต้นทุน OP = 856.93 บาท  IP = 15,728.65 บาท 

ข้อมูลบริการประจำเดือน  (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมิถุนายน  2562) 
 

 
 

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต OP/PP แบบ Quick Method  ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562 
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วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังระดับ CUP 
- อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 3 ตัวของโรงพยาบาลอยู่ในระดับที่ดี คือ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกตัว 
- ระดับวิกฤตทางการเงิน อยู่ในระดับ 1 แสดงให้เห็นว่าสถานทางการเงินโรงพยาบาลอยู่ในระดับปกติ 
- เงินบำรุงคงเหลือของ รพ.สต. มีเงินคงเหลือน้อยสุด คือ 136,416.39 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.หนองขาม 
- เงินบำรุงคงเหลือส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  150,000 – 500,000 บาท แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนมากยังมีสภาพคล่องที่ดี 

งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
ยอดเงินที่รับโอนจาก สปสช.                                                            5,054,626.91 
สมทบเงินบำรุง                                                                402,171.09 
รวมเป็นเงินทั้งหมด                                                             5,456,798 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  (งบ  70%) 
จำนวน   28   รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
ยอดรวมทั้งหมด      3,618,600 บาท       ยอดซ้ือทั้งหมด   3,529,218 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 70%) 89,382 บาท 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  (งบ  20%) 
จำนวน   7   รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
ยอดรวมทั้งหมด   1,451,342 บาท     ยอดซ้ือทั้งหมด   1,258,092 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 20%) 193,250 บาท 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561  (งบ  10%) 
จำนวน   2   รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
ยอดรวมทั้งหมด   434,856 บาท              ยอดซ้ือทั้งหมด                434,856 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 10%) 0 บาท 
รวมยอดคงเหลือทั้งหมด ปีงบประมาณ 2561  จำนวน 282,632 บาท 
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งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 
ยอดเงินที่รับโอนจาก สปสช.                                                           5,211,056.06 
สมทบเงินบำรุง                                                                 15,518.94 
รวมเป็นเงินทั้งหมด                                                            5,226,575 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562  (งบ  70%) 
จำนวน   25   รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ 
ยอดรวมทั้งหมด   3,711,056.06  บาท   ยอดซ้ือทั้งหมด   3,699,656.06 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 70%)                                                                   11,400 บาท 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562  (งบ  20%) 
จำนวน   3   รายการ  เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ  
ยอดรวมทั้งหมด   840,000  บาท   ยอดซ้ือทั้งหมด  827,550 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 20%)                                                                  12,450 บาท 
รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562  (งบ  10%) 
จำนวน   6   รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ  
ยอดรวมทั้งหมด   660,000 บาท   ยอดซ้ือทั้งหมด  660,000 บาท  
ยอดเงินคงเหลือ (งบ 10%) 0      บาท 
รวมยอดคงเหลือทั้งหมด ปีงบประมาณ 2562  จำนวน 23,850     บาท 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2.2  

ตารางคะแนนผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดในการนิเทศ                

ติดตาม ประเมินผล  
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข 
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2.2 ตารางคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีร ีรอบที่ 2 ป ี2562 

 

รหัส ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพ้ืนที่ 
PA 1 
101 

ความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์   5 คะแนน 4 คะแนน - 4 

102 ระดับความสำเร็จในการดูแลทารกแรกเกิด 5 คะแนน 4 คะแนน - 4 
PA 2 
103 

เด็กดีมีคุณภาพ 5 คะแนน 4 คะแนน - 4 

104 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 100 คะแนน 85.57 
คะแนน 

- 4 

105 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

5 คะแนน 3.8 คะแนน - 3 

106 
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกต ิ

10 คะแนน 9 คะแนน - 4 

107 
ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สู งอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชน  (Long Term Care)            
ผ่านเกณฑ ์

25 คะแนน 21 คะแนน - 4 

108 ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 5 คะแนน 5 คะแนน - 5 
PA 3 
109 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 5 คะแนน 4 คะแนน - 4 

110 
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชน
จังหวัดขอนแก่น 

35 คะแนน 28 คะแนน - 5 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

111 
ระดับความสำเร็จของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC)  และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง   

ผ่านขั้นที่  
1– 4  

ผ่านขั้นที่  
1 - 4 

- 5  

PA 4 
112 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  5 คะแนน ขั้นตอน 4 - 4 

113 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

10 คะแนน 10 คะแนน - 5  

เป้าประสงค์ที่ 3 ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของประชาชน 

114 
ร้อยละการคัดกรองในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง
มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 

10 คะแนน 10 คะแนน - 5  



 

 

33 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

 

รหัส ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนน 
PA 5 
116 

ร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาก
การบำบัดรักษาครบตามกำหนด ( 3 month remission rate ) 

> ร้อยละ 40 ร้อยละ 77 - 5  

117 
ระดับความสาเร็จของการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตายที่เข้มแข็ง 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 -  5 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
118 ระดับความสำเร็จในการการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ ระดับ 5 ระดับ 5  - 5  
PA 6 
119 

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN&CLEAN Hospital 

> ร้อยละ 80         ร้อยละ 88  - 5  

รวม 18 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัด 

และจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ 
เป้าประสงค์ที่ 5 สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข 
201 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 10 คะแนน 5  

คะแนน 
- 3  

202 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และ
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

10 คะแนน 10 คะแนน - 5  

203 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัด
กรอง CKD และควบคุมได้ตามเกณฑ์ 

10 คะแนน 6 คะแนน - 3  

205 ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.24 

- 5 

PA 7 
206 

ระดับความสำเร็จการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพของโรงพยาบาลและ รพ.สต.(RDU) 

ระดับ 5 ระดับ 3 - 3 

207 ระดับความสำเร็จของการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

30 คะแนน 22 คะแนน - 3  

208 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - 5  

PA 8 
209 

ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด 

> ร้อยละ 80 88  
คะแนน 

- 5  

เป้าประสงค์ที่ 6 สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
PA 9  
210 

ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 

5 คะแนน 5 คะแนน - 5  

PA10 
211 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ( รพ.สต.) ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว  ( 5 ดาว 5 ดี ) 

ระดับ 5 ระดับ 5  - 5  

PA11 
212 

ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

5 คะแนน 5 คะแนน - 5  



 

 

34 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

 

รหัส ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนน 
เป้าประสงค์ที่ 7 ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

213 
ระดับความสำเร็จของ CUP ในการดำเนินงานความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

20 คะแนน 20 คะแนน - 5 

รวม  12   ตัวชี้วัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน 

และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 8  บุคคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
PA12 
301 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Organization)  

ระดับ 5 ระดับ 5 - 5 

เป้าประสงค์ที่ 9  เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง 
302 ระดับความสำเร็จของ อสม.และ อสค.ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

ที่กำหนด 
ระดับ 5 ระดับ 5 - 5 

รวม  2   ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศ 

และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
เป้าประสงค์ที่ 10 มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
PA13 
401 

ระดับความสำเร็จของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 5  

402 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 5 

403 
จำนวนหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน
ระดับ 5 

ระดับ 5 ระดับ 4 - 4 

เป้าประสงค์ที่ 11 สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม 
PA14 
404 

โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 

5 คะแนน 4 คะแนน - 4 

405 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการบริหารต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
อย่างมีประสิทธิภาพ 

≥ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 - 5 

เป้าประสงค์ที่ 12 มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 

406 
ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์   ระดับดีเยี่ยม 

>ร้อยละ 90 
ระดับดีเยี่ยม - 5 

407 
ร้อยละของหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล    40 คะแนน 30  

คะแนน 
- 4 

เป้าประสงค์ที่ 13 มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน 

408 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/ การจัดการ
ความรู้ ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 5 



 

 

35 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

 

รหัส ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน อัตรา คะแนน 
PA15 
409 

การพัฒนา Digital Tranformation ตามเกณฑ์ 30  คะแนน 30 คะแนน - 5 

รวม  9   ตัวชี้วัด 

รวมตัวชี้วัดในการประเมิน   41  ตัวชี้วัด  คะแนน 
คะแนนเต็ม 

205 
- - ผลงาน 

186 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2.3  

สรุปผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดในการนิเทศ                

ติดตาม ประเมินผล  
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข 

 
 

 



 
36 

 

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 36 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

2.3  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
สาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีร ีรอบที่ 2 ปี 2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
พัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 101,  PA 1 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
ผลงาน : มีการดำเนินงานครบทั้ง 7 ตัวชี้วัด  คะแนนที่ได้  4  คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 
ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้วยคำถามตาม Classifying form และพบความ
เสี่ยงร้อยละ 35    
   ผลงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ CUP มัญจาคีรี (ต.ค.61-มิ.ย. 62) มีจำนวนทั้งหมด 188 คน ได้รับการ  
คัดกรองความเสี่ยงจำนวนด้วยคำถาม Classifying from จำนวน 188  คน พบความเสี่ยงจำนวน  130  ราย    
คิดเป็นร้อยละ  69.14 / ผ่านเกณฑ์ (0.5 คะแนน) 

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยงและได้รับการการดูแล/ส่งต่อ/พบแพทย์ ร้อยละ 100    
   ผลงาน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ CUP มัญจาคีรี (ต.ค.61-มิ.ย.62) มีจำนวนทั้งหมด 188  คน ได้รับการ
คัดกรองความเสี่ยงจำนวนด้วยคำถาม Classifying from จำนวน 188  คน พบความเสี่ยงจำนวน 130 คน   
ได้รับการส่งต่อมาพบแพทย์ที่ รพ จำนวน 130 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 / ผ่านเกณฑ์ (0.5 คะแนน) 

3. ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคทางอายุรกรรม (ท่ีอาการของโรคยังไม่สงบ) มีการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 90 (โรคหัวใจ, โรค HIV,  โรค SLE, โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง, โรคไต) 

ผลงาน   มีหญิงวัยเจริญพันธุ์มีโรคทางอายุรกรรม  จำนวน 214 คน มีวัยเจริญพันธุ์มีโรคทาง              
อายุรกรรม ที่กำลังตั้งครรภ์จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 / ผ่านเกณฑ์ (1 คะแนน) 

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
  ผลงาน  หญิงตั้งครรภ์ CUP มัญจาคีรี (ต.ค. 61-มิ.ย. 62 ข้อมูลจาก HDC สสจ.) มีจำนวนทั้งหมด   
168 ราย มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.05 / ผ่านเกณฑ์ (0.5 
คะแนน) 
   5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ผลงาน หญิงตั้งครรภ์ CUP มัญจาคีรี (ต.ค.61 - มิ.ย. 62) มีจำนวนทั้งหมด 165 ได้รับการดูแลก่อน
คลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 78.18 / ผ่านเกณฑ์ ( 0.5 คะแนน)  

6. ร้อยละหญิงคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
  ผลงาน  หญิงหลังคลอด CUP มัญจาคีรี (ต.ค.61-มิ.ย. 62) มีจำนวนทั้งหมด 200 คน ได้รับการดูแล 
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 / ผ่านเกณฑ์ (1 คะแนน) 
  7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 10 
 ผลงาน  หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจหาค่าฮีมาโตคริต (Hct.) ครั้งที่ 2 จำนวน 153 คน พบว่าค่าฮีมา
โตคริต (Hct.) ครั้งที่ 2 น้อยกว่า 33 Vol% จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 / ไม่ผ่านเกณฑ์ (0 คะแนน) 
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PA 1 ระดับความสำเร็จในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 
  การตั้งครรภ์เป็นระยะพัฒนาการที่สำคัญของครอบครัว การตั้งครรภ์ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากท้ังในด้านกายวิภาค ชีวเคมี และสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงนี้ดำเนินไปตลอดการตั้งครรภ์และร่างกาย
จะมีการปรับตัวอย่างมากมายกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับซับซ้อนสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม เพ่ือเตรียม
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอด 
นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ ยังต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม เช่น บทบาทหน้าที่ ภาพลักษณ์ 
สัมพันธภาพกับครอบครัว เป็นต้น 
                เป้าหมายสูงสุดของงานอนามัยแม่และเด็กที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย โดยมี
กลวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การให้บริการตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ การดูแลขณะ
เจ็บครรภ์คลอด การประเมินภาวะเสี่ยงของมารดาขณะตั้งครรภ์จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งที่จะเกิด
แก่มารดาและทารกได้ ปัจจัยด้านอายุมารดาที่อายุน้อยและมารดาที่อายุมาก โรคทางอายุรกรรม ที่มีผลต่อการ
ตั้งครรภ์และการคลอดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การคลอดก่อนกำหนด วิธีการคลอด น้ำหนักทารกแรก
เกิด และการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด ปัญหาการตั้งครรภ์เหล่านี้เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ในช่วงอายุ
ที่ไม่เหมาะสม ภาวะเสี่ยงต่างๆขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์ ทั้งในเรื่อง
การรับบริการฝากครรภ์ที่ครบตามเกณฑ์ ด้านโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การออกกำลังกาย และ 
การพักผ่อนเพ่ือผ่อนคลาย รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตใจและการปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงทั้ งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสังคมเพ่ือรองรับบทบาทหน้าที่ และภาพลักษณ์ใหม่ที่จะเกิดข้ึน 
 

 

สถานการณ์ หญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารก  ในอำเภอมัญจาคีรี 
 
7 

 
สถานการณ ์

 
ตัวช้ีวัด 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
2562 

(ต.ค.61-มิ.ย. 62) 
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

60 % 
64.79 
(220) 

66.37 
(255) 

83.74 
(250) 

87.05    
(147) 

ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 
60 % 

52.86 
(185) 

55.95 
(188) 

75.72 
(184) 

78.18    
(129) 

หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการ       
คัดกรองความเสี่ยง 

100% - - 100 
(250) 

100 
(61) 

หญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยงและได้รับ
การการดูแล/ส่งต่อ/พบแพทย์  

100% - 
 

- 100 
(174) 

100 
(188) 

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก < 10 % 23.78 
(39) 

 33.15 
(61) 

28.00 
(67) 

22.22 
(34) 

น้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่า2,500 กรัม < 7 % 6.6 
(21) 

7.4 
(23) 

8.3 
(23) 

6.52 
(6) 

อัตราการเยี่ยมหลังคลอดตามเกณฑ์ 65 % 47.70 
(164) 

39.57 
(126) 

70.43 
(181) 

129 
 (165) 
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  จากสถานการณ์ข้างต้นจะพบการฝากครรภ์เป็นการส่งเสริมสุขภาพ  เฝ้าระวังความเสี่ยงและการให้การ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การมาฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
หากแต่สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในเขตพ้ืนที่ CUP มัญจาคีรี ยังมีปัญหาในเรื่องของภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ ซ่ึงยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดและทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 
(น้อยกว่า 2,500 กรัม) ซึ่งอำเภอมัญจาคีรี พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง จากผลค่าฮีมาโตคริต ครั้งที่ 2 
น้อยกว่า 33 Vol% มากว่า ร้อยละ 10  ถึงร้อยละ 23.78 ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นในปี 2560 เป็นร้อยละ 33.15 ปี 
2561 ร้อยละ 28.00   อำเภอมัญจาคีรีจึงได้มีการจัดทำแนวทางในการ แก้ไขปัญหาโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
ดังนี้  
   1. มีแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางตามแนวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 
  2. มีการติดตามผล Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า Hct. < 33 Vol% ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์ และในกลุ่มที่ 
Hct 33-35 Vol% มีการติดตามผล Hct. เมื่ออายุครรภ์ 20 wk.  
  3. จ่ายยา folic acid 1x1 o pc ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายเมื่อมา ANC ครั้งแรก (เริ่มปี 2562) 
  การดำเนินการของเครือข่ายเพ่ือป้องกันการขาดธาตุเหล็กในระยะยาว ที่ดำเนินการไปแล้วมีดังนี้ 

1. จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปี 
2. จ่ายยาเสริมธาตุเหล็กในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการหนูรักผักสีเขียว เพ่ือให้

เด็กได้รับประทานผักและรับประทานไข่ 
4. รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงผลกระทบถึงภาวะการขาดธาตุเหล็ก 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก 

  ซึ่งหลังจากได้ดำเนินงานตามกระบวนการแก้ไขปัญหาโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ผลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะโลหิตจางจาก ผล Hct ครั้งที่ 2 ลดลงร้อยละ 28 (2561) และ 22.22 (2562) ตามลำดับ 
และนอกจากนี้อำเภอมัญจาคีรีได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กโดยอาศัยกระบวนการดังนี้ 

1. เชิงคุณภาพ มีระบบการเฝ้าระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
1.1 มีคณะกรรมการแม่และเด็กขับเคลื่อนการดำเนินการระดับจังหวัด มีการเข้าร่วมประชุมระดับ

จังหวัดและถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลมัญจาคีรีและระดับ CUP มีการ
ประชุมร่วมกันสม่ำเสมอ ทุก 4 เดือน  

1.2 มีการวิเคราะห์ จัดลำดับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทุกพ้ืนที่   มีการวิเคราะห์ปัญหาหญิง
ต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในระดับพื้นท่ีเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับ CUP ปัญหาที่สำคัญของ CUP คือ    

- การตั้งครรภ์ในหญิงอายุมากกว่า 35 ปี    
- หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์    
- หญิงตั้งครรภ์เคยได้รับการผ่าตัดคลอด  

1.3 มีระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงทุกพ้ืนที่   มีการประชุมคณะกรรมการแม่และเด็ก
ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลมัญจาคีรีและระดับ CUP ร่วมกันเพ่ือทบทวนและกำหนดแนวทางใน
การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงตั้งแต่ระดับพ้ืนที่สู่ระดับ CUP จนถึงส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ร่วมถึงการติดต่อประสานงานทาง Line กลุ่ม และการปรึกษาทางโทรศัพท์
โดยตรงกับประธานทีม MCH ระดับแม่ข่าย 
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1.4 มีการจัดทำแผนงานโครงการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหากับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง จาก
การวิเคราะหป์ัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในระดับพ้ืนที่นำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาคือ  

- โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์  
- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงอายุ ต่ำกว่า 20 ปี   
- โครงการแก้ไขปัญหาทารกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม โดยการแจกไข่ไก่ให้หญิง 

ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2  
               2. การจัดบริการคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ ทั้งในโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
จัดระบบบริการตามมาตรฐาน เดียวกันทั้งเครือข่าย  
               3. การทบทวนความเสี่ยง ในกระบวนการบริการ และการส่งต่อ ร่วมกัน ระหว่าง โรงพยาบาลมัญจาคีรีและ   
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
               4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งเครือข่าย รวมถึงการ 
ทบทวนรายกรณีในกลุ่ม แม่และเด็กที่มีปัญหา  
               5.  การพัฒนาแบบบันทึก ในงานอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลการบริการในแฟ้มครอบครัว 
               6.  การติดตามประมวลผล และวิเคราะห์โปรแกรม การส่งต่องานอนามัยแม่และเด็ก ของเครือข่าย ในกลุ่มหญิง 
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และ ติดตามเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิด 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม ในระดับหน่วยปฐมภูมิในโรงพยาบาลข้อมูลยังไม่เสถียร ยังมีการซ้ำซ้อนของ

ประชาการกลุ่มเป้าหมายการทำงานที่มีรายชื่อประชากรของ รพ.สต. มาอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งได้มีการปรับแก้
ร่วมกับ Admim แต่ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ผลงานที่ต้องคีย์ใน 43 แฟ้ม ต่ำกว่า รพ.สต. 
  2. หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์มาจากที่อ่ืน มาคลอดใกล้บ้านประวัติไม่ครบ มีปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
(Anemia, ไม่ได้เจาะ Lab 2)  
  3. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้าเนื่องจากไปทำงานที่ต่างจังหวัด  ไม่กล้าไปฝากครรภ์ที่สถานบริการใน
ต่างจังหวัดเนื่องจากกลัวว่าจะต้องเสียค่าใช่จ่ายในการฝากครรภ์ 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. ดำเนินแผนการพัฒนา ประชุมประจำปี ทบทวนความรู้ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
    2. ดำเนินงานเรื่อง Primary care ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม      
ลงติดตามเยี่ยมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 

ผู้รับผิดชอบ  

ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณธิภา  คำเวียง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ 085-3235141 E-mail kittypeary21@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 

 

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 40 

เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : 102  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดูแลทารกแรกเกิด 
เกณฑ์   K102.1  โรงพยาบาลมีการประเมินห้องคลอดคุณภาพ 
           K102.2 โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤติ/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
           K102.3 อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด ≤ 25  ต่อการเกิดมีชีพ 
           K102.4 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ≤ ร้อยละ 7  
           K102.5 อัตราการคลอดก่อนกำหนด < ร้อยละ 10     
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีแนวทางปฏิบัติ ในการให้บริการหญิงตั้ งครรภ์ที่มาคลอดทั้ งรายปกติและรายที่ เสี่ยงสูงมี
ภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกรับ รอคลอด ขณะคลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิด รวมทั้งการส่งต่อทุกระยะของ
การคลอด โดยอ้างอิง คู่มือการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงของเขตสุขภาพที่ 7 และคู่มือกรมการแพทย์ 

2. มีการเตรียมความพร้อมและเพียงพอของทีมบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา สารน้ำเวชภัณฑ์ และ
อาคารสถานทีใ่นการให้บริการมารดาทารกและส่งต่อ 

3. การพัฒนาบุคลากร 
3.1 มีแผน/ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ิมพูน/ฟ้ืนฟูความรู้ทักษะบุคลากรเกี่ยวกับบริการ

ผู้คลอดทารก  ทั้งในและนอกหน่วยงาน  
3.2 มีการซ้อมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของมารดาทารกในทุกระยะของการคลอด: ภาวะชักของผู้

คลอด ภาวะสายสะดือย้อย คลอดท่าก้น  คลอดติดไหล่ ภาวะตกเลือดหลังคลอด  การกู้ชีพมารดา
ทารก รวมทั้งการส่งต่อมารดาทารก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

4. มีการทบทวน /วิเคราะห์อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนของมารดาทารก  ปัญหาในการดำเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ เพ่ือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
1. โรงพยาบาลมีการประเมินห้องคลอดคุณภาพ มี มี : 12 ก.พ.62 

2. โรงพยาบาลซ้อมแผนภาวะวิกฤติ/สถานการณ์ฉุกเฉินในห้องคลอด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มี  

: 15 ก.ค.62 
3. อัตราของภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด   ≤ 25 ต่อการเกิดมีชีพ 0  ราย 

4. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  ≤ ร้อยละ 7 
   14/138 
= 10.15 % 

5. อัตราการคลอดก่อนกำหนด   < ร้อยละ 10 
3/138 

= 2.17 % 
ผลการประเมิน 
          K102.1   ผลงาน   มกีารประเมิน ใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเกณฑ์ 
          K102.2   ผลงาน   มกีารซ้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินมารดาทารก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผ่าน 
          K102.3   ผลงาน   0 ต่อการเกิดมีชีพ ผ่านเกณฑ์ 
          K102.4   ผลงาน   รอ้ยละ 10. 15   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
          K102.5   ผลงาน   รอ้ยละ 2.17      ผ่านเกณฑ์ 
สรุปคะแนน  คะแนนกระบวนการผ่าน 2 ตัว ผลลัพธ์ผ่าน 2 ตัว ได้คะแนน 4 คะแนน 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
มีปัญหาทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เกินเกณฑ์ จากการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นทารก Term SGA 

มีสาเหตุจากการที่หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ช้า ฝากครรภ์ไม่ครบ มีภาวะซีด และ MCV ต่ำ /น้อยกว่า 80 มารดา
อายุ ≥ 35 ปี และ Teenage Pregnancy  
แนวทางพัฒนา 

ประชุมชี้แจงปัญหาทารกน้ำหนักน้อย ร่วมกับเครือข่ายงานฝากครรภ์ เพ่ือแก้ไขปัญหา   เชิงรุกติดตาม
การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ให้ครบ การติดตามดูแลเรื่องโภชนาการ การกินยาของหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะซีด  BMI ต่ำ /ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์ และที่มีอายุ ≥ 35 ปี และ Teenage 
Pregnancy  ที่อาจส่งผลให้เกิดทารก Term/ SGA ได้   รวมทั้ง สอน แนะนำ สร้างความตระหนักให้รีบมา
โรงพยาบาล กรณีที่เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด เพ่ือได้รับการดูแลรักษาให้การยับยั้งไม่ให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
ได้ทันเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล นางธีระวรรณ คำมณีจันทร์ ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน งานประกัน/ งานห้องคลอด หน่วยงาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
มือถือ :  E- mail :   
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 103 
ชื่อตัวชี้วัด : เด็กดีมีคุณภาพ  
ผลการดำเนินงานประกอบด้วยดังนี้ 
1. เชิงกระบวนการ  มีระบบการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปี 

1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน Smart kids  
 ผลงาน มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ Smart kids คำสั่งที่ 19/2561 ลงวันที่ 5 ก.ค. 61 และ คำสั่งที่ 
6/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคำสั่งจะให้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับกรรมการงานอนามัยแม่และ
เด็กอำเภอมัญจาคีรี ผ่านเกณฑ์ 

1.2 มีตำบลดำเนินงานตำบล Smart kids ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ของตำบล  
ผลงาน อำเภอมัญจาคีรีมีทั้งหมด 8 ตำบล ในปี 2561 ได้เข้าร่วมโครงการ Smart kids จำนวน  1 

ตำบล  คือ ตำบลกุดเค้าและในปี 2562 เข้าร่วมโครงการเพ่ิมอีก 2 ตำบล คือ ตำบลสวนหม่อน และตำบลหนอง
แปน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของตำบล ผ่านเกณฑ์ 

1.3 ตำบลผ่านเกณฑ์การดำเนินงานทั้ง 5 หน่วย (ฝากครรภ์ คลินิกเด็กดี ศพด. การมีส่วนร่วม อปท. 
และชุนชนเครือข่าย) ผ่านเกณฑ์ 
แนวทางและกระบวนการดำเนินงาน 

เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิด–5 ปี เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี มีกระบวนการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. พัฒนาการบริการตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ และ การส่งต่อที่มีคุณภาพเดียวกันทั้งเครือข่าย 
2. ประเมินความเสี่ยงของมารดาในโรคพันธุ์กรรม TSH,Thal,ดาวน์ซินโดรม,โรคหัวใจ,SLE,CKD, การ 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
3. การดำเนินงานอำเภอไอโอดีน ตำบลไอโอดีน และหมู่บ้านไอโอดีน ที่ต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน 
กรมอนามัยทั้งด้านนโยบาย และการ ปฏิบัติและการสร้างขวัญกำลังใจให้หมู่บ้าน ชุมชนที่สามารถ 
ดำเนินการได้ดี เป็นแนวทางสำหรับหมู่บ้านอื่นในพ้ืนที่  
4. การจัดระบบการนัดติดตามหลังคลอด ตามเกณฑ์คุณภาพ 3 ครั้ง 
5. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก 
6. จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพคลินิกตรวจพัฒนาการ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ 9,18,30,42 และ60 
เดือนและส่งเสริมพัฒนาการนัดติดตามในรายที่สงสัยล่าช้า และส่งต่อในรายที่พัฒนาการล่าช้าเพ่ือการ
วินิจฉัยและรักษา 
7. แจกยาเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปีและตรวจ HCT หลังทานยาครบ 3 เดือน 
8. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการตามกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า การนอนที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย  ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในคลินิกเด็กดีทุกวันอังคาร 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้วัคซีน 30 นาที 
10. การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ ประเมินพฤติการณ์การ 
บริโภคอาหาร แจ้งและอธิบายการประเมินทั้งภาวการณ์เจริญเติบโต แนวโน้มการเจริญเติบโต และ
พฤติการณ์บริโภคอาหาร ให้คำแนะนำตามวัย 
11. การนำกิจกรรมโครงการโภชนาการสมวัย พัฒนาการที่สมวัย มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
สำหรับ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2555 และขยายผลใน พ้ืนที่ชุมชนหมู่บ้าน 
12. การตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ และการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น  
การวัดความดันโลหิต และการตรวจภาวะซีดอายุ 9 เดือน  
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13. ดำเนินงานตำบล Smart kids เพ่ิมร้อยละ 25 ของตำบลที่เหลือ 
2. เชิงปริมาณ มีผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน (ต.ค.61 -มิ.ย.62) 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ60 เดือนได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 85 (ครั้งแรก)
ผลงานจาก HDC เป้าทั้งหมด 1,471 ราย คัดกรองทั้งหมด 1,455 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.91 ผ่านเกณฑ์ได้ 1 
คะแนน 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
(ตรวจครั้งแรก) ผลงานจาก HDC เป้าหมายทั้งหมด 1,455 ราย พบสงสัยล่าช้า 447 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.72 
ผ่านเกณฑ์ได้ 1 คะแนน  

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ60 เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการ ร้อยละ 100 ผลงาน HDC เป้าหมายทั้งหมด 447 ราย ติดตามได้ทั้งหมด 420 ราย คิดเป็นร้อยละ
93.95 ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ 0 คะแนน 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ60 เดือน พบพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น รักษาร้อยละ 
90(โดยเครื่องมือ TEDA4I) เป้าหมาย 3 ราย อยู่ระหว่างกระตุ้น 1 ราย เป็นเด็กป่วย CA brain 1 ราย อยู่
ระหว่างติดตาม 1 ราย สมวัยก่อนเข้า TEDA4I 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนมากกว่าร้อยละ 58 เป้าหมายทั้งหมด 3,138 คน        ชั่ง
น้ำหนักวัดส่วนสูงไตรมาศที่ 3 จำนวน 2,295 คน สูงดีสมส่วน 1,375 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.91 ผ่านเกณฑ์ได้ 
1 คะแนน 
ผลงาน : ผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการผ่านทุกข้อ และเชิงปริมาณผ่าน 3 ข้อ คะแนนที่ได้ 4 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- พัฒนามาตรฐานการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ที่มีคุณภาพท้ังเครือข่าย 
- ผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนมากไม่ใช่พ่อแม่ เป็นผู้สูงอายุ และ การอ่าน การบันทึก การใช้สมุดบันทึกสุขภาพ 

    แม่และเด็ก ไม่สามารถ อ่านและบันทึกได้  
- เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองยังขาดทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตามคู่มือ DSPM  
- การให้ความรู้ ในการเลือกซื้อ อาหารและขนมที่มีคุณภาพให้เด็กเพ่ือโภชนาการสมวัย 
- ระบบข้อมูลทาง CUP ไม่ตรงกับทาง HDC จังหวัด  และการส่งข้อมูลบางสถานบริการยังมีปัญหาทำ 
ให้ความครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กไม่ได้ตามเป้าของทางจังหวัด 
- ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการพาบุตรหลานมากระตุ้นพัฒนาการตามนัด  
- ผู้ปกครองยังไม่เห็นความสำคัญของยาเสริมธาตุเหล็ก และการพาเด็กมารับการตรวจภาวะซีด 
- ขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้มีเด็กอ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
- การส่งเสริมภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์เพ่ือส่งผลต่อภาวะโภชนาการของทารกในครรภ์ การ
ติดตามการกินยาบำรุงที่ต่อเนื่อง 
- การติดตามสนับสนุน การดำเนินงาน ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนที่ต่อเนื่อง กระจายเกลือไอโอดีน และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารปรุงรส ที่มีไอโอดีนโดยทีมระดับตำบล และอำเภอ 
- การติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โภชนาการสมวัยที่ต่อเนื่อง โดยทีมระดับตำบล และอำเภอ 
- การสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที่ ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมโภชนาการ และ
พัฒนาการเด็ก ตามบันทึกข้อตกลง 
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- การตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่ ควรยึดมาตรฐานในการคัดกรองไม่ควรเข้าข้างหรือ
ช่วยเหลือเด็ก 
- จัดอบรมฟ้ืนฟูทักษะในการตรวจคัดกรอง DSPM ของเจ้าหน้าที่ทุกปีและจัดอบรมการใช้ 

 คู่มือ DSPM ของผู้ปกครองทุกปี 
- ส่งเสริม สนับสนุนแต่ละชุมชนให้มีนวัตกรรมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
เช่น วงล้อหัดเดิน สนามเด็กเล่นพ้ืนบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 104  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
กระบวนการดำเนินงาน 
   1. เด็กวัยเรียน ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
  ผลงาน จาก HDC เป้าหมายเด็กวัยเรียน 6,782 ราย ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 3,930 ราย    
ร้อยละ 57.95 / ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม ได้ 11.59 คะแนน   

2. เด็กวัยเรียน ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  ผลงาน จาก HDC เป้าหมายเด็กวัยเรียน 3,930 ราย ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 2,708 ราย          
ร้อยละ 68.91 / ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวม ได้ 14.77 คะแนน   

3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ร้อยละ 65  
  ผลงาน กระบวนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากทั้งสิ้น   68  
แห่ง ผ่านเกณฑ์  62 แห่ง  คิดเป็น 91.17 / ผ่านเกณฑ์  ได้ 10 คะแนน 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

ตำบล 

ผ่านการประเมิน รร. ส่งเสริมสุขภาพ ว/ด/ป ที่
ผ่านการ
ประเมิน  

ปี 2558 

ว/ด/ป ที่
ผ่านการ
ประเมิน 

ปี 2559 
เพชร ทอง ทองแดง ไม่เข้าร่วม 

ตำบลท่าศาลา  8   4 4 
ตำบลนางาม  8   4 4 
ตำบลกุดเค้า  5   2 3 
ตำบลโพนเพ็ก  9   4 5 
ตำบลคำแคน  9   8 1 
ตำบลสวนหม่อน  6   5 2 
ตำบลหนองแปน  6    2 4 
ตำบลนาข่า  9   2 7 
ตำบลกุดเค้า  1   1 0 

รวม  62   32 30 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองสมัครเข้าร่วมระดับเพชร 2 แห่ง 
           1. โรงเรียนบ้านคำน้อย  
           2. โรงเรียนสวัสด ี
  4. มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กวัยเรียน  

ผลงาน อำเภอมัญจาคีรีได้มีการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กวัยเรียน ชื่อโครงการ
โครงการวัยเรียนสดใจร่วมใจลดพุง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี ได้รับการอนุมัติโครงการจาก สำนักงานสาธารณสุข
ขอนแก่นแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงงาน คะแนนรวม ได้ 10 คะแนน   

5. เด็กวัยเรียน มีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72  
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  ผลงาน จาก HDC เป้าหมายเด็กวัยเรียนที่ชั่งน้ำหนัก 6,782 ราย มีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสมส่วน  
3,829 ราย ร้อยละ 56.46 / ไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนนรวมได้ 39.21 คะแนน 
คะแนนรวม  ทั้งหมดได้ 85.57 คะแนน คะแนนรวม 5 คะแนน ได้ 4 คะแนน   
 

ตารางแสดงข้อมูลภาวะโภชนาการเด็ก 6–14 ปี 
 

 

แนวทางดำเนินงาน 
- ประสาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ สพม.25 เพ่ือดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อม  

เพ่ือเข้ารับการประเมินและการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และ
ระดับเพชร 

- ประสานครูอนามัยโรงเรียนทุกแห่งเพ่ือให้ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก  วัด
ส่วนสูง ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ปีละ 2 ครั้ง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. คีย์ข้อมูลลง JHIS 

- อบรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนวัยเรียนโดยผ่านการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนารูปแบบคัดกรองวินิจฉัยและดูแลเด็กกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้  

หน่วยบริการ 

เทอม 2 ต.ค. – ธ.ค. 

ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี 

ชั่ง
น้ำหนัก. 

วัด
ส่วนสูง 

สูงดีสม
ส่วน 

ร้อยละ ผอม ร้อยละ 

เริ่ม
อ้วน 
และ
อ้วน 

ร้อยละ เตี้ย ร้อยละ 

รพ.สต.ตำบลสวนหม่อน 8 6 75.00 1 12.50 1 12.50 0 0.00 

รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ 230 143 62.17 22 9.57 23 10.00 9 3.91 

รพ.สต.ตำบลหนองแปน 269 165 61.34 14 5.20 32 11.90 20 7.43 

รพ.สต.ตำบลโพนเพ็ก 435 301 69.20 16 3.68 58 13.33 21 4.83 

รพ.สต.บ้านหนองขาม 296 204 68.92 6 2.03 22 7.43 17 5.74 

รพ.สต.ตำบลคำแคน 230 148 64.35 20 8.70 30 13.04 6 2.61 

รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง 386 172 44.56 17 4.40 37 9.59 90 23.32 

รพ.สต.ตำบลนาข่า 18 14 77.78 0 0.00 2 11.11 0 0.00 

รพ.สต.ตำบลนางาม 316 193 61.08 16 5.06 46 14.56 12 3.80 

รพ.สต.ตำบลท่าศาลา 427 283 66.28 22 5.15 50 11.71 9 2.11 

โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1053 587 55.75 80 7.60 149 14.15 82 7.79 

รพ.สต.บ้านกอก 161 136 84.47 0 0.00 14 8.70 1 0.62 
รวม 3829 2352 61.43 214 5.59 464 12.12 267 6.97 
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- อบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

- จัดทำโครงการลดปัญหาอ้วนในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีส่วนร่วม 
- ประชุมชี้แจงกิจกรรม โชป้า แอนด์ชายป้า เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ 
- จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนสูงดีสมส่วน 
- ตรวจคัดกรองภาวะโลกหิตจางโดยการเจาะ Hct ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ่ายยา  เสริม

ธาตุเหล็ก ให้โรงเรียน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1 เม็ด/สัปดาห์ และเด็กที่มีภาวะซีด 1 เม็ด/วัน เป็นระยะเวลา 3 
เดือน และออกประเมิน Hct ซ้ำ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- การพัฒนาเพ่ือเข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็นงานเชิงคุณภาพ ที่ต้องใช้ทั้งความตั้งใจ 
สนใจ และงบประมาณมากในการพัฒนา  

- การดำเนินการประเมินภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนโดยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงปีละ 2 ครั้งมีความ
ล่าช้า ส่งผลต่อการคีย์ข้อมูลและการส่งออก 43 แฟ้ม 

- ร.พ.มัญจาคีรีได้เปลี่ยนระบบใหม่จาก JHcis เป็น Hosxp ทำให้มีปัญหาในการส่งออกข้อมูล จึงทำให้
การส่งออกล่าช้า ไม่สมบูรณ์  

- การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน ต้องจัดทำโครงการ เพ่ือปรับเปลี่ยน ความคิด พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ต้องใช้ระยะเวลา และงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุนงบประมาณ และ ขวัญกำลังใจ เพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้น กับผู้บริหาร และ ทีมของสถานศึกษา 
หมายเหตุ ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 1/08/2562 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 105 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ผลงาน  คะแนนรวมทั้งหมด 3.80 คะแนน ได้ 3 คะแนน  
ผลการดำเนินงาน  

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 35 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี/1000 คน  
ผลงาน ตาม HDC มีหญิงอายุ 15-19 ปี คลอดมีชีพจำนวน  20 คน คิดเป็น 11.12 ต่อพันประชากร

หญิง 15-19 ปี จำนวน 1,799 คน และตามผลงานทะเบียนคลอด (รายงาน ก ) มีหญิงอายุ 15-19 ปี คลอดมีชีพ
จำนวน 25 คน ต่อพันประชากรหญิง 15-19 ปี 1,799 คิดเป็นร้อยละ  13.90 / ผ่านเกณฑ์ ได้ 0.5 คะแนน 

2. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15- 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10 )  
ผลงาน ตาม HDC จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตร หรือแท้ง ทั้งหมด                    

(ต.ค.61 – มิ.ย. 62) จำนวน 20 คน มีการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 
15.00 และตามผลงานทะเบียนคลอด ( รายงาน ก ) จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการคลอดบุตร 
หรือแท้ง ทั้งหมด ( ต.ค.61 – มิ.ย. 62) จำนวน 26  คน มีการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี จำนวน  7 
คน คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 / ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0.3 คะแนน 

3. ร้อยของการคลอดและแท้งโดยมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนินแบบกึ่งถาวรร้อยละ 80    
ผลงาน ตาม HDC จังหวัด จำนวน 5 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 5  คน ร้อยละ 100  และผลงานตาม

ทะเบียนคลอด (รายงาน ก.2) จำนวน 26  คน จากกลุ่มเป้าหมาย 23 คน ร้อยละ 88.23 /ผ่านเกณฑ์ ได้ 1.50 
คะแนน 

4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 10 – 14  ปี (ไม่เกิน 1.4 ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน)  
ผลงาน HDC ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี จำนวน 1,699 คน มีหญิงอายุ 10-15 ปี คลอดมีชีพจำนวน 

1 คน คิดเป็น 0.59 ต่อพันประชากรหญิง 10-14 ปี  และตามผลงานทะเบียนคลอด(รายงาน ก ) มีหญิงอายุ 10-
14 ปี คลอดมีชีพจำนวน 0 คน ต่อพันประชากรหญิง 10-14 ปี 1,699 คน คิดเป็นร้อยละ 0 / ผ่านเกณฑ์ ได้ 
0.50 คะแนน 

5. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
มีแนวทางและกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ ผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน 

เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพ มัญจาคีรี มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 
1. ประสานงานหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เชิญวางแผนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จากจังหวัด 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน ระดับตำบล ทุกตำบล ในภาพอำเภอ 
4. ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน 
5. การสนับสนุนความร่วมมือ ของคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ โดยการลงนามความ 

ร่วมมือของคณะกรรมการ อำเภอมัญจาคีรี เรื่อง “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในวัยรุ่น และ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แบบบูรณาการ” โดยได้รับการสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ ภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล ในการขับเคลื่อน ตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์  

6. สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ  
สถานศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน และ ระบบการส่งต่อทั้ง
เครือข่าย 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนยังทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ บุคลากร
ในโรงเรียนส่วนหนึ่งยังมีทัศนคติท่ีไม่เอ้ือต่อการเข้าถึงของวัยรุ่นที่มารับคำปรึกษา 
           2. วัยรุ่นที่มีปัญหาส่วนหนึ่งไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีที่ปรึกษาและผู้ดูแล
ใกล้ชิด เพราะส่วนใหญ่จะอยู่กับตายายซึ่งส่วนมากจะไม่กล้าดุด่า และวัยรุ่นจะไม่กล้าปรึกษาตากับยาย 
 3. วัยรุ่นขาดความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ไม่
รู้จักการใช้ทักษะการปฏิเสธ อายในการเข้าถึงบริการการป้องกันเช่นถุงยางอนามัย 
 4. สื่อออนไลน์มีการเข้าถึงได้ง่ายทำให้วัยรุ่นเข้าถึงสื่อท่ีมีการยั่วยุทางเพศได้ง่ายขึ้นและสื่อที่ได้รับขาด
ความถูกต้องจึงทำให้เกิดความเชื่อท่ีผิด บวกกับวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีความอยากรู้อยากลองจึงทำให้มีโอกาสมี
เพศสัมพันธ์กันได้มากข้ึน 
 5. การเข้าถึงบริการของกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหายังน้อย เนื่องจากช่องทางประชาสัมพันธ์การให้บริการ
คลินิกยังน้อย อยู่ในวงจำกัด 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

1. ขยายการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา รอบด้านในโรงเรียนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
2. การพัฒนาทักษะชีวิต ในวัยรุ่นโดยการดำเนินโครงการการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดย

ความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 
3. เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงบริการให้มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเช่นการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

ผ่านLine group ,Page , Face book โปสเตอร์ โดยมีAdmin ผู้รับผิดชอบที่ผ่านการอบรมทำหน้าที่ในการให้
ข้อมูลความรู้และคำปรึกษา 

4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคลินิกวัยรุ่นของแต่ละรพ.สต.ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับทราบเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการมากขึ้น 

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลเพ่ือส่งต่อข้อมูลหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี      
ที่แท้งเข้ารับการคุมกำเนิดแบบก่ึงถาวร 
ผู้รับผิดชอบ  
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรรณธิภา   คำเวียง ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน  บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ 090-2534779 E-mail kittypeary21@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 106  
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
1. สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน(ค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ) จัดเป็นปัญหาสำคัญของทุกพ้ืนที่ ประชาชนวัย
ทำงานเป็นวัยที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ หากมีภาวะน้ำหนักเกินหรือค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ จะสร้าง
ผลกระทบทางสุขภาพมากมาย ทั้งผลกระทบเฉียบพลันและปัญหาเรื้อรัง ทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิต และหากวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติหรือมีภาวะอ้วนมากขึ้น จะส่งผล
กระทบโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศ 
 อำเภอมัญจาคีรี จากข้อมูลการคัดกรองดัชนีมวลกาย (BMI) ประชาชนวัยทำงาน ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 
2561 พบว่า มีประชาชน ร้อยละ 51.18 จัดอยู่ในเกณฑ์ค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติหรือมีน้ำหนักเกิน และมี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติร้อยละ 48.55, 48.14, 46.47 ตามลำดับ จากค่าดัชนีมวล
การ 4 ปีย้อนหลังแสดงให้เห็นว่า ประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี ในเขตอำเภอมัญจาคีรี เกือบร้อยละ 50 มี
ค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ หรือประชาชนอายุ 30-44 ปี เกือบร้อยละ 50 มีภาวะน้ำหนักเกิน 
2. แนวทางและกระบวนการทำงาน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้รับผิดชอบงานจากทุกสถานบริการใน CUP อำเภอมัญจาคีรี ได้นัดแนว
ทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานจากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
และหาแนวทางพร้อมวางกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 

2. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ภายใต้นโยบายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เพ่ือเป็นการรณรงค์การสื่อสาร
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงานของทุกสถานบริการสุขภาพ
ในเขตอำเภอมัญจาคีรี 

3. ทุก รพ.สต.จัดทำทะเบียนข้อมูลประชาชนวัยทำงาน ที่มีอายุ  30 -44 ปี  เพ่ือตรวจสอบ
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นท่ี และเฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพ 

4. ทุก รพ.สต.ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่ อสม.ในพ้ืนที่ เพ่ือทราบแนวทางการดำเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงที่ถูกต้อง 
รวมถึงการคำนวณค่าดัชนีนวลกาย รวมถึงการแปลผล และถ่ายทอดวิชาการด้านการให้ความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ2ส.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา) เพื่อให้ อสม.
สามารถให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายตามการแปรผลค่าดัชนีมวลกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ทุก รพ.สต.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีสุขภาพดี ดัชนีมวลกายปกติ ทุกหมู่บ้าน โดยจัด
กิจกรรมเสียงตามสาย และให้ความรู้ ในช่วงเดียวกับที่มีการรณรงค์คัดกรองความเสี่ ยงต่อ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

6. ทุก รพ.สต.จัดกิจกรรมคัดกรองค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มเป้าหมาย โดย อสม.ที่ผ่านการอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือดูแนวโน้มและจัดกลุ่มตามผลการคัดกรอง 

7. ทุก รพ.สต.จัดทำทะเบียนค่าดัชนีมวลการของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยแยกเป้นกลุ่ม
เพ่ือแยกระดับความเสี่ยง ดังนี้ (1)กลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (2)กลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ 

8. คืนข้อมูลให้พ้ืนที่ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้ทราบสภาพและแนวโน้มของ
ปัญหา สร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหา และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิ นกิจกรรม
ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลการไม่ปกติ 
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9. จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มท่ีมีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติ และหรือส่งต่อคลินิก DPAC 

10. สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการวางแผนการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 

3. ผลการดำเนินงาน 
 จากข้อมูลการคัดกรองค่าดัชนีมวลการในกลุ่มประชากรวัยทำงานที่มีอายุ 30-44 ปีในเขตอำเภอมัญจา
คีรี พบว่า เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รพ.สต. หนองขาม มีประชาชนวัยทำงานที่มีค่าดัชนีมวลกาบปกติมากที่สุดร้อยละ 
69.21 รองลงมาได้แก่ เขต รพ.สต.ท่าศาลา(63.94) เขต รพ.สต.โพนเพ็ก (60.36) ตามลำดับ และเขตที่มี
ประชากรวัยทำงาน ที่มีค่าดัชนีมวลกายไม่ปกติมากที่ได้ได้แก่ รพ.สต.นางาม ร้อยละ 56.03 (ตาราง1) 

ตารางท่ี 1 ร้อยละค่าดัชนีมวลการปกติ แยกรายสถานบริการ 
 

หน่วยบริการ 
จำนวนประชากรวัย
ทำงานที่คัดกรอง 

BMI 
ปกต ิ

ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 346 177 51.16 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 398 186 46.73 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 640 327 51.09 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 661 399 60.36 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 406 281 69.21 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 440 218 49.55 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 309 148 47.90 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 486 241 49.59 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 953 419 43.97 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 1,004 642 63.94 
โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1,172 625 53.33 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 231 125 54.11 

รวม 7,046 3,788 53.76 
  

คะแนนรวม  
1. มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน สุขภาพดีครบ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 คะแนน  
คะแนน 5 คะแนน 
2. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กก./ตรม.)  
ร้อยละ 53.76 ได้ 4 คะแนน คะแนนรวม 5+4 = 9 คะแนน คะแนนที่ได้ 4 คะแนน 
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ภาพที่ 1 ร้อยละค่าดัชนีมวลการปกติ แยกรายสถานบริการ 
 

 
 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

1. วัยทำงานยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2. วัยทำงานไม่อยู่ในพ้ืนที่ เพราะส่วนมากประชาชนวัยทำงานมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่นอกเขตอำเภอ

มัญจาคีรี จึงทำให้ไม่สามารถคัดกรองครอบคลุมตามเป้าหมาย 
3. ความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายยังทำได้น้อย จึงทำให้ผลการประมวลผลค่าดัชนีมวล

การปกติ อาจไม่ตรงตามความเป็นจริงของประชากรที่มีอายุ 30-44 ปี ในพื้นที ่
4. วัยทำงานเป็นวัยที่มีความเร่งรีบ เนื่องจากต้องทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ หรือบางคนถึงวันเสาร์ 

ประกอบกับมีครอบครัวที่ต้องดูแล และเวลาหยุดน้อย เวลาว่างในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 
เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังการ จึงค่อนข้างน้อย 
5. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. เพ่ิมกิจกรรมการให้ความรู้ หรือช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่ง่าย ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพท่ีตนเองต้องการรู้ในเรื่องนั้นๆได้ด้วยตนเอง 
 2. กิจกรรมการคัดกรองต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น โดย อสม.ในพ้ืนที่ต้ องสามารถเก็บประชากร
เป้าหมายในครัวเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบที่เป็นเป้าหมายได้ทั้งหมด หรือหากไม่อยู่ในพ้ืนที่ต้องสามารถตอบได้ว่า
ไปปฏิบัติงานอยู่ท่ีใด 
 3. จัดเวทีการคืนข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ อสม.ในพื้นที่ได้บอกถึงปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 107  
ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลระยะยาวใน  
                ชุมชน (Long Term Care)  ผ่านเกณฑ์ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. อำเภอมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอเรื่องผู้สูงอายุระยะยาว โดยการมีส่วน 
ร่วมทุกภาคส่วน.ในรูปแบบ พชอ. 

2. โรงพยาบาลมีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุบูรณาการในคลินิกให้บริการต่างๆ 
3. มีฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ (ฐานข้อมูล  43 แฟ้ม)  ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไป 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผลระดับอำเภอ 
4. ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอจัดทำแผนงานและออกติดตามการดำเนินงานผู้สูงอายุในระดับรพ.สต.และ 

ติดตามการดำเนินงาน LTC. โดยบูรณาการร่วมกับการติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น  

5. มีการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิง (Long  
Term Care ) ตามองค์ประกอบ คือ 
ผลการดำเนินงาน 
ความสำเร็จที่ 1  มีตำบลสมัครเข้าร่วม LTC>90% 

ผลงาน   มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทั้งหมด 9 กองทุน สมัครเข้าร่วมกองทุน LTC 
จำนวน 9 กองทุน ได้รับการโอนงบประมาณจาก สปสช.เขต 7 ลงสู่กองทุนเพ่ือใช้ในการดำเนินงานและ 7 
กองทุน คะแนน 5 คะแนน 
ความสำเร็จที่ 2 โรงพยาบาลมีการดำเนินงานศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC.Center) หรือคลินิกผู้สูงอายุ 
 ผลงาน  มีการดำเนินงานในลักษณะศูนย์ส่งต่อและคลินิกผู้สูงอายุในรพ. คะแนน 5 คะแนน 
ความสำเร็จที่ 3  มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานขึ้นไปและมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ต้นแบบ 1 วัด / 1
รพ./รพ.สต.>60% 

ผลงาน 
 

หน่วยบริการ 
จำนวนวัด
ทั้งหมด 

ผลการประเมินตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ 
มีการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพ

พระสงฆ์ 

ผ่านเกณฑ์
พื้นฐาน 

ผ่านเกณฑ์
ระดับ

ก้าวหน้า 

ผ่านเกณฑ์
ระดับยั่งยืน 

รพ.มัญจาคีรี 12 11 1 - 1 
รพ.สต.คำแคน 12 11 1 - 1 
รพ.สต.หนองขาม 5 5 - - 1 
รพ.สต.โพนเพ็ก 14 14 - - 1 
รพ.สต.โนนสัมพันธ์ 10 10 - - 1 
รพ.สต.หนองแปน 9 9 - - 1 
รพ.สต.สวนหม่อน 7 6 1 - 1 
รพ.สต.นางาม 7 7 - - 1 
รพ.สต.นาข่า 8 8 1 - 1 
รพ.สต.ท่าศาลา 9 8 1 - 1 
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รพ.สต.หนองก้านเหลือง 5 5 - - 1 
รพ.สต.บ้านกอก 6 5 1 - 1 

รวม 104 99 6 0 12 
 

สรุป  มีวัดทั้งหมดจำนวน 104 แห่ง ผลการประเมินตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการประเมินวัด
ส่งเสริมสุขภาพในระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละร้อย และมีการดำเนินงานการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
ทุกหน่วยบริการ คะแนน 5 คะแนน 
ความสำเร็จที่ 4  ตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) 

ผ่านเกณฑ ์>ร้อยละ 80 ได้แก ่
1) มีการประเมินคัดกรองADL/กลุ่มGeriatric syndrome/ DM /HT/ Depression/และ  

  มีฐานข้อมูล ใน Health Data Centerที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน>ร้อยละ 80 
ผลงาน 
 

การคัดกรอง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ADL 11,445 10,182 88.96 
กลุ่มGeriatric syndrome 11,445 7,535 65.84 
DM 11,445 7,257 63.41 
HT 11,445 6,535 57.10 
Depression 11,445 7,655 66.89 

 

2) CUP มัญจาคีรี มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) จำนวน 14 คนมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care 
giver) จำนวน 98 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพ่ึงพิง 

3) CUP มัญจาคีรี มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ดำเนินการโดย มีอบต.เป็นผู้ดำเนินงานหลักในบางพ้ืนที่และ มี 
รพ.สต.เป็นผู้ดำเนินงานหลักในบางพื้นท่ี และมีชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการระดับอำเภอ 
ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  

4) มีแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล(Care plan)และได้รับการดูแลตาม แผนโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมการดูแล ร้อยละ 100 ในรูปแบบการดำเนินงาน พชอ. 

5) กองทุน Long Term Care บริหารจัดการและอนุมัติเบิก-จ่ายและมีการโอน งบประมาณกองทุน 
LTC ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มภาวะพ่ึงพิงให้หน่วยรับจัดบริการได้อย่าง ซึ่งมีกองทุนเก่าที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 
สำหรับกองทุนใหม่จำนวน 2 แห่ง ยังไม่ได้รับการโอนงบจาก สปสช.แต่มีการดำเนินงานจัดทำ Care plan และ
CG.ได้ออกปฏิบัติงานแล้ว  คะแนน 4 คะแนน 
ความสำเร็จที่ 5  อัตรากลุ่ม Healthy Aging เพ่ิมข้ึน > 4% 
 ผลงาน - Healthy Aging ปี 2561  =71,77*100/11,439 =62.74 
  - Healthy Aging    ปี 2562 = 6,767*100/11,445 = 59.126 

สรุป ในปีงบประมาณ 2562 Healthy Aging ลดลงกว่าปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสเดียวกัน 
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 2 ส.ค.62) คะแนน  1 คะแนน 

สรุปผลการให้คะแนน   ความสำเร็จที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 = 5+5+5+4+1 คะแนน = 20 คะแนน  ได้
คะแนน  4 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

 - ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองต่างๆ ถึงแม้จะมีการดำเนินงานไปครบถ้วนแล้วการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ 43 แฟ้ม ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันทำให้มีผลการดำเนินงานในระบบรายงานยังน้อยและไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
 - มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
 - การเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC ล่าช้า ซึ่งปัญหาเกิดจากหน่วยบริการเองและระบบบริหารจัดการของ 
ท้องถิ่น ความไม่ชัดเจนในรูปแบบการเบิกจ่ายหรือความกังวลในการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นและหน่วย
บริการของสาธรณสุขทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ LTC 
แนวทางแก้ไข 
 - ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 - จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในภาพ CUP.ให้ต่อเนื่อง 
 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในCUP.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นำเสนอข้อมูลหรือคืนข้อมูลผลการดำเนินงานแก่ท้องถิ่นเป็นระยะ เพ่ือให้ท้องถิ่นเห็นความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน 
 - แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบระบบงานข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ เพื่อติดตามและ
แนะนำการลงบันทึกให้เป็นปัจจุบัน 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 108 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
ขั้นเตรียมการ 
 - ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 

1. ประชุมทีมสุขภาพเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
2. ทีมสุขภาพสำรวจปัญหาและภัยสุขภาพที่ต้องแก้ไขและพัฒนา 
3. ประชุมทีมสุขภาพเพ่ือสรุปปัญหาและจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ปัญหา และทำ Best Practice 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย 
5. สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 
6. วิเคราะห์โอกาสพัฒนาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ผลการดำเนินงาน  
1. ร้อยละของตำบลในอำเภอที่ สามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน TPAR 
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 ตำบล 

 A = จำนวนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน TPAR ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ CUP  

B = จำนวนตำบลทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ CUP 
คำนวณร้อยละของตำบลในอำเภอที่ สามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐานTPAR ตาม สูตร  

 
𝐴

𝐵
𝑥 100 ผลงาน   

8

8
𝑥 100 = 100 

2. มีผลลัพธ์ทางสุขภาพผ่านเกณฑ์ตามประเด็นสุขภาพ 4 ประเด็น 
ผลงาน 
 ตำบลทั้งหมดสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน T-PAR ได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป+ มีผลลัพธ์ทาง
สุขภาพแนวโน้มลดลง หรือไม่เพ่ิมข้ึน 4 ประเด็นขึ้นไป = 5 คะแนน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. กลุ่มแกนนำการพัฒนาสุขภาพขาดความรู้และทักษะการดำเนินงานทั้ง 5 กลุ่มวัย 
 2. ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาสุขภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 2. จัดทำผ้าป่าเพื่อสุขภาพ ขอบริจาคจากภาคเอกชน 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 109, PA 2 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ.2561  
(อยู่ระหว่างการเสนอเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เนื่องจากสับเปลี่ยนผู้บริหาร) 

2. CUP มัญจาคีรี ได้รายงานการประเมินตนเอง ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) 
อำเภอมัญจาคีรี   ตามแนวทาง UCCARE  ก่อน ดำเนินการ ส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                      

3. มีการจัดแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีประเด็น
พัฒนา 4 ประเด็น  ดังนี้ 

3.1 คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน    
3.1.1 ดูแลกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะท้าย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
3.1.2 พัฒนาการเด็ก  สู่ Smart kid 4.0 

          3.2 การจัดการขยะต้นทาง 
          3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
          3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควัณโรคและโรคไข้เลือดออก 

4. สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) มีการจัดทำแผน และดำเนินการ
ตามประเด็นพัฒนาของคณะกรรมการ พชอ. 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) ตามประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ได้ 0.5 คะแนน 

2. มีการประเมินตนเอง(Self-assessment) ก่อน-หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE ได้ 0.5 คะแนน 

3. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะอนุกรรมการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ตามแผนการประชุมทั้งหมดจำนวน 4 
ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการประชุมไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ได้ 1 คะแนน 

4. มีสรุปรายการการประชุมและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประเด็น ได้ 1 คะแนน 
5. มีแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามประเด็นการพัฒนา

ครบทั้ง 4 ประเด็น ได้ 1 คะแนน ดังนี้  
5.1 ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 11,437 คน กลุ่มติดบ้าน 267 คน ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 

67.79 ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 
5.2 ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 11,437 คน กลุ่มติดเตียง 55 คน ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้าน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 

67.27 ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 
5.3 ผู้ป่วยระยะท้ายจำนวน (Palliative Care) 103 ราย ได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านในชุมชน 102 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 99.03 มากกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ ได้ 0.5 คะแนน 
5.4 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี จำนวน 1,455 ราย ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 447 ราย ได้รับติดตาม 

กระตุ้นพัฒนาการ 420 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.95 มากกว่าร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์ ได้ 0.5 คะแนน 
ผลงาน  คะแนนรวม 0.5 + 0.5 + 1 + 1 + 1 =  4  คะแนน 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 110 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานสุขภาพช่องปากของประชาชนจังหวัดขอนแก่น 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. จัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
2. รพ.สต., รพ.ดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการทันตกรรมพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ 6
กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมหลัก คือ 
2.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์  

- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
- บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
- บริการขูดหินน้ำลายและอุดฟัน 

2.2 คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
- การตรวจสุขภาพช่องปาก 

     - การฝึกพ่อแม่ ผู้ดูแลแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
     - การทาฟลูออไรด์วานิชในคลินิกเด็กดี 

2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - การตรวจสุขภาพช่องปาก 
    - การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง 
     - การให้บริการทันตกรรมในเด็ก 0-5 ปี 

2.4 โรงเรียนประถมศึกษา 
     - การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6ปี   
     - การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ในเด็กอายุ 6 ปี 
    - การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ 6-12 ปี 

2.5 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
     - การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน 

2.6 กลุ่มผู้สูงอายุ 
     - การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
3. จัดหน่วยบริการตรวจ/เคลือบหลุมร่องฟันและให้สุขศึกษาในเด็กกลุ่มอายุ 7-12 ปี 

 

ชื่อตัวช้ีวัดย่อย D1 : ร้อยละประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 
เกณฑ ์: ร้อยละ 40 
ผลงาน  : ประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก  21,154  ราย  จากประชากรทั้งหมด  53,253  ราย  
คิดเป็นร้อยละ  39.72  คะแนน  เกณฑ์ประเมินอยู่ในช่วง  ≥ 40  คะแนน ได้ 4  คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพ  
ประชากร ผลงาน ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 3,143 1,088 34.62 

04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 3,393 1,827 53.85 

04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 3,435 1,903 55.4 
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04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 5,782 3,106 53.72 

04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2,673 456 17.06 

04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 4,828 911 18.87 

04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 3,024 903 29.86 

04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 4,077 1,798 44.1 

04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 6,260 4,110 65.65 

04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 6,702 2,632 39.27 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 7,492 1,516 20.23 

13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 2,444 904 36.99 

รวม 53,253 21,154 39.72 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ในรพ.สต.บางแห่งยังไม่มี จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชนยัง

ไม่ครอบคลุม 
- เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่มารับบริการในวันที่มีผู้มารับบริการมาก 

ข้อเสนอแนะ 
- จัดให้มีการบริการเชิงรุกในรพ.สต. ที่ไม่มี จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 
 

ชื่อตัวชี้วัดย่อย D2 : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากผ่านองค์ประกอบตามเกณฑ์  14 
กิจกรรม 
เกณฑ ์: ร้อยละ 70 
ผลงาน  : จำนวน รพ.สต. ที่ผ่านทั้ง 2  เกณฑ์   6  รพ.สต.  จากทั้งหมด  11  รพ.สต.  คิดเป็นร้อยละ  54.55   
คะแนนประเมิน ได้  3  คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

- เพ่ือการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และบริการทันตกรรมพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ 6  
กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรมหลัก คือ 

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์  
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
- บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 
- บริการขูดหินน้ำลายและอุดฟัน 

2. คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 
        - การตรวจสุขภาพช่องปาก 
      - การฝึกพ่อแม่ ผู้ดูแลแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 
       - การทาฟลูออไรด์วานิชในคลินิกเด็กดี 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - การตรวจสุขภาพช่องปาก 
      - การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยปีละครั้ง 
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       - การให้บริการทันตกรรมในเด็ก0-5ปี 
4. โรงเรียนประถมศึกษา 

        - การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 6ปี 
      - การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่1 ในเด็กอายุ6ปี 
      - การให้บริการทันตกรรมในเด็กอายุ6-12ปี 

5. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
       - การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน 

6. กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ผู้เลี้ยงดูเด็กส่วนมากไม่ใช่พ่อแม่ เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กได้เต็มที 
- ให้บริการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ 
- จัดให้มีการบริการเชิงรุกใน รพ.สต. ที่ไม่มี จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานในวันที่ รพ.สต.ให้บริการ 
 

ชื่อตัวชี้วัดย่อย D3 : ร้อยละของ เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฎิบัติหรือได้รับ              
การฝึกแปรงฟันและลงมือปฎิบัติและ plaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. มีการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 0-2 ปี 
2. มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากปากเด็ก 
3. มีการฝึกผู้ปกครองใน เรื่องการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ  
4. ทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก 0-2 ปี 
5. แจกแปรงสีฟันให้แก่เด็ก 0-2 ปี 

เกณฑ ์: ร้อยละ 85 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จำนวน 
รพ.สต. 

6 กลุ่ม 
เป้าหมาย 

14 กิจกรรม 

200 คน
ต่อ 1000
ประชากร 

ผ่านทั้ง
สอง

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 1 1 1 1 100.00 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 0 1 0 0.00 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 1 1 1 100.00 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1 1 1 1 100.00 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 1 0 0 0 0.00 
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 0 0.00 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 1 1 100.00 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 1 1 100.00 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 1 0 1 0 0.00 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 1 1 1 1 100.00 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 0 1 0 0.00 

รวม 11 7 9 6 54.55 
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ผลงาน  :  เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฎิบัติหรือได้รับการฝึกแปรงฟันและลงมือปฎิบัติ
และ plaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 1,190 คน จากทั้งหมด 1,512 คน  
คิดเป็นร้อยละ 78.70 คะแนนประเมิน ได้  4  คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จำนวนเด็ก 0-2 

ปีท้ังหมด 
ผลงาน ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 79 68 86.08 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 108 102 94.44 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 95 91 95.79 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 228 217 95.18 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 55 20 36.36 
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 166 145 87.35 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 117 106 90.60 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 106 95 89.62 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 158 30 18.99 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 179 167 93.30 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 144 128 88.89 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 77 21 27.27 

รวม 1,512 1,190 78.70 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ผู้ปกครองบางท่าน เป็นผู้สูงอายุ และไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการแปรงฟันให้เด็กเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะ 
- มีการให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการแปรงฟันให้เด็ก 

 

ชื่อตัวช้ีวัดย่อย D4 : ร้อยละของ เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

เป็นการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็ก  3-5 ปี  ได้รับบริการทันตกรรม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
- การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 3-5 ปี 
- มีการทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก 3-5 ปี 
- การให้บริการทันตกรรมในเด็ก 3-5 ปี 
- แจกแปรงสีฟันให้แก่เด็ก 3-5 ปี 

เกณฑ ์: ร้อยละ 85 
ผลงาน  :  เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม จำนวน 1,249 คน จากจำนวนทั้งหมด 1,628 คน   
คิดเป็นร้อยละ  76.72  คะแนนประเมิน ได้  4  คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
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เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จำนวนเด็ก 3-5 

ปีท้ังหมด 

จำนวนเด็ก 3-5 ปี 
ที่ได้รับบริการ 

ทันตกรรม 
ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 72 49 68.06 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 110 97 88.18 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 98 98 100 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 198 195 98.48 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 66 31 46.97 
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 164 112 68.29 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 93 92 98.92 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 121 92 76.03 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 204 111 54.41 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 197 195 98.98 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 222 157 70.72 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 83 20 24.1 

รวม 1,628 1,249 76.72 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- เด็กบางคน ยังไม่เลิกนมขวด ทำให้มีปัญหาฟันผุมาก  บางราย มีอาการปวด บวม มีหนอง  
- ผู้ปกครองบางคน ยังเอาขนมถุงกรุบกรอบ ใส่กระเป๋าให้เด็กนำมา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 

ข้อเสนอแนะ 
- จัดให้มีการอบรม  ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการเลิกขวดนม และการ

บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
 

ชื่อตัวช้ีวัดย่อย D5 : ร้อยละของเด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
2. การตรวจคัดกรอง เคลือบหลุมร่องฟัน จัดบริการทันตกรรมผสมผสานอย่างสมบูรณ์สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3. การให้ทันตสุขศึกษาพร้อมสาธิตการแปรงฟัน 
4. การติดตามผลการเคลือบหลุมร่องฟัน 

เกณฑ ์: ร้อยละ 60 
ผลงาน : เด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน 454 คน จากจำนวนทั้งหมด 699  คน คิดเป็นร้อยละ    64.95  
คะแนนประเมิน ได้ 5 คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
- เด็กบางคน ไม่ได้มาโรงเรียน ในวันที่จัดบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและทำให้เด็กขาดการ

รักษาที่เป็นประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ   

- อาจแจ้งครู ให้นัดนักเรียนที่ขาด มารับบริการที่โรงพยาบาลหรือ รพสต.ในเขตรับผิดชอบนั้น  ๆ
 

ชื่อตัวช้ีวัดย่อย D6 : ร้อยละของเด็กอายุ  12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก  
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
2. การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก  
3. การให้ทันตสุขศึกษาพร้อมสาธิตการแปรงฟัน 
4. การติดตามกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน   

เกณฑ ์ : ร้อยละ 70 
ผลงาน : เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก จำนวน 460  คน จากจำนวนทั้งหมด 719 คน พบฟันดีไม่มีผุ จำนวน   
394   คน  คิดเป็นร้อยละ 85.65 คะแนนประเมินได้ 5 คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 

 
เครือข่ายบริการสุขภาพ  

ผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 18 18 100.00 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 21 45 46.67 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 33 34 97.06 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 71 86 82.56 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 11 41 26.83 
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 36 60 60.00 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 8 50 16.00 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 44 48 91.67 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 8 82 9.76 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 90 90 100 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 101 102 99.03 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 13 43 30.23 

รวม 454 699 64.95 

 
หน่วยบริการสุขภาพ 

 

เด็กนักเรียน 
12 ปี ทั้งหมด 

(C) 

ได้รับการ
ตรวจ 
(B) 

ฟันดีไม่มีผุ 
(A) 

อัตรา 
(A/B)*100 

ร้อยละ 
04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 33 26 23 88.46 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 48 9 9 100.00 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 50 40 39 97.50 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 103 81 74 91.36 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 24 7 7 100.00 
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ปัญหาและอุปสรรค  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
 

ชื่อตัวช้ีวัดย่อย D7 : ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป 
2. มีการให้ทันตสุขศึกษาพร้อมสาธิตการแปรงฟัน 
3. บันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากตามแบบฟอร์ม 

เกณฑ ์ : ร้อยละ 55 
ผลงาน : ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 3,921 คน จากจำนวนทั้งหมด 11,452 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.24 คะแนนประเมินได้ 3 คะแนน / ผ่านเกณฑ์ 
 

 
เครือข่ายบริการสุขภาพ  

B(เป้าหมาย) A(ผลงาน) ร้อยละ 

04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 737 170 23.07 
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 878 876 99.77 
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 660 386 58.48 
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1,241 335 26.99 
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 512 7 1.37 
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 996 37 3.71 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 716 20 2.79 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1,089 987 89.81 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 1,218 12 0.99 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 1,306 101 7.73 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1,485 423 28.48 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 615 576 93.66 

รวม 11,452 3,921 34.24 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค   

- ผู้สูงอายุบางคน ไม่แปรงฟัน ใช้วิธีการเคี้ยวหมากแทน 

04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 49 25 6 24.00 
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 44 29 29 100.00 
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 51 46 42 91.30 
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 74 6 5 83.33 
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 89 83 52 62.65 
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 119 97 97 100.00 
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 35 11 11 100.00 

รวม 719 460 394 85.65 
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ข้อเสนอแนะ  
- จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงความสำคัญ การดูแลสุขภาพช่องปาก และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้น 
การประมวลผลตัวชี้วัด 

 

 
ตัวช้ีวัดย่อย  

 
คะแนนตัวช้ีวัดย่อยที่ได้ 

1. ร้อยละประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก  4 

2. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ 14 กิจกรรม 3 
3. ร้อยละของ เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฎิบัติหรือได้รับ
การฝึกแปรงฟันและลงมือปฎิบัติและ  plaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความ
สะอาดช่องปาก 

4 

4. ร้อยละของ เด็ก 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 4 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 7 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 5 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก 5 

7. ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 3 

คะแนนรวม  (4) + (3) + (4) + (4) + (5) + (5) + (3) = 28   
เกณฑ์คะแนนอยู่ในช่วง  28-35 คะแนน ได้ 5 คะแนน 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค  
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

รหัสตัวช้ีวัด  : 111 
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ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
แนวทาง / กระบวนการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมเพ่ือจัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) เพ่ือรองรับ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ของอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน และ
จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเปิด EOC 

2. ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ พร้อมมีการจัดทำรายงานสถานการณ์โรค และรายงาน
สอบสวนโรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรค 

3. จัดทำแผนอำเภอมแีผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP) อย่างน้อย 1 โรค หรือภัยสุขภาพท่ีเป็น
ปัญหาในพื้นที่ 

4. เปิด EOC ด้วยเหตุการณ์จริงด้วยการนำระบบ  ICS มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง หากกรณีไม่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องกำหนดการซ้อมแผนอภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึกปฏิบัติจริง โดยมีพ่ี
เลี้ยง (สสจ. หรือ สคร.) ร่วมสงัเกตการณ์  
ผลการดำเนินงาน   

1. จัดประชุมและจัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอำเภอมัญจาคีรี 
ปี 2562 โดยใช้ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการ EOC  
   

               
 

2. จัดทำสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพร้อมนำเสนอ ในเวทีประชุมผู้บริหารเครือข่ายสุขภาพ
มัญจาคีรี และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน และรายงานสอบสวนโรคตามเกณฑ์
การสอบสวนโรค ซึ่งมี 1 โรค คือ ไข้เลือดออก (ตามเอกสารแนบท้าย) 
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3. จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(IAP) อำเภอมัญจาคีรี  จำนวน 1 โรค คือโรคไข้เลือดออก (ตาม
เอกสารแนบท้าย) 

4. เปิด EOC ด้วยเหตุการณ์จริงด้วยการนำระบบ  ICS ซึ่งกำหนดการซ้อมแผนอภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึก
ปฏิบัติจริง โดยมีพ่ีเลี้ยง (สสจ. หรือ สคร.) ร่วมสังเกตการณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตาม IAP โรค
ไข้เลือดออกที่ได้จัดเตรียมไว้ (ตามเอกสารแนบท้าย) 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผลลัพธ์ตาม KPI 109 เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
1. จัดทำโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) เพ่ือรองรับศูนย์ 
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ์ ( SAT ) ของอำเภอ ให้เป็นปัจจุบัน และ 
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเปิด  EOC 
ของอำเภอ 

มี มี มี 

มีข้ันที่ 1 
=  

1 คะแนน 

2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( SAT) สามารถเฝ้าระวัง
ตรวจจับ ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพได้ และมี
การจัดทำรายงานสถานการณ์โรค และรายงานสอบสวน
โรคตามเกณฑ์การสอบสวนโรค 

มี มี มี 

มีข้ันที่ 1 
และ 2 = 2 

คะแนน 

3. อำเภอมีแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   (IAP) 
อย่างน้อย 1 โรค หรือภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนที่ มี มี มี 

ผ่านขั้นที่ 1 
2 และ  3 = 
3 คะแนน 

4. นำระบบ ICS มาใช้จริงอย่างน้อย 1 ครั้ง (กรณีไม่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดข้ึน ต้องกำหนดการ
ซ้อมแผนอภิปรายบนโต๊ะ หรือฝึกปฏิบัติจริง โดยมี สสจ./ 
สคร.ร่วมสังเกตการณ์ 

มี มี มี 

ผ่านขั้นที่ 1 
2 3 และ  

4 =  
5 คะแนน 

มีขั้นที่ 1 2 3 4 และ 5 รวมคะแนน 5 คะแนน 

คะแนนรวมได้ 5 คะแนน เมื่อคิดค่า คะแนน 5 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
- จัดกำหนดการซ้อมแผนให้ต่อเนื่องและเป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี 
- จัดสรรงบประมาณพัฒนาแผนที่อำเภอมัญจาคีรี เพ่ือใช้ในการปักหมุดการระบาดของโรคต่างๆ 
- ทบทวนองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ SRRT ทุกระดับ 
- กำหนดบทบาทของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ให้มีความชัดเจนในการรับมือกับเหตุการณ์ 
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เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 112, PA 3 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 

- รายละเอียดการดำเนินงานรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค แผนงานวัณโรคในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของแต่ละอำเภอหน่วยงาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี 

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค แผนงานวัณโรคปี 2560 - 2561  ความชอบของแต่ละอำเภอ
ประกอบด้วย 

1. สถานการณ์วัณโรคและผลการดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคปี 2560-2561  
จำนวนผู้ป่วยปี 60 = 111 ราย  ผู้ป่วยปี 61 = 118 ราย ผูป้่วยเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนปี 2560 = 10  ราย ปี 

2561 =13 ราย ปัจจุบัน (ตุลาคม – ธันวาคม) เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 30.76 
2. สถานการณ์ขนาดและความรุนแรงของปัญหากลุ่มเสี่ยง /กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่เป้าหมายช่องว่างและ

ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการติดตามผลการรักษา ของผู้ป่วยวัณโรคจากระบบข้อมู ล
ผู้ป่วยวัณโรค 

สถานการณ์วัณโรคอำเภอมัญจาคีรี ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรายใหม่ ปี 2559 
จำนวน 96 ราย เสียชีวิต 11 ราย ปี 2560 จำนวน 103 ราย เสียชีวิต 10 ราย ปี 2561 จำนวน 95 ราย 
เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นการเสียชีวิตร้อยละ 11.45,10.3 และ 13.3 ของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 
2561 ตามลำดับ  ส่วนในปี 2562 (1 ตุลาคม 2561–30 มิถุนายน 2562) มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค 66 รายใหม่ 
ราย เสียชีวิต 12 ราย จากจำนวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนและผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวมากกว่า 2-3 โรค และส่วนใหญ่วัณโรคเป็นโรคแทรกที่เกิดขึ้นหลังจากรับการ
รักษาด้วยโรคประจำตัวเป็นเวลานาน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอ้ือต่อการเกิดโรค ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยเมื่อมี
อาการรุนแรงแล้ว จึงทำให้เชื้อวัณโรคแพร่กระจายสู่บุคคลอ่ืนได้เพราะไม่มีการป้องกันเมื่อเริ่มมีอาการ อีกทั้ง
ผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่เห็นความสำคัญ  ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ไม่ได้กำกับการกินยา อย่างเข้มงวด ทำให้
การรักษาไม่หายขาด กลับเป็นซ้ำหรือเสียชีวิต ควรจัดทำแนวทางการทำงานวัณโรค การค้นหาคัดกรองผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน คนใกล้ชิดในชุมชน ใช้กระบวนการ Case Management Team 
และใช้ Group Line ในพ้ืนที่เพ่ือคืนข้อมูล และควรทำ Dead Case Conference ทันทีเมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค
เสียชีวิต ประสานทีม MCAT เพ่ือเข้าติดตามให้กำลังกับผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของการรักษา  
ในส่วนของเครือข่ายบริการสุขภาพควรให้ความสำคัญโดยจัดทำแผนงบประมาณ เพ่ือใช้แก้ปัญหาเป็นอันแรก 
รวมทั้งนำวาระปัญหาโรควัณโรคของอำเภอมัญจาคีรี เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่างปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน  มาตรการลดโลกวัณโรค ปี 2561 
ของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 เร่งคน้หาผู้ใกล้ชิดที่มีภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ย้อนหลัง 2 ปี 2560-2561 และร่วม
พัฒนาเครือข่ายโดยใช้ Line group ในการรับส่งเคส และเป็นช่องทางในการประสานงาน เพ่ือให้การจัดการ
ระบบการักษา ทำได้รวดเร็ว 

4. มาตรการแนวทางแผนงานและกิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันควบคุมและลดปัญหา
การเสียชีวิตการขาดยาพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

-. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลกลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลมัญจาคีรี เรื่อง วัณโรค 
- คัดกรองผู้รับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังด้วย Verbal screening ถ้าผิดปกติสามารถส่ง CXR ได้เลย และ
ประสานการพบแพทย ์

- จัดกิจกรรมอบรมฟ้ืนฟูความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
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แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบ 6 เดือนและรอบ 9 เดือน 

ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
หน่วยงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี 

1. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญ 
 

มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่
เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

มาตรการที่ 1 - คัดกรองและค้นหาผู้ป่วย
ในกลุ่มเสี่ยงโดยการ cxr 
 
 

- ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 
- บุคลากรทางการแพทย์ 
- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
- ผู้ป่วยเบาหวาน 
- ผู้สูงอายุ 

ปีงบ2562 (ต.ค.61–มิ.ย.62 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยVerbal 
3,024 ราย 
CxR 945 ราย 
CxR ผิดปกติ 8 ราย 
 

มาตรการที่ 2 - ดูแลการรักษาผู้ป่วยด้วย    
DOTS ทุกราย  
- ส่งตรวจเพาะเชื้อและ
ทดสอบ การการดื้อยาทุก
ราย เพ่ือค้นหา MDR-TB  
-เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา 

- ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ้น
ทะเบียน 
 ทุกราย 

ปีงบ 2562 
 (ต.ค.61 – มิ.ย.62) 
ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนทั้งหมด 66 ราย 
1. มีการDOTSยาทุกราย 
2. ส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบ 
การการดื้อยา ทุกราย 
3. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาทุกราย 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน 
การคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้สูงอายุ ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย  ทางทีมเสนอแนะว่าควรจะจัดให้มีช่องทางด่วนพิเศษ 
ที่แผนกคลินิกเฉพาะโรคในบ่ายวันราชการ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย 
3. ปัญหาอุปสรรคและช่องว่างในการดำเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
- ผู้ป่วยวัณโรคและผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาวัณโรคยังไม่เพียงพอ 
 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
โดยใช้คู่มือหรือแผนการสอนสุขศึกษาที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมเก่ียวกับวัณโรค 

- ผู้ป่วยวัณโรคขาดการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง 
 

- กรณีพบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรายใหม่ ประสานพ้ืนที่ 
 เพ่ือออกติดตามเยี่ยม 

- ระบบการการส่งต่อข้อมูลยังล่าช้า - จัดให้มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้ผู้รับผิดชอบงานทาง  
 Line Group 

- ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของ
ชุมชน 

- จัดอบรมให้ความรู้แกนนำอสม.เกี่ยวกับวัณโรคและ
ติดตามการกินยาในผู้ป่วย 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 

หน่วยงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี 
1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมสำคัญที่จะตอบสนองต่อการป้องกันควบคุม
และลดปัญหาการเสียชีวิตการขาดยาพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบโดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์วัณโรคของแต่ละพ้ืนที่และความครอบคลุม 3 มาตรการหลัก 
(มาตรการที ่ 1 ลดการเสียชีวิต มาตรการที่ 2 ลดการขาดยาและมาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกราย) 

มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่
เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
มาตรการที่ 1 - มีระบบการ DOTS ยา

อย่างเข้มข้น 
 

- ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณ
โรครายใหม่ ในเขต 
อ.มัญจาคีรี 

มี ร ะบ บ ก าร  DOTS ย าอย่ า ง
เข้มข้น มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่
ขึ้นทะเบียนวัณโรครายใหม่  ใน
เขตอ.มัญจาคีรี กรณีผู้ป่วยที่เสี่ยง
ต่อการขาดยาปัญหาที่พบ 
- ผู้ป่วยบางรายอยู่คนเดียว ไม่มี
คนดูแล 
- ผู้สูงอายุ มีโรคร่วม  
- ติดสุราเรื้อรัง 

มาตรการที่ 2 - มีระบบการติดตามผู้ป่วย
ในพ้ืนที่ 
- ใช้ระบบNTIP ส่งต่อ รพ 
สต  
 

- ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณ
โรครายใหม่ ในเขต 
อ.มัญจาคีรี 

มีระบบการติดตามผู้ป่วยในพ้ืนที่ 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเขต
รพสต. 11 แห่งและ 1 PCU 
 

มาตรการที่ 3 - จัดทำ  Line Group เพ่ือ
พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูล
และการติดตาม 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในเขตรพสต. 11 แห่ง
และ 1 PCU 

จัดทำ Line Group เพ่ือพัฒนา
ระบบการส่งต่อข้อมูลและการ
ติดตาม 
งาน TB clinic จะประสานเพ่ือ
ส่งต่อข้อมูล 

 
2. รายงานการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานโดยวัดจากอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.1 อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 17 ราย ตาย 6 ราย คิดเป็น
ร้อนละ 62.50 มากกว่าร้อยละ 85 ได้ 0 คะแนน 

2.2 ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน 
ผลคะแนน  ผ่านระดับความสำเร็จขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ไม่ผ่าน ได้คะแนน 4 คะแนน 
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3. ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน 
  - ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็ว ครอบคลุม เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา 

- มีระบบการ DOTS ยาอย่างเข้มข้น 
  - มีระบบการติดตามผู้ป่วยในพ้ืนที่ 
  - จัดทำ  Line Group เพ่ือพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลและการติดตาม 
4. ปัจจัยความสำเร็จบทเรียนรู้ Good practice ของการดำเนินงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
   - ผู้ป่วยวัณโรคและญาติ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาวัณโรคอย่างเพียงพอ 

- การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของชุมชน  
   - การทำงานเป็นทีมของ CUP มัญจาคีรี กรณี Case MDR TB  
5. ปัญหาอุปสรรค และช่องว่างในการดำเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

-.ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของชุมชน  
แนวทางการแก้ไข   

- จัดอบรมให้ความรู้แกนนำอสม.เกี่ยวกับวัณโรคและติดตามการกินยาในผู้ป่วย 
- ในส่วนของเครือข่ายบริการสุขภาพควรให้ความสำคัญโดยจัดทำแผนงบประมาณ เพ่ือใช้แก้ปัญหา

เป็นอันแรก รวมทั้งนำวาระปัญหาโรควัณโรคของอำเภอมัญจาคีรี เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 113 
ชื่อตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
                ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
K 113.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.05 
K 113.2 อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 50 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
 ประชาชนอายุ35ปีขึ้นได้รับการคัดกรอง DM,HT ไตรมาสที่ 1 กลุ่มปกติ FBS<100 mg ได้รับการ
ติดตามปีละ1ครั้งกลุ่มเสี่ยง FBS100-125 mg มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามทุก3-6เดือน กลุ่มป่วย
ได้รับการวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาได้และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนไต ตา เท้า 
กลุ่มที่คัดกรองพบความดัน>140/90 mmhg ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ภายใน6เดือนพร้อมบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนส่งออกข้อมูลเข้าHDC 
เกณฑ์การให้คะแนน 

K113.1  
A=จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบและ ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ที่
ถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 69 ราย 
B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบในปีงบประมาณที่ผ่านมา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
3,974 

K113.2 
C = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบในปีงบประมาณ ที่
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 459 
D=จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่เป็นกลุ่มสงสัยป่วยในปีงบประมาณ 728 
 

เบาหวาน (K 113.1) 
69x100/3,974=1.74 

5 คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
≥2.21% 2.16-2.20% 2.11-2.15% 2.06-2.10% ≤2.05% 

    
 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

≤10% 
10.01-
23.33% 

23.34-
36.66% 

36.67-
49.99% 

≥50% 

ความดันโลหิตสูง (K 
113.2) 

459X100/728=63.05 
5 คะแนน 

 

ผลลัพธ์ KPI  เบาหวาน+ความดันโลหิตสูง เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
1-2 คะแนน    =   1 คะแนนที่ได้จริง 
3-4 คะแนน    =   2 คะแนนที่ได้จริง 
5-6 คะแนน    =   3 คะแนนที่ได้จริง 
7-8 คะแนน    =   4 คะแนนที่ได้จริง 

                                          9-10 คะแนน   =   5 คะแนนที่ได้จริง 
สรุป  คะแนนจริงที่ได้ = 5 + 5 = 10 คะแนน ได้คะแนน  5  คะแนน 
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เป้าประสงค์ที่  3  ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของประชาชน 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 114 
ชื่อตัวชี้วัด  : ร้อยละการคัดกรองในกลุ่มสตรีที่ต้องเฝ้าระวังมะเร็งที่มีความเสี่ยงสูง ( มะเร็งเต้านม/ 
              มะเร็งปากมดลูก ) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การเก็บตัวชี้วัดของงานแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในระดับ   
รพ.สต. 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมของการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการใช้ใน 
การรณรงค์ตรวจ รวมทั้งการจัดทำแผนของบประมาณในการดำเนินการ 

3. ประชุม/อบรม แกนนำสุขภาพในชุมชนหรืออสม.ในการประประชาสัมพันธ์การรณรงค์/การให้ 
ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

4. สรุปผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือคืนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่พ้ืนที่ 
5. ประชุม/สรุปผลงาน ดำเนินการแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงาน รวมทั้ง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ ที่มีผลการดำเนินงานดี เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้แก่พ้ืนที่ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ผลการดำเนินงาน  

 1. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลสะสม 5 ปี 2558-2562) CUP มัญจาคีรี  
เป้าหมายร้อยละ 80 ผลงาน ร้อยละ 88.16 คะแนน  5 คะแนน 
 

ตารางแสดงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี อายุ 30-60 ปี 

หน่วยบริการสุขภาพ จำนวนเป้าหมาย  
ณ ปีงบประมาณ 2558 

ผลการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 
2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562 

อัตรา  

PCU กุดเค้า 1,678 1,196 71.28 
รพ.สต.คำแคน 947 910 96.09 

 
รพ.สต.หนองขาม 636 496 77.98 
รพ.สต.โพนเพ็ก 1,279 1,176 91.95 
รพ.สต.หนองแปน 812 744 91.62 
รพ.สต.โนนสัมพันธ์ 669 584 87.30 
รพ.สต.สวนหม่อน 738 579 78.46 
รพ.สต.นางาม 1,532 1,502 98.04 
รพ.สต.นาข่า 867 706 81.43 
รพ.สต.ท่าศาลา 1,584 1,536 96.97 
รพ.สต.หนองก้านเหลือง 743 698 93.94 
รพ.สต.บ้านกอก 597 525 87.94 

รวม 12,082 10,652 88.16 
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2. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 CUP มัญจาคีรี เป้าหมายร้อยละ 80 ผลงาน  
ร้อยละ 89.67   คะแนน  5 คะแนน 
 

ตารางแสดงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรี อายุ 30-70 ปี 
 

หน่วยบริการสุขภาพ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา  
PCU กุดเค้า 2,065 2,021 97.87 
รพ.สต.คำแคน 1,091 1,082 99.76 
รพ.สต.หนองขาม 826 798 96.60 
รพ.สต.โพนเพ็ก 1,614 1,605 98.07 
รพ.สต.หนองแปน 1,072 875 81.62 
รพ.สต.โนนสัมพันธ์ 840 837 99.64 
รพ.สต.สวนหม่อน 903 839 92.91 
รพ.สต.นางาม 1,848 986 53.35 
รพ.สต.นาข่า 1,298 1,049 80.81 
รพ.สต.ท่าศาลา 1,949 1,947 99.90 
รพ.สต.หนองก้านเหลือง 702 651 92.73 
รพ.สต.บ้านกอก 748 721 96.39 

รวม 14,956 13,411 89.67 
 

ผลคะแนน  รวมคะแนน 5 + 5 = 10 คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีชื่อขึ้นทะเบียนในพ้ืนที่ มีการเดินทางไปเนื่องจาการประกอบอาชีพ ใน
ระหว่างการตรวจรณรงค์ ทำให้ไม่ได้รับการตรวจ 

2. มีประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงระบบการรับบริการทางการพยาบาล เช่น ไป
ตรวจที่อ่ืน อายที่จะมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ไม่ตระหนักในโรคมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามประชากรที่อยู่ในพื้นที่จริง ให้เป็นปัจจุบัน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ อสม.ในการคลำเต้านมที่ถูกต้อง ตามแบบประเมินทักษา การ
ตรวจเต้านมของกรมอนามัย และให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และเต้านม 

3. ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำ/ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่กล้า
มาตรวจ ให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรค 
 
 
 
 
 
 
 



    76 
 

 เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 76 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 116, PA 4 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้ /ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบำบัดรักษาครบกำหนด    
               ( 3 เดือน remission rate ) 
1. สถานการณ์ปัญหา 
         ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดมีจำนวนมากข้ึน เปรียบเทียบในปี 2559 มีผู้บำบัดยาเสพติด (ยาบ้า) 
จากจำนวน 27 คนเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวน 5 เท่า มาเป็น 117, 124 คน ในปี 2560 และ 2561 เนื่องจากในปี 
2560 มีมาตรการโอนถ่ายภารกิจจากการส่งผู้เสพยาเสพติดทีเป็นคดีจากสำนักงานคุมประพฤติ มาโรงพยาบาล
เพ่ือรับการบำบัด แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีบุคลากรผู้รับผิดชอบการให้การบำบัดในโรงพยาบาล 1 
คน มีผู้มารับบริการวันละ 8-21 คน ใช้เวลาในการบำบัด 1 คน ครั้งละ 30-45 นาที ทำให้เกิดปัญหาคือเกิด
การล่าช้าในการบำบัด ผู้รับการบำบัดยาเสพติดรอนาน ทำให้ความพึงพอใจในการลดลงจากร้อยละ 82 เป็น
ร้อยละ 75  
2. แนวทางการดำเนินงาน 
      2.1 จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการบำบัด 
          2.1.1.การบำบัดเป็นการให้คำปรึกษา มีการปรับรูปแบบ การบำบัดยาเสพติดแบบเดิมคือให้การบำบัด
เป็นรายบุคคลและรายครอบครัว ปรับมาเป็นการบำบัดแบบกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การบำบัดรวดเร็วขึ้น 
คนไข้ไม่รอนาน       

2.1.2.ขยายวันบริการการบำบัดยาเสพติด จาก 1 วัน คือเฉพาะวันพุธ เป็น 3 วัน คือ วันจันทร์, วัน
อังคาร และวันพุธ 
       2.1.3. จัดทำคู่มือประจำตัวผู้รับการบำบัด(คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคลินิกสีขาว)  เพ่ือกำหนดกรอบ
ในการบำบัด ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจ และชัดเจนในกระบวนการบำบัด และสะดวกในการสื่อสาร 
ขั้นตอนการบำบัดในทีมผู้บำบัด 
3. ผลการดำเนินงาน 
               1. ร้อยละจำนวนผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการจำหน่ายตามกำหนดและสามารถ
หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในปี 2559- 2561 
 

ประเภท
สาร 

เสพติด 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ยาบ้า จำนวนผู้
เสพ ผู้ติด  
ที่ผ่านการ
บำบดัรักษา
ฟื้นฟู
สมรรถ 
ภาพที่ได้รบั
การ
จำหน่าย
ครบตาม
กำหนด
ทั้งหมด) 

จำนวนผู้เสพ 
ผู้ติดที่ผา่น
การ
บำบดัรักษา
ได้รับการ
จำหน่ายตาม
กำหนดและ
สามารถหยุด
เสพต่อเนื่อง
เป็นระยะ 
เวลา 3 เดือน  

ร้อยละ 
 

จำนวนผู้
เสพ ผู้ติด  
ที่ผ่านการ
บำบดัรักษา
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ที่ได้รับการ
จำหน่าย
ครบตาม
กำหนด
ทั้งหมด  

จำนวนผู้เสพ 
ผู้ติด  ที่ผา่น
การ
บำบดัรักษา
ได้รับการ
จำหน่ายตาม
กำหนดและ
สามารถหยุด
เสพต่อเนื่อง
เป็น
ระยะเวลา 3
เดือน  

ร้อยละ 
 

จำนวนผู้
เสพ ผู้ติด  
ที่ผ่านการ
บำบดัรักษา
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ที่ได้รับการ
จำหน่าย
ครบตาม
กำหนด
ทั้งหมด  

จำนวนผู้เสพ 
ผู้ติด  ที่ผา่น
การ
บำบดัรักษา
ได้รับการ
จำหน่ายตาม
กำหนดและ
สามารถหยุด
เสพต่อเนื่อง
เป็น
ระยะเวลา 3 
เดือน  

ร้อยละ 
 

รวม 27 24 88.89 117 111 94.87 124 116 93.55 
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2. ร้อยละจำนวนผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการจำหน่ายตามกำหนดและสามารถหยุดเสพ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ปี 2562 (ต.ค.61 – มิ.ย. 62) 

 

เดือน 

จำนวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด 
เริ่มเข้า
บำบัด/ 

จำนวนคน 

บำบัดครบ 4 
เดือน /จำนวน

คน 

ครบ 3 
เดือน/ 

จำนวนคน 
 

หยุดเสพ3 เดือนหลัง
บำบัด /จำนวนคน 

 

ร้อยละ 
 

สมัครใจ
บำบดั 
(คน) 

บังคับ
บำบดั 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 
   

     

ต.ค 61 - 14 14 
ต.ค.61 ก.พ.62 พ.ค.62 

12 85.71 
14 14 12 

พ.ย 61 2 18 20 
พ.ย.61 มี.ค.62 มิ.ย.62 

15 75.00 
20 19 15 

ธ.ค 61 0 14 14 
ธ.ค.61 เม.ย.62 ก.ค.62 

10 71.42 
14 12 10 

ม.ค 62 0 5  
ม.ค.62 พ.ค.62 ส.ค.62 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

5 5 - 

ก.พ 62 0 4  
ก.พ.62 มิ.ย.62 ก.ย.62 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

4 4 - 

มี.ค 62 0 4  
มี.ค.62 ก.ค.62 ต.ค.62 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

4 4 - 

เม.ย 62 0 6  
เม.ย.62 ส.ค.62 พ.ย.62 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

6 - - 

พ.ค 62 27 3  
พ.ค.62 ก.ย.62 ธ.ค.62 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

30 - - 

มิ.ย 62 1 4  
มิ.ย.62 ต.ค.62 ม.ค.63 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

5 - - 

ก.ค 62 0 5  
ก.ค.62 พ.ย.62 ก.พ.63 ยังไม่ครบระยะการ

ติดตาม 
- 

4 คน - - 
จำนวนผู้ใช/้ผู้เสพยาเสพติดบำบัดรักษาครบในช่วงเดือน 1 ต.ค.-30 มิ.ย.2562 ทั้งหมด 48 คน 

หยุดเสพยาต่อเนื่อง 3 เดือนหลังบำบัดครบ จำนวน 37 คน คิดเป็น 77 % 
77% 

 

ผลงาน  ร้อยละ 70 มากกว่าร้อยละ = 5 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ไม่มีห้อง หรือสถานที่ ในการให้คำปรึกษาและบำบัด ที่เป็นกิจจะลักษณะ ไม่มี โต๊ะเก้าอ้ี ที่พอเพียง 
และไม่มีอุปกรณ์สื่อต่างๆ เช่นทีวี วีดีโอ คอมพิวเตอร์ ส่งผลต่อคุณภาพการบำบัด 

2. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในคอมพิวเตอร์  (บสต )  บางครั้งจึงไม่สามารถลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในเวลา 
real time เนื่องจากต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับงานอ่ืน จึงไม่สะดวก รวมทั้งบางครั้งสัญญาณอินเตอร์เนตไม่
เสถียร จึงทำให้เกิดการลงข้อมูลล่าช้า 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 117 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่เข้มแข็ง เกณฑ์   
                ระดับ 5 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีเครือข่ายเฝ้าระวัง  คัดกรอง ช่วยเหลือ และ ส่งต่อ  ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตาย ที่ผ่านการอบรมจากผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสถานบริการ เช่น อสม.เชีย่วชาญด้านสุขภาพจิต  
แกนนำชุมชน อบต. พระ ญาติผู้ป่วยและเครือข่าย รพสต. 

2. มีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง  3  กลุ่มโรคได้แก่  
2.1 โรคจิต/ซึมเศร้า  
2.2 โรคทางกายเรื้อรัง  
2.3 โรคจากสุรา/ยาเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q โดยเครือข่าย และ 8Q โดยบุคลากร 

สาธารณสุข  
3. มีฐานข้อมูลครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มเสี่ยง การติดตามดูแลผู้ที่เสี่ยง 

ต่อการฆ่าตัวตาย ,ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 506.S V10 
4. มีการระดมทุนในการจัดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจในชุมชน  อำเภอมีการบูรณา 

การงานสุขภาพจิตสู่บุคลากรนอกหน่วยงานสาธารณสุขมีแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต  ในชุมชน 
เช่น งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกองทุน เป็นต้อน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ  
1. การดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน  
 1.1 มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีละ 2 ครั้ง 
 1.2 รายงานสถานการณ์ และส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพ่ือรับ คัดกรองซ้ำ วินิจฉัย และให้คำปรึกษา 
และให้การรักษา โรคซึมเศร้า 
 1.3 เฝ้าระวัง โดยการติดตามเยี่ยมและหรือนัดติดตามการรักษา พร้อมคัดกรองภาวะซึมเศร้า ใน
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทุก 2 สัปดาห์-1เดือนและ ทุก 3, 6, 12 เดือน    
2. การดำเนินงานเชิงรับในสถานบริการ  
 2.1 มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสียงที่มารับ บริการ 7 โรค ได้แก่ 
                  1) ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  โรคไต 
                  2) ผู้ป่วยสูงอายุ 
                  3) ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือ หลังคลอด 
                  4) ผู้มีปัญหาดื่มสุรา หรือสารเสพติด 
                  5) กลุ่มที่มาด้วยอาการโรคซึมเศร้าชัดเจน 
                  6) กลุ่มท่ีมีอาการทางกายเรื้อรังและหาสาเหตุไม่ได้ 
                  7) กลุ่มท่ีมีการสูญเสียคนรักและทรัพย์สินจำนวนมาก 

โดยมีการคัดกรองใน คลินิก NCD, OPD, ER ในตึกผู้ป่วย คลินิกสุขภาพจิต และยาเสพติด โดยชี้แจง
แนวทางและวิธีปฏิบัติ และสื่อสารเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล และผู้มารับบริการใน รพสต.ทุกแห่ง 
 2.2 เมือ่คัดกรองได้ผลบวก ส่งมาปรึกษาท่ีคลินิกสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองซ้ำ และส่งพบแพทย์ในกรณี
ผลบวก พร้อมให้สุขภาพจิตศึกษา/ทำจิตบำบัด 
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 2.3 ออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือติดตาม case โดย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล และหรือ เจ้าหน้าที่ใน รพสต.ของ
พ้ืนที่ มีผู้ป่วย โดยติดตาม /นัด f/U รับยา ทุก 1 เดือน จนครบ 6-12 เดือน นัดพบจิตแพทย์เมื่อรักษาครบ 1 
ปี  เพ่ือพิจารณา ปรับลดยา ในกรณีผลประเมิน 2Q ผลลบ  
 2.4 เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า และเสียงต่อการฆ่าตัวตาย ปีละ 1 ครั้ง ในกรณี ผลคัดกรอง เป็น ลบ 
3. มีแผนงานโครงการ และดำเนินกิจกรรม การป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย แก่
เครือข่ายชุมชน  
4. จัดประชุม วิชาการ แนวทางการดูแล และ วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ ปัญหาผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ เป็น กรณี 
ศึกษา รายกรณี ตามแบบรง.506s และ แบบสำรวจระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย  

แผนงานโครงการ และกิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
1. จัดอบรมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเรื่องโรคจิต โรคซึมเศร้า และป้องกัน

การฆ่าตัวตาย คปสอ.มัญจาคีรี  ปีงบประมาณ 2562 ในวันที 13 มิถุนายน 2562  
กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เจ้าหน้าที่ รพสต.และรพ.และ สสอ. 40 ตน 
 2. แกนนำชุมชน /อสม. รพสต.ละ 5 คน จำนวน 60 คน 
              รวมทั้งสิ้น 100 คน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องโรคจิต โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย 
2. เพ่ือให้ป้องกันผู้พยายามทำร้ายตัวเองไม่ให้ทำร้ายซ้ำ 
3. มีเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช 
4. พัฒนาระบบและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช 
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2. จัดประชุมวิชาการ แนวทางการดูแล และวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุ ปัญหาผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็น 
กรณศีึกษา รายกรณี ตามแบบรง.506s และ แบบสำรวจระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย   
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3. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัว (ค่ายครอบครัวอบอุ่น) คปสอ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปี 2562 
กลุ่มเป้าหมาย  ครอบครัว พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง และลูกวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี จำนวน 60 คน 1 รุ่น   
โรงเรียนมัธยมโคกนางามพิทยาสรรพ์ ตำบลนางาม จัดอบรมในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัว 
 3. เพ่ือให้ สมาชิกในครอบครัวเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตครอบครัวและนำ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชุมชนได้ 
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3. โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กและสตรีศูนย์พ่ึงได้ อำเภอมัญจาคีรี ปี 2562   
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการปฏิบัติไปช่วยเหลือ และยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของทีมสห

สาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและยุติความรุนแรง                
กลุ่มเป้าหมาย 
               ผู้ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือเด็กและสตรี  ทั้งบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายทีม               
สหสาขาวิชาชีพ ในอำเภอมัญจาคีรี รวม 50 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ในรพ.และ รพสต. และผู้นำชุมชน                  
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ผลการดำเนินงาน 
1. อำเภอมีเครือข่ายเฝ้าระวังคัดกรอง ช่วยเหลือและส่งต่อผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะเสี่ยงต่อการฆ่า

ตัวตายมีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q  9Q  8Q โดยมีการคัดกรอง เชิงรุก ประชากรตั้งแต่อายุ 15 
ปี ขึ้นไปปีละ 2 ครั้ง ทั้งสิ้น 29,881 คน คิดเป็น 69.18 % และ เชิงรับ มีการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่ม ทุกราย ทุกครั้งที่มารับบริการ คือผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีปัญหาสุรา ยาเสพติด 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการเรื้อรังทางกายหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ ผู้มีภาวะสูญเสีย คนรักและทรัพย์สินจำนวน
มาก และอ่ืนๆ  

2. ขั้นตอนที่ 1 และมีฐานข้อมูลครบถ้วน 
   3. ขั้นตอนที่ 1-2 และมีการระดมทุนในการจัดทำแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจ 

4. ขั้นตอนที่ 1 -3  และมีการติดตามดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายครอบคลุมร้อยละ 90 มีผู้พยายามฆ่า
ตัวตาย 9 ราย ได้รับการติดตามดูแลครบตามเกณฑ์ ทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านเกณฑ ์

5. ขั้นตอนที่ 1-4 และมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 6.3  ต่อแสนประชากร มีการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ 4 ราย คิดเป็น 5.59 ต่อแสนประชากร ผ่านเกณฑ ์
ผลงาน  ผ่านขั้นตอนที่ 5 ได้ 5 คะแนน  และมีผลงานอ่ืน ดังนี้ 

- ผลงาน โรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 1,244 ราย คิดเป็น 76.72 % เป้าหมาย 65 % 
- มีผลงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้า  
เชิงรุก กับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 45,314 คน ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 45,289 ครั้ง คิด

เป็น 99.92 %   
เชิงรับ คัดกรองในประชาชน กลุ่มเสียง ที่มารับบริการ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากร ที่ได้รับการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช มี 1 คน ไม่เพียงพอ 

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชมีเพ่ิมขึ้น การมีพยาบาล 1คน ที่ดูแลทั้งในคลินิกและและ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน งานวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ KPI ระดับ CUP ทำแผนงาน โครงการแก้ปัญหา ซึ่ง
อาจ ทำได้ไม่ครอบคลุม 

2. ปัญหาจิตเวช ก่อความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ไม่ว่า จากสาเหตุ ยาเสพติด และปัญหาจิตเวช ขาดคน
ดุแล และผลกระทบจากเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะ 

1. มีกลุ่มงานสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดขึ้น ใน รพ. 
2. แม่ข่าย เช่น โรงพยาบาลจิตเวช จัดอบรมให้ความรู้แก่ แพทย์ เจ้าหน้าที่ในผู้รับผิดชอบงาน และรพ

สต.ให้ครอบคลุม สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 118 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
 1. ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 
2. ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการตามแผน 
3. ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร ก่อนและหลังได้รับอนุญาต (Pre-Post 

marketing) ตามเป้าหมาย 
4. ดำเนินการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ได้แก่ สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น้ำบริโภคใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยให้ผู้ประกอบการเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  

5. เก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูป ณ สถานที่จำหน่าย (ตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต)  
เพ่ือส่งตรวจสารปนเปื้อนด้านเคมี ได้แก่ ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว และสารเร่ง
เนื้อแดงโดยส่งตรวจกับหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 7 มีการสรรหาวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าว
เกษตรอินทรีย์ ข้าวปลอดสารพิษ และผักผลไม้ปลอดสารพิษ จากในพ้ืนที่  เพ่ือนำมาปรุงอาหารให้แก่ผู้มาป่วย 
ผู้มารับบริการ หรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

6. จัดให้มี green market และ green market online 
ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  สาธารณสุข
เขต 7 และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์โอกาสพัฒนาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
ผลการดำเนินงาน  

1. ผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร  
 

ประเภทสถานที่ จำนวนตรวจ
(แห่ง) 

ผ่าน (แห่ง) หยุดผลิต(แห่ง) คิดเป็น(%)ผ่านเกณฑ์ 

อาหารทั่วไป 4 2 2 50 
นม 1 1 - 100 
น้ำแข็ง 2 2 - 100 
น้ำดื่ม 12 10 2 83.33(ตรวจซ้ำ 4แห่ง) 
  

โดยสถานที่ผลิตที่ไม่มีการผลิตและมีความประสงค์เลิกกิจการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่แนะนำ
ให้คืนใบอนุญาตและแจ้งยกเลิกกิจการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งลงบันทึกคำให้การแล้ว 

2. ผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารสดและอาหารแปรรูป ณ สถานที่จำหน่าย (ตลาดสด 
ตลาดนัด ซุปเปอร์มาเก็ต) เพ่ือส่งตรวจสารปนเปื้อนด้านเคมี ได้แก่ ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา 
สารฟอกขาว และสารเร่งเนื้อแดง โดยหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 7 และตรวจโดยชุด
ทดสอบอย่างง่ายโดยอสม.และ อย.น้อยร่วมกับเทศบาลตำบลมัญจาคีรี  
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รายการ บอแรกซ์ กันรา ฟอกขาว ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง SI-II รวม 
จำนวนตรวจ 11 8 4 17 72 26 138 
จำนวนพบ 

0 0 0 0 
2  

(บร๊อคเคอรี่) 
4 6 

% อาหารปลอดภัย 100 100 100 100 97.22 84.62 95.65 
 3. โรงพยาบาลมี green marketทุกเช้าวันจันทร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ
โรงพยาบาลมัญจาคีรี  เวลา 08.00น. -12.00 น.และจัดกลุ่มตลาดนัดสีเขียว ขายของ online ชื่อ green 
market 2018 ปัจจุบันมีสมาชิก 88 รายเพื่อซื้อขายสินค้าเกษตรที่เจ้าหน้าที่ ญาติหรือชุมชนปลูก 
 4. มีการดำเนินการโครงการจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น “ชุมชนกุดขอนแก่น 
อ.มัญจาคีรี จัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิด
กฎหมาย” เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ในการดำเนินงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แต่ในการดำเนินงานพบว่าเมื่อมี
การประสานงานนอกหน่วยงาน พบว่าไม่มีฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตอาหารที่ได้รับมาตรฐานGAP  
 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัยมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต และ
ระดับกระทรวงและมีความซ้ำซ้อน 
 3. ในการลงพ้ืนที่ตรวจมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารพบว่าบางแห่งไม่มีสภาพเป็นสภานที่ผลิตอาหาร
แล้ว  ผู้ประกอบการไม่มีการดำเนินการผลิต  แต่ไม่มีใบอนุญาตเดิมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่มีการบันทึก
คำให้การส่งสำนักงานสาธารณสุข (มากกว่า 2 ครั้ง) แต่พบว่าผู้ประกอบการไม่ไปยกเลิกกิจการและคืน
ใบอนุญาต ทำให้ฐานข้อมูลยังคงอยู่ ต้องดำเนินการลงพื้นที่บันทึกคำให้การรอบที่3 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร และในภาพรวมควรมีการจัดทำฐานข้อมูล
ผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GAP ระดับจังหวัดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (บางผลผลิตในพ้ืนที่อาจไม่มี แต่สามารถ
จัดหาจากพ้ืนที่อำเภอใกล้เคียงได้) 
 2. แบบรายงานควรเป็นแบบเดียวกันและครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการ  ไม่ต้องรายงานซ้ำซ้อน 
 3. สำนักงานสาธารณสุขควรมีแนวทางยกเลิกใบอนุญาต กรณีผู้ประกอบการไม่ไปติดต่อยกเลิกกิจการ  
แต่ไม่คงสภาพสถานที่ผลิตอาหารไว้ เพ่ือให้ข้อมูลสถานประกอบการเป็นปัจจุบัน 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 119, PA 5 
ชื่อตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน  
                 (GREEN & CLEEN Hospital) 
แนวทางการดำเนินงาน  

คปสอ.มัญจาคีรี มีสถานบริการสาธารณสุข ทั้งหมด จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน 
1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.)         
จำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 

ก. ระดับโรงพยาบาลชุมชนประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี    

ข. ระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วย 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จำนวน 1 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอมัญจาคีรีจำนวน 11 แห่งมีกระบวนการดำเนินงาน  

ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับโรงพยาบาลโดยใช้คำสั่งทีม ENV 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์/กิจกรรมการประเมิน 
3. ประกาศนโยบาย เรื่อง GREEN & CLEAN เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้นโยบายทีม ENV 
4. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้แผนทีม ENV 
5. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง  

ระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตำบล (รพ.สต.) 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์/กิจกรรมการประเมิน 
3. ประกาศนโยบาย เรื่อง GREEN & CLEAN เป็นลายลักษณ์อักษร 
4. จัดทำแผนปฏิบัติงานในระดับสสอ.และรพ.สต. 
5. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
6. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอออกประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานใน
เครือข่าย ปีละ 2 ครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีการประเมินสถานบริการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้

เป็นแนวทางการพัฒนางานให้ได้ตามเกณฑ์ โดยมีการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน (Road Map) 
GREEN & CLEAN เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ  

2. จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospitals ร่วมกันทั้งภาคี
เครือข่าย   

3. ทุกสถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายมัญจาคีรี มีการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยถูกประเภท ได้แก่ 
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2545 

4. โรงพยาบาล พัฒนาส้วมให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS และมีการประเมินโรงครัวในโรงพยาบาล  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการประเมินโรงครัว และส้วมไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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5. ทุกหน่วยบริการมีการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
และมีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสร้างพื้นท่ีพักผ่อนที่สะดวก เพียงพอต่อผู้มารับบริการ 

6. ผลการประเมิน  
6.1 ปี2562 โรงพยาบาลมัญจาคีรี ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital จาก

ทีมประเมินจังหวัดระดับดีมาก plus และปี 2560 ได้รับรางวัลจากการประกวดมาตรฐาน GREEN&CLEAN 
Hospital ที่ 1 ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 7 คะแนนร้อยละ 60 

6.2 สสอ.มัญจาคีรี ผ่านเกณฑ์การประเมินจากทีมประเมินอำเภอระดับดี คะแนนร้อยละ 8 
6.3 รพ.สต.ในเครือข่ายผ่านเกณฑ์การประเมินจากทีมประเมินอำเภอระดับดี 11 แห่ง  

คะแนนร้อยละ 20  
สรุปผลการประเมิน  คะแนนรวม 88 คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ได้คะแนน 5  คะแนน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ผลการดำเนินงานบางกิจกรรมยังไม่ผ่านเกณฑ์การเมินที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมการปลูกผักปลอด
สารพิษที่บ้าน สำนักงาน หรือตลาดนัดลดโลกร้อน และกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมหรือการขยาย GREEN ลง
สู่ชุมชนยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  
กลุ่มงาน  หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ  E-mail  
ชื่อ-สกุล นางศิริพร ระโยธี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ 083-3551677 E-mail : t.risiporn@gmail.com 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัด 
และจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 : สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพ ในการให้บริการตามมาตรฐาน service plan  
ของกระทรวงสาธารณสุข 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 201 
ชื่อตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมได้ DM ≥ 40% และ HT ≥ 50%  
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรค หัวใจ 
และหลอดเลือดสมอง ในชุมชน โดยมีกระบวนการให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจจากทีมสหสาขาวิชาชีพภาคี
เครือข่ายในชุมชนทีมีประสิทธิภาพ  มีการจัดทำแผนออกคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ.2ส เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรค   
 กลุ่มป่วย    ดูแลผู้ป่วยแบบ สหสาขาวิชาชีพทั้งในรพ.สต.มีการทำ Focus group ในผู้ป่วยที่ FBS 
≥200 mg%  ,มีการจัดการรายกรณีในผู้ป่วย FBS ≥250 mg%  มีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น 
เช่น การตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HBA1C การตรวจเท้า การตรวจจอประสาทตา การตรวจการ
ทำงานของไต การตรวจค่าไขมันการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์  ตาม  KPI เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ รวมคะแนน 
1.ร้อยละของผู้ป่ วยโรคเบาหวาน ที่ สามารถ
ควบคุมได ้  
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่
สามารถควบคุมได้  
 

≥40%    
 
≥50% 
 

4,046/4,102 
รพ./HDC 

5,838/5,918 
รพ./HDC 

542 
 
1,980 

13.21 
 
33.46 

2 
 

3 

รวม 5 
 

ผลงาน คะแนนรวมได้ 5 คะแนน เมื่อคิดค่าคะแนนที่ได้จริงได้ 3 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในกลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ตามเกณฑ์เนื่องจากผู้ป่วยไม่ตระหนักในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง ภาวะแทรกซ้อนค่อยเป็นค่อยไประยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วย ตามมาจึงทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้  

2. ผู้ ป่ วยเบาหวานส่วนใหญ่  ไม่ เห็นความสำคัญ ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม เนื่ องจาก
ภาวะแทรกซ้อนค่อยเป็นค่อยไป 

3. การปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก 3 อ.2 ส 
4. ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุ การควบคุมระดับน้ำตาลไม่เหมือนกัน เช่นในผู้สูงอายุจะควบคุมเข้ม บางครั้ง 

อาจเกิดภาวะHypoglycemia ได ้
5. ผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้รับการตรวจ HBA1C ทุกราย นโยบายตรวจในคนที่มีระดับน้ำตาล FBS<180 

mg% 2 ครั้งติดต่อกัน 
6. จำนวนคนไข้ DM,HT ใน HDC มีจำนวนมากกว่าที่ขึ้นทะเบียนจริงและรับบริการจริงในพ้ืนที่ บาง

คนไม่ได้เป็นเบาหวาน ความดัน แต่มีวินิจฉัยโรค กำลังดำเนินการ 
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7. คนไข้ความดัน เบาหวาน ยังลงทะเบียนไม่ครอบคลุม เพราะข้อมูลมาจากแฟ้มChronic FU 
8. คนไข้ท่ีตายแล้วยังไม่มีสถานะเป็นปัจจุบันตัดตายไม่ครบทุกแฟ้ม  

ข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนา 
          1. สำรวจจำนวนคนไข้ท่ีมีวินิจฉัยโรคว่าเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คนที่ไม่ใช่ส่งแก้ไขข้อมูล 
          2. ลงทะเบียนเบาหวานและความดันทุกรายให้ครอบคลุมทุกโรค 
          3. เสนอให้มีการตรวจHBA1Cทุกรายในคนไข้เบาหวานในปีงบประมาณ63 
          4. จัดFocus group โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
          5. โครงการอบรมผู้ป่วยที่ควบคุมไม่ได้และมีภาวะแทรกซ้อน 
          6. ให้มีการแลกเปลี่ยนในคนทีควบคุมได้ 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 202 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2.2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) ตั้งแต่ระดับเสี่ยงสูงมากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ≥60% 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในชุมชน โดยมีกระบวนการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมองให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ มีการจัดทำให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยกระบวนการเริ่มจากการคัดกรองประชาชนในเขต
พ้ืนที่ แยกกลุ่มออกเป็น กลุ่มเสียงสูง กลุ่มเสี่ยงสูงมาก กลุ่มเสี่ยงสูงอันตราย  
 กลุ่มเสี่ยงสูง     -  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามเฝ้าระวัง 
 กลุ่มเสี่ยงสูงมาก   -  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามเฝ้าระวัง จัดการตาม
ปัญหาและให้ได้รับASA 100%+ติดตามส่งคลินิกDPAC 
 กลุ่มเสี่ยงสูงอันตราย    - จัดการตามปัญหา ให้ได้รับASA 100%+ติดตาม+ส่งคลินิกDPAC 
ผลการดำเนินงาน   
ตัวช้ีวัดที่ 2.1  

เกณฑ์การให้คะแนน  KPI   1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk)  

<70% 
70-

74.99% 
75-

79.99% 
80-84.99% ≥85% 

ผลลัพธ์ตาม  KPI เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  
≥85%  2,452 2,281 93.03% 

 

ตัวช้ีวัด 2.2 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  KPI   1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด (CVD Risk) ตั้งแต่ระดับเสี่ยงสูง
มากได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

<30% 
30-

39.99% 
40-

49.99% 
50-59.99% ≥60% 

 ผลลัพธ์ตาม  KPI   เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  
≥60%  7 7 100 

 

ผลงาน  ได้คะแนน 5 + 5 = 10 คะแนน   =  คะแนนที่ได ้5 คะแนน 

 
 

        
2.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 



    97 
 

 เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 97 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการ

ประเมินไม่ครอบคลุม บางครั้งเร่งรีบ 
2. ผู้รับบริการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ไปรับบริการที่อ่ืนเช่นโรงพยาบาลพระยืน ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

และคลินิกแพทย์ คนไข้รักษาท่ีอ่ืนแต่ ต้องเอาข้อมูลไปลง ใน Special pp ในพ้ืนที ่
3. ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจวิธี ลงบันทึกข้อมูล 
4. ภาระงานมากเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาลงบันทึกข้อมูล 
5. ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยในพื้นท่ี และHDCไม่เท่ากัน 
6. ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนความเสี่ยงสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดตามยังไม่ครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้หน่วยบริการเพื่อไปดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่

ครอบคลุม 
2. พัฒนาระบบบริการNCD คลินิก ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด

เลือด ได้ครอบคลุม  
3. จัดประชุมชี้แจงการลงบันทึกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เครือข่ายเพ่ือจะได้ลงบันทึกครบถ้วนถูกต้ฮ. 
4. ประสานเครือข่ายให้ติดตามผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้รับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามแนวทาง 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 203 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD และควบคุมได้ 

      ตามเกณฑ์ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
 มีการประชุมกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าประสงค์ในคลินิกชะลอไตเสื่อมแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาคี
เครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  โดยมี
กระบวนการให้คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตDM,HTปีละ1ครั้ง ให้ความรู้ชะลอการเสื่อมของไตเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตได้รับการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้รับยาACEI ,ARB ชะลอการเสื่อมของไต มีการจัดทำแผนกองทุนสุขภาพตำบลชุมชนรักษ์ไตและขยาย
เครือข่าย ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค  และในคนไข้ ไตเรื้อรังระยะ 3 
มีการติดตามทุก6เดือนไตเรื้อรังระยะ 4-5 มีการติดตามทุก3เดือนและเตรียมความพร้อมเพ่ือทำRRT ส่งต่อ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการติดตามผลการดำเนินงานทุก3เดือน   วิเคราะห์ปัญหาทบทวนแนวทางปัญหาอุปสรรค 
ประชุมชี้แจงปัญหาการดูแลรักษาและการส่งต่อที่เชื่อมโยง พัฒนาฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล การส่งออกข้อมูล
ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ผลการดำเนินงาน  
เกณฑ์  คะแนน 10 คะแนน ตามเกณฑ์ดังนี้ 

203.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และหรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD≥ ร้อยละ 
80 เป้าหมาย 4,828 ผลงาน 2,478 ร้อยละ 51.33 ได้  3  คะแนน 

203.2ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m²/yr≥ ร้อยละ 66 
เป้าหมาย 371 ผลงาน 179  ร้อยละ 48.25 ได้  3  คะแนน 
 

KPI 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
203.1 10 - 19.99% 20 - 39.99 % 40 - 59.99 % 60 - 79.99 % ≥ 80 % 
203.3 26 - 35.99% 36 - 45.99 % 46 - 55.99 % 56 - 65.99 % ≥ 66 % 

 

ผลลัพธ์ 2 ตัวชี้วัด = คะแนน  3 + 3/2  = 3 คะแนน                         
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการคัดกรองไม่  
    ครอบคลุม บางครั้งเร่งรีบ 
2. อัตรากำลังไม่เพียงพอในบางวันบริการ 
3. การคัดกรองไตปีละ1ครั้งยังไม่ถึงรอบคัดกรอง 
4. การข้ึนทะเบียนDM,HT ในพ้ืนที่ไม่ครอบคลุม 
5. การส่งออกข้อมูล ส่งออกไม่ครบถ้วน ส่งออกข้อมูลได้น้อยกว่าที่ตรวจจริง 

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
          1. ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงทุกรายเพ่ือให้การคัดกรองไตครอบคลุม 

2. คัดกรองไตในผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงในไตรมาส 1,2,3 ให้ครอบคลุมก่อนเดือนมิถุนายน 
   ของทุกปี 

          3. คนไข้เบาหวานให้คัดกรองไตได้ด้วย urine albumin แทนในกรณีแถบตรวจ micro albumin   
             urine  หมด 
          4. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังกับทีมสหสาขาวิชาชีพ กำหนดบทบาทให้ชัดเจนครอบคลุม      
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              การดูแลผู้ป่วยโรคไตแต่ละระยะ    
          5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและคืนข้อมูลให้หน่วยบริการเพ่ือไป   
              ดำเนินงานคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม 
          6. พัฒนาระบบบริการNCD คลินิก ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนได้ครอบคลุม 
          7. พัฒนาการส่งออกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง 
          8. ติดตามประเมินผลทุกเดือนก่อนส่งออกข้อมูล 
          9. เปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม HOSxP.  
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 205 
ชื่อตัวชี้วัด  : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. จัดอบรม อสม.เรื่องการตรวจคัดกรองสายตาของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการร่วมกับการอบรมในเรื่อง
ต่างๆในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 

2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการคัดกรอง วัดสายตาในระยะ 3 เมตร โดย อสม.หรือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

3. คัดกรองวัดระยะ 3 เมตร โดย อสม. ถ้าผิดปกติ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองซ้ำ โดยวัด V/A  
และบนัทึกในโปรแกรม JHCIS   

4. ส่งผลการคัดกรองจากโปรแกรม JHCIS และนำเข้าในโปรแกรม Vision 2020 thailand 
5. สำหรับผู้สูงอายุที่วัด V/A โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400 หรือ 3/60  

ให้ส่งต่อการรักษามาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี ซึ่งแพทย์จะให้การรักษา และวินิจฉัย โดยพิจารณาส่ง
ต่อไปผ่าตัดที่ โรงพยาบาลขอนแก่น 

6. ผู้รับผิดชอบติดตามผลการรักษา การผ่าตัด โดยประสานข้อมูลจาก โรงพยาบาลขอนแก่น 
7. ประเมิน ควบคุม ติดตาม การคัดกรองในโปรแกรม Vision 2020 thailand และสรุปผลการคัก

รองในที่ประชุม คปสอ. 
ผลการดำเนินงาน (ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ75) 
- กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 12,391 คน ผลการคัดกรอง 12,297 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 ได้คะแนน 5 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. แนวทางการดำเนินงานของ CUP. ในเรื่องการประสานและการส่งต่อด้านการรักษายังไม่ชัดเจน 
2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา ส่วนมากไม่ยินยอมรับการส่งต่อเพ่ือรักษา โดยเหตุผลส่วนใหญ่         

ไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีคนพาไป กลัวผ่าตัดแล้วตาบอด หรือ อายุมาแล้ว
ไม่ต้องการรักษา 

3. ระบบการติดตามผลการรักษา ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. จัดอบรม จนท.เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สามารถตรวจ ประเมิน คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยได้            
อย่างถูกต้อง 

2. ประชุมหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงานเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรับการผ่าตัด 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคต้อกระจกให้ชุมชนมีความรู้ รับทราบผลดีผลเสียจากการรักษา 
4. บูรณาการคัดกรองผู้สูงอายุพร้อมเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบการติดตามการรักษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เป็นระบบสามารถดู

ข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 206, PA 6 
ชื่อตัวชี้วัด  : ระดับความสำเร็จการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล  
                 และ รพ.สต. 
กระบวนการดำเนินงาน  
โครงสร้าง (คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ/ระบบ IT) 
 1. มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด คปสอ.มัญจาคีรี  ซึ่งมีคณะอนุกรรมการดำเนินงาน
ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา CUP มัญจาคีรี ประกอบด้วยประธานคือแพทย์ กรรมการ
ได้แก่พยาบาลวิชาชีพใน รพ. และ รพ.สต. นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร 
(ตามคําสั่งที่ /2562) ทําหน้าที่วิเคราะห์ผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ CUP ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตามวัตถุประสงคแ์ละรายงานความ ก้าวหน้าในที่ประชุม คปสอ./ PTC  
 2. มีทีมนิเทศติดตาม ฯ ของ CUP  
 3. โปรแกรมประมวนผล รพ.สต. ใช้ข้อมูลจาก HDC ส่วน รพ.ใช้โปรแกรม KPI DRUG และ HDC 
ยุทธศาสตร์/กลไกการขับเคลื่อนปี 2562 
 1. ให้ความรู้วิชาการเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต./ 
PCU ใน CUP  
 2. นํานโยบายการใช้ยาสมเหตุผลสู่ภาคีเครือข่าย 
 3. มีแนวทางการรักษา การลงรหัสโรค รหัสยา 24 หลัก ระดับ CUP 
 4. นิเทศติดตามในทุก รพ.สต.  
 5. ให้ข้อมูลผลงานการใช้ยาปฏิชีวนะท้ังใน รพ.และ รพ.สต. ทุกเดือน 
 6. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 
ผลการดำเนินงาน 
1. ผลงานตัวชี้วัดระดับ รพ. (RDU )   

พัฒนาตามตัวชี้วัดตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล โดยในปีงบประมาณ 2562 ต.ค. 
61–มิ.ย. 62 

มีการดำเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล   รพ. ประเมินผลงานตามตัวชี้วัด
ของ Service Plan สาขา RDU 
ผลงาน RDU  ผ่านขั้นที่ 1 ดังแสดงในตาราง 
 

เกณฑ์ KPI เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ 
RDU 

ขั้นที่ 1 
ระดับ รพ. 

1) ร้อยละการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 
 

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % S ≥ 80% 

M-M2 ≥ 85%  F-F3 ≥ 
90% 

93.34 ผ่าน 

2) การดำเนินงานของ PTC ในการชี้นำส่งเสริม RDU ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 
  3) รายการยาที่ควรตัดออก 8 รายการซึ่งยังคงมีอยู่ใน
บัญชี รพ. 

≤  รายการ ไม่มี ผ่าน 

  4)  การจัดทำฉลากมาตรฐาน ระดับ 3 ระดับ 4 ผ่าน 

  5) การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อยาและการขายยา ระดับ 3 ระดับ 3 
ผ่าน 
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RDU 
ขั้นที่ 2 

ระดับ รพ. 

6) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน : URI ≤ 20% 8.35 ผ่าน 

 7) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 
อุจจาระร่วง : AD 

≤ 20% 7.9 ผ่าน 

 8) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 
แผลสด : FTW 

≤ 50% 51.46 ไม่ผ่าน 

 9) ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 
หญิงคลอดปกติ : APL 

≤ 15% 8.62 ผ่าน 

 10) ร้อยละการใช้ Glibenclamide ใน DM สูงอายุ/ไต 
ระดับ 3 

≤ 5% 0 ผ่าน 

 11) ร้อยละการใช้ NSAIDs ในผูป้่วยไต ระดับ 3 ≤ 0% 2.8 ผ่าน 
 12) จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ใช้ยา Warfarin, Statin, 

Ergots 0 ราย 0 
ผ่าน 

 
RDU 

ขั้นที่ 3 
ระดับ รพ. 

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ได้รับยา 
inhaled corticosteroid >80% 96.85 ผ่าน 

 14)ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ (เกิน 65 ปี) ที่ใช้ยาก
ลุ่มlong-acting benzodiazepine <5% 0.74 ผ่าน 

 15)อัตราการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิดnon-
sedating 

<20% 2.48 ผ่าน 

 16)ร้อยละของการใช้ RAS  blockage 
( ACEI / ARB / Renin inhibitor )  2 ชนิด
ร่วมกัน 

0 0 ผ่าน 

 17)ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin 
เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุม
ระดับน้ำตาล   

>80% 88.26 ผ่าน 

 18)ร้อยละของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมท่ีมีการใช้ยากลุ่ม 
NSAIDs ซ้ำซ้อน <0% 0.02 ผ่าน 
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2.งานตัวช้ีวัดระดับ รพ.สต.   
 แบบสรุปการประเมินตามเกณฑ์ RDU รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562 
 

ลำดับ ชื่อ รพ.สต. คะแนนที่ประเมิน 
(ข้อ 4.1-4.4 คะแนนเต็ม = 20 คะแนน) 

ผลการประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

1 04423  รพ.สต.สวนหม่อน 20 ผ่าน 
2 04424 รพ.สต. บ้านโนนสัมพันธ์ 20 ผ่าน 
3 04425 รพ.สต. หนองแปน 20 ผ่าน 
4 04426 รพ.สต. โพนเพ็ก 20 ผ่าน 
5 04427  รพ.สต.บ้านหนองขาม 20 ผ่าน 
6 04428  รพ.สต.คำแคน 20 ผ่าน 
7 04429  รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง 20 ผ่าน 
8 04430  รพ.สต.นาข่า 20 ผ่าน 
9 0443 รพ.สต.นางาม 20 ผ่าน 
10 04432  รพ.สต.ท่าศาลา 20 ผ่าน 
11 13903  รพ.สต.บ้านกอก 20 ผ่าน 

 

สรุป 1. จำนวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ RDU รพ.สต.ติดดาว (ข้อ4.1-44 ได้คะแนน ≥ 18 คะแนน) =  11  แห่ง 
      2. จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด = 11 แห่ง 

          จำนวนรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ RDU รพ.สต.ติดดาว = 100 % 
สรุปผลงานภาพรวมของ CUP  
 

ประเด็น ผลงาน ผลลัพธ์ 

RDU  ระดับ รพ. 
จำนวน KPI ที่ผ่าน 

17  รายการ 
จำนวน KPI ที่ไม่ผ่าน 

1  รายการ 
 

ผ่านขั้น 1 = 1 
คะแนน 

RDU ระดับ รพ.สต. 
ตามเกณฑ์ 

รพ.สต. ติดดาว 

จำนวนรพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ ์ 11 แห่ง 

จำนวนรพ.สต. 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0  แห่ง 

ผ่าน 
= 100% 

ผ่านเกณฑ์ 
รพ.สต. ติดดาว 

>60% = 2 
คะแนน 

สรุปคะแคนรวม รพ. + รพ.สต. 1+2 = 3 คะแนน 
   

สรุปคะแนนที่ได้ 3 คะแนน 
ปัญหา/อุปสรรค  
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 
แผลสด : FTW ไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนตามฐานข้อมูล HDC และสะท้อนข้อมูลถึงผู้
สั่งใช้ยา ในระดับ รพ. 
- จัดประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
ด้านยา  
- ใช้แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดในโรงพยาบาล 
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- ร้อยละการใช้ยาปฏชิีวนะในกลุ่มโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ที่มี
แนวโน้มการใช้ที่เพ่ิมขั้น 

- ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนตามฐานข้อมูล HDC และสะท้อนข้อมูลถึงผู้
สั่งใช้ยา ในระดับ รพ. 
- จัดประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
ด้านยา  
- ใช้แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI ในโรงพยาบาล 

 
แนวทางการพัฒนา                          

1. จัดประชุมโครงการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลด้านยา 
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2. แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดในโรงพยาบาล 
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ผลงาน R2R 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา ปี 2562  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

โครงการ : จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น “ชุมชนกุดขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จัดการปัญหา
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิดกฎหมาย” 
นายจักรวรรดิ์ มานะการ สสจ.ขอนแก่น และนางอุบล ศิรมลพิวัฒน์ รพ.มัญจาคีรี 
บทคัดย่อ 
  จากข้อมูลแบบรายงาน ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก 
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ถึง 256 พบว่ามีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดน้ำหนักจำนวน 47 ราย ในที่นี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย หากดูเฉพาะข้อมูลของอำเภอมัญจาคีรี
พบว่ามีจำนวนถึง 5 ราย ในที่นี้เสียชีวิต ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบมาก โดยปัญหาภาพรวมของทั้งจังหวัด
พบว่า ประชาชนขาดความรู้ในการเลือกบริโภค ระบบการรายงานผลอาการไม่พึงประสงค์จากการการ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลการกระจายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลมัญจาคีรี เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น “ชุมชนกุดขอนแก่น อ.มัญจา
คีรี จัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิด
กฎหมาย” เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานและระบบการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยด้วย
ชุมชนเอง และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายจิตอาสา (เครือข่าย อปท. อสม. และนักเรียน อย.น้อย) ใน
การจัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตรายด้วยชุมชนเอง 
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนในชุมชนกุดขอนแก่น  และเครือข่ายจิตอาสา อปท.อสม.และนักเรียน อย.
น้อย อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นรวม 95 คน 
ดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม 256–มีนาคม 2562 ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย  ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลมัญจาคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม คืนข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย  ผ่าน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (ธันวาคม 2562) และตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลมัญจาคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  รพ.สต.
บ้านหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายจิตอาสา (มกราคม 2562)
 3. เครือข่ายจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคมัญจาคีรีร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในงานประจำปีของอำเภอ งาน
กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี  (มกราคม 2562) 

4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย (กุมภาพันธ์ 2562) 
 5. ถอดบทเรียนของเครือข่ายจิตอาสา (กุมภาพันธ์ 2562) 
  พบว่ามีระบบการรายงานที่ชัดเจนขึ้นผ่านระบบLINE กลุ่มซึ่งมีความรวดเร็วทันเวลา เครือข่ายมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น (จาก 86.36%เป็น 95.44%)และมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 
เพ่ิมข้ึน (จาก 93.9%เป็น 97.95%) และไม่พบรถเร่เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายมาอีก 
  สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอดคือการขยายเครือข่าย เพ่ือให้ชุมชนใกล้เคียงมีความเข้มแข็งไปด้วยกันและ
ผลักดันให้มีการทำข้อตกลง (MOU)ระดับอำเภอเพ่ือให้ผู้นำชุมชนรับรู้และตระหนักต่อไป 
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1. ชื่อเรื่อง : จิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น “ชุมชนกุดขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จัดการ
ปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิดกฎหมาย” 
2. ช่ือคณะผู้ทำงาน : นายจักรวรรดิ์ มานะการ สสจ.ขอนแก่น และนางอุบล ศิรมลพิวัฒน์ รพ.มัญจาคีรี 
3. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
   จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายจำนวนมาก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคท้ังทางด้านร่ายกาย ทรัพย์สิน และจิตใจ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พบว่าเกิด
ปัญหาต่อผู้บริโภคมากท่ีสุดคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก โดยมีการปลอมปนยาอันตรายเพ่ือช่วยลด
น้ำหนัก โดยยาอันตรายที่พบการปลอมปนมากที่สุดคือ ไซบูทรามีน (sibutramine) กลไกการออกฤทธิ์ของยา
ชนิดนี้คือ ยับยั้งการเก็บกลับ (reuptake) ของสารสื่อประสาทจำพวกซีโรโทนิน (serotonin) และ นอร์อีพิเนฟ
ริน (norepinephrine) ที่บริเวณสมองส่วนไฮโปธาลามัส (hypothalamic area) ส่งผลให้ความอยากอาหาร
ลดลงและอ่ิมเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันก็มี
อาการไม่พึงประสงค์มากด้วยเช่นกัน คือ ท้องผูก ปากแห้ง นอนไม่หลับ คลื่นไส้หลอดเลือดขยาย ความดัน
โลหิตสูง หัวใจต้นเร็ว ใจสั่น สับสน อ่อนแรง ปวดหัว วิตกกังวล เหงื่อออก การรับรสของลิ้นเปลี่ยนไป โดย
อุบัติการณ์การเกิดแตกต่างกันไป แต่ปัญหาที่สำคัญคือเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจนนำไปสู่การเสียชีวิต
ได้ ส่วนยาอันตรายอ่ืนๆ ที่มีการปนเปื้อนเช่น เฟนฟลูรามีน (fenfluramine) ฟลูออกซิทีน (fluoxetine) บิซา
โคดิล (bisacodyl) เป็นต้น โดยกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลักคือกลุ่มวัยรุ่นจนจนถึงกลุ่มวัยทำงาน
ในปัจจุบันมีการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้จำหน่ายจะมีการ
โฆษณาชี้ชวนในรูปแบบต่างๆที่มีสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวง หรือการชักชวนผ่านเครือข่ายขายตรง รวม
ไปถึงสถานที่จำหน่ายที่ใกล้กับชุมชนเช่น ร้านชำ ตลาดนัด และรถเร่ เป็นต้น โดยข้อมูลแบบรายงานผู้ที่มี
อาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 
ถึง 256 พบว่ามีผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักจำนวน 47 ราย ใน
ที่นี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย หากดูเฉพาะข้อมูลของอำเภอมัญจาคีรี พบว่ามีจำนวนถึง 5 ราย ในที่นี้เสียชีวิต  
ราย ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบมาก โดยปัญหาภาพรวมของทั้งจังหวัดพบว่า ประชาชนขาดความรู้ในการ
เลือกบริโภคระบบการรายงานผลอาการไม่พึงประสงค์จากการการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมต่อข้อมูลการกระจายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยในจังหวัด ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลมัญจาคีรีเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น “ชุมชนกุดขอนแก่น อ.มัญจา
คีรี จัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิด
กฎหมาย” เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานและระบบการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยด้วย
ชุมชนเอง และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายจิตอาสา (เครือข่าย อปท. อสม. และนักเรียน อย.น้อย) ใน
การจัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตรายด้วยชุมชนเอง 
4. วัตถุประสงค/์การศึกษาวิจัย 

 4.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนกุดขอนแก่น ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี  
     จังหวัดขอนแก่น ในการจัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย
     ด้วยชุมชนเอง 
  4.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายจิตอาสา (เครือข่าย อปท. อสม.และนักเรียน อย.       
น้อย) ในการจัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตรายด้วยชุมชนเอง 
 4.3 เพ่ือสร้างระบบการรายงานและระบบการแจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยด้วย
ชุมชนเอง 
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   กรอบแนวคิด  

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กระบวนการการขับเคลื่อนเพื่อจัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก 
ปนเปื้อนยาอันตราย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาผิดกฎหมายของอำเภอมัญจาคีรี 
5. กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ดำเนินงานและเครือข่ายท่ีร่วมดำเนินการ : 

5.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนในชุมชนกุดขอนแก่น  และเครือข่ายจิตอาสา อปท. อสม.และนักเรียน 
อย.น้อย อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นรวม 95คน 

5.2 พ้ืนที่ดำเนินงานชุมชนกุดขอนแก่น ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และตัวแทน
จากเครือข่ายจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคทุก รพสต. 

5.3 เครือข่ายที่ร่วมดำเนินการประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป  ผู้นำชุมชน  อสม.  ผู้ประกอบการ อย.
น้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
 

 
ขั้นตอนและกระบวนการหลักใน 
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งบประมาณ : งบสนับสนุนการดำเนินงานและการบริการจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้
บรรลุผลตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายเงินเบิกแทน
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค พ.ศ.2562  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่าย 
ดังนี้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, กลุ่มงานเภสัช
กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมัญจาคีรี และ คปสอ.มัญจาคีรี 
กลวิธีการดำเนินงาน 
 ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย  ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลมัญจาคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม คืนข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัย  ผ่าน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน (ธันวาคม 2562) และตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน 

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลมัญจาคีรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  รพ.สต.
บ้านหนองขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายจิตอาสา (มกราคม 2562) 

3. เครือข่ายจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคมัญจาคีรีร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในงานประจำปีของอำเภอ งาน
กล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี  (มกราคม 2562) 

4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย (กุมภาพันธ์ 2562) 
5. ถอดบทเรียนของเครือข่ายจิตอาสา (กุมภาพันธ์ 2562) 

6. ผลการดำเนินงาน 
6.1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 6.1.1 เครือข่ายจิตอาสามีความรู้เพ่ิมขึ้น 
6.1.2 เครือข่ายจิตอาสามีพฤติกรรมในการบริโภคท่ีปลอดภัยขึ้น ดังนี้ 

จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคต้นแบบจังหวัดขอนแก่น  ชุมชนกุดขอนแก่น  
อ.มัญจาคีรี จัดการปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักปนเปื้อนยาอันตราย และการโฆษณาผิด
กฎหมาย จำนวน 95 คน ก่อน(ธันวาคม 256)และหลังเข้าร่วมกิจกรรม(กุมภาพันธ์ 2562)ได้ผลดังนี้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  

เพศ ชาย (คน) หญิง(คน) รวม 
จำนวน 59 136 195 
ร้อยละ 30.26 69.74 100.00 

 2. อายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 6ปี 4 2.05 
6-20 ปี 7 3.60 
2-30 ปี 5 2.56 
3-40 ปี 15 7.69 
4-50 ปี 45 23.08 
5-60 ปี 47 24.0 
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3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 

 

 

 

 
4. อาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

5. โรคประจำตัว 

โรคประจำตัว ไม่มี(คน) มี(คน) รวม 
จำนวน 143 52 195 
ร้อยละ 73.33 26.67 100.00 

 

 

 

 

มากกว่า 60 ปี 72 36.92 
รวม 195 100.00 

วุฒิการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 2 .03 
ประถมศึกษา 148 75.90 
มัธยมศึกษา 24 2.3 
อนุปริญญา 4 2.05 
ปริญญาตรี 16 8.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.5 

รวม 95 100.00 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 4 2.05 
เกษตรกร 121 62.05 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 14 7.8 
ข้าราชการ 22 6.6 
พนักงานเอกชน 1 0.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 37 8.97 
ค้าขาย 6 3.08 

รวม 195 100.00 



    111 
 

 เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 111 

ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน 

ที ่ ข้อความโฆษณา ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค 
เชื่อ(%) ไม่เชื่อ(%) ซื้อ(%) ไม่ซื้อ(%) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1 “ยาลูกกลอนแผนโบราณ แก้อาการนอน

ไม่หลับ อาหารไม่ย่อย รักษาโรคมะเร็ง 
หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหติสูง อัม
พฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการปวดเมื่อย” 

32 
(6.4) 

6 
(3.08) 

63 
(83.59) 

89 
(96.92) 

4 
(7.8) 

3 
(.54) 

 

8 
(92.82) 

 

92 
(98.46) 

2 “เครื่องดื่มสมุนไพร ดื่มแล้วรักษา
โรคเบาหวาน มะเร็ง วัณโรค เรื้อน โรค
ทางสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต” 

33 
(6.92) 

7 
(3.59) 

62 
(83.08) 

88 
(96.4) 

3 
(6.67) 

3 
(.54) 

82 
(93.33) 

92 
(98.46 

3 “สมุนไพรจีน ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ บำรุงร่างกาย” 

29 
(4.87) 

8 
(4.0) 

66 
(85.3) 

87 
(95.90) 

9 
(4.62) 

0 
(0) 

86 
(95.38) 

95 
(00) 

4 “ยาสมุนไพรช่วยฟื้นฟูตับไต รักษา
เบาหวาน เกาต์  รูมาตอยด์ ต่อมลูกหมาก
อักเสบ บำรุงเลือด  ใช้หยอดตารักษาต้อ
กระจก” 

26 
(3.33) 

3 
(6.67) 

69 
(86.67) 

82 
(93.33) 

9 
(4.62) 

 
(0.5) 

86 
(95.38) 

94 
(99.49) 

5 “ยาผีบอก รักษาได้ทุกโรค อัมพฤกษ์ 
อัมพาต มะเร็ง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด  

2 
(0.77) 

4 
(2.05) 

74 
(89.23) 

9 
(97.95) 

3 
(6.67) 

7 
(3.59) 

82 
(93.33) 

88 
(96.4) 

6 “กาแฟผสมปรุงสำเร็จผสมคอลลาเจน 
ผอมสวย  หุ่นดี กระชับสัดส่วน  ช่วยให้
ผิวพรรณสดใส” 

23 
(.79) 

0 
(5.3) 

72 
(88.2) 

85 
(94.87) 

 
(5.64) 

5 
(2.56) 

84 
(94.36) 

90 
(97.44) 

7 “คลอโรฟิลล์เสริมสุขภาพ  เพ่ิมภูมิ
ต้านทาน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้สด
ชื่น ลดความอ่อนล้า ชะลอความแก่” 

42 
(2.54) 

2 
(6.5) 

53 
(78.46) 

83 
(93.85) 

24 
(2.3) 

0 
(5.3) 

7 
(87.69) 

85 
(94.87) 

8 “กลูต้าไธโอนและสารสกัดต่างๆเพ่ือผิว
กระจ่างใส  ลดความหมองคล้ำ และต้าน
ริ้วรอยแห่งวัย ด้วยสินค้าคุณภาพผ่านการ
รับรองโดย อย” 

22 
(.28) 

8 
(4.0) 

73 
(88.72) 

87 
(95.90) 

8 
(4.0) 

4 
(2.05) 

87 
(95.90) 

9 
(97.95 

9 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อกฟู รูฟิต ไร้
กลิ่น ขาวอมชมพู” 

6 
(8.2) 

0 
(5.3) 

79 
(9.79) 

85 
(94.87) 

6 
(3.08) 

 
(0.5) 

89 
(96.92) 

94 
(99.49) 

10 “อาหารเสริมลดอ้วน ดีท๊อก ล้างพิษใน
ร่างกาย ช่วยดักจับไขมันและสารพิษ 
ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดโคเลสเตอรอล  
ผิวพรรณสดใส รูปร่างผอมเพรียว สุขภาพ
แข็งแรง ลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตา ลด
อาการอึดอัดแน่นท้อง ลดแก๊สในลำไส้” 

22 
(.28) 

 
(5.64) 

73 
(88.72) 

84 
(94.36) 

2 
(6.5) 

6 
(3.08) 

83 
(93.85) 

89 
(96.92) 
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6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีเครือข่ายต้นแบบเครือข่ายต้นแบบในจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์และโฆษณาบนสื่อออนไลน์ของ 
อาหารเสริมลดน้ำหนัก จำนวน  แห่ง คือ กุดขอนแก่น 
6.2.2 มีระบบการจัดการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักท่ีมี
ความขัดเจน ข้อมูลมีความต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
7. สรุปและอภิปราย 
  จากการดำเนินงานสร้างเครือข่ายจิตอาสาต้นแบบคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ามีระบบการรายงานที่
ชัดเจนขึ้นผ่านระบบLINE กลุ่มซึ่งมีความรวดเร็วทันเวลา  เครือข่ายมีความรู้เพ่ิมขึ้น (จาก 86.36%เป็น 
95.44%)และมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มข้ึน (จาก 93.9%เป็น 
97.95%) และไม่พบรถเร่เข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายมาอีก 
  สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอดคือการขยายเครือข่ายจิตอาสาคุ้มครองผู้บริโภคให้ครบทุก รพ.สต.และผลักดัน
ให้มีการลงนามข้อตกลงร่วม MOU ระดับอำเภอ  เพ่ือร่วมกันจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนต่อไป 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายณัฐวุฒิ  นาคอก ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน เภสัชกรรม หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ   0892782594 E-mail : natthawut.narkaok@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 207 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยในเครือข่ายสุขภาพอำเภอมัยจาคีรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร และการบริการ 

2. โรงพยาบาลเปิดให้บริการ OPD คู่ขนานด้านการแพทย์แผนไทย ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด. 
3. ตรวจประเมินการให้บริการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐาน 
4. การให้บริการให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
5. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ  ตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 
6. ติดตาม กำกับและพัฒนางาน รายงานและประเมินผล 

ผลการดำเนินงาน 
 

KPI เป้าหมาย ผลงาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. โรงพยาบาลเปิดให้บริการOPD คู่ขนานด้านการแพทย์แผน
ไทยตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 5 3 

1.1 แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษาท่ี
ห้องตรวจโรคที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 วัน 

5 วัน 3 วัน 5 3 

1.2 มีรายการยาสมุนไพรไม่น้อยกว่า 30 รายการ (เป็นยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ อย่างน้อย 20 รายการ) 

30 30 5 5 

1.3 ระดับความสำเร็จด้านการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
(ยาปรุงเฉพาะราย) 

5 0 5 0 

2.ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลผลการดำเนินงาน
ด้านการแพทย์แผนไทยของเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

 5 4 

ด้านที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพมีคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการข้อมูลฯ 

5 5 5 5 

ด้านที่ 2  
2.1 ร้อยละท่ีลดลงของการจ่ายยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
และรหัสยาอื่นของเครือข่ายบริการสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 

   12 81.1 5 5 

2.2 ผู้ป่วยในทั้งหมดที่ได้รับการบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 

7 18.70 5 5 

2.3 ร้อยละมารดาหลังคลอด 25 68.70 5 5 
ด้านที่ 3  
ร้อยละของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้เข้า
ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ก่อนส่งออกข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

60 33.33 5 1 

ด้านที่ 4 
ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพได้บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ60 

60 66.67 5 3 
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3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟู ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน  

 10 9 

3.1 รพช./ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 20 

20 10.02 5 4 

3.2 รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิ/ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 25  

25 43.13 5 5 

4. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก 

  10 6 

รพช./ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

10 1.29 5 1 

รพ.สต./ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

25 31.53 5 5 

รวมคะแนนที่ได้   30 22 
รวมคะแนนทั้ง 4 ประเด็น ได้คะแนน 23 คะแนน  คิดเป็น 3 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยังไม่เข้าใจบริบทของการให้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งวัสดุอุปกรณ์ของการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยยัง
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ หรือ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านการให้บริการแพทย์แผนไทยชำรุดไม่อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 
     3. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการและภาระงาน ทำให้การลงบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการ 
เกิดความล่าช้าใน 
     4. ไม่มีห้องปรุงยาเฉพาะราย 
ข้อเสนอแนะ 
     1. จัดสรรบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อภาระงานและผู้มารับบริการ 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวจีรภรณ์   วงษ์จารย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 
กลุ่มงาน เภสัชกรรม หน่วยงาน แพทย์แผนไทย 
มือถือ 088-5651768 E-mail    Jeeraporn.wonjan@gmail.com 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 208 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)     
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งระดับ รพ. และ ระดับ CUP 
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือวิเคราะห์ส่วนขาดในการจัดทำแผนพัฒนางานประจำปี 
- จัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการงานเยี่ยมบ้าน และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในระดับ CUP 
- จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกปี 
- จัดทำโครงการพัฒนางานเครือข่าย ร่วมดูแลสุขภาพในชุมชน โดยของบสนับสนุนจากงบแก้ไข 
  ปัญหา CUP และ อบต.กุดเค้า 
- จัดประชุมวิชาการทีมเยี่ยมบ้าน และผู้สนใจ  จัด case conference  ทุก 2 เดือน 
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ตามเกณฑ์ โดยทีมสหวิชาชีพในภาพ CUP มัญจาคีรี 
  ในช่วงบ่ายทุกวันราชการ  
- มีนักกายภาพบำบัด ดูแล ติดตามเยี่ยมบ้านรับผิดชอบรายตำบล 
- มีแพทย์ เภสัชกร พยาบาลที่ผ่านการอบรม Basic Palliative Care for Community Nurse                 
- มีพยาบาลประจำศูนย์ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic certificate Course  Palliative Care for    
  Nurse  
- จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)    
- แนวทางปฏิบัติ Family meeting และ Advance care plan  
- มีแนวทางการรักษาด้วย strong opioid medication และแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก 
- มีคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีจำเป็น ให้ยืมไปใช้ที่บ้าน 
- มีระบบการประสานงานรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในชุมชน  เพ่ือการดูแลต่อเนื่อง   
- มีระบบขอรับคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 200 ได้คะแนน 200 
- มีจุดให้บริการผู้ป่วยนอก แบบ one stop service 
- มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น  ให้ผู้ป่วย-ญาติยืมไปใช้ต่อที่บ้านเพียงพอ      
- ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ รพช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ 30 สิงหาคม 2559 
- ปี 2560 ส่งการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระดับจังหวัด 
- จัดนำเสนอผลงานเด่นระดับ CUP มัญจาคีรี เมื่อ 15 ธันวาคม 2560  
- ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ Poster presentation ในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ปี 2561 
- ปี 2562 ส่งประกวดระดับเขตเรื่องพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Intermediate and palliative   
  care service  แบบ Lean and Seamless 
- จำนวนผู้ป่วยที่ได้คัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งหมด 103 ราย (ข้อมูล ต.ค.-มิ.ย.62) 
- ผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอาการปวด ได้รับ Opioids ตามเกณฑ์  จำนวน 70/70  คน ร้อยละ 100    
- ให้บริการ Family meeting และ Advance care plan จำนวน 100/103 คน ร้อยละ 97.09  
- ผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 102 /103 คน ร้อยละ 99.03 
- มีแนวทางการรักษาตั้งแต่แรกรับ-จำหน่าย 
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ปัญหาและอุปสรรค 
- การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน   ด้านผู้นำด้านจิตวิญญาณยังไม่ 
  ครอบคลุม  

ข้อเสนอแนะ 
- ทางส่วนกลาง ควรมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้นำด้านจิตวิญญาณ  ภาพรวมทั้ง 
  จังหวัดให้ครอบคลุมทุก รพ.สต. 
- ทางส่วนกลาง ควรมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ๆให้บริการด่านหน้า เช่น OPD , ER ให้   
  ครอบคลุม 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 209, PA 7 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด   
สถานการณ์  
       ข้อมูลจาก HDCของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรงชนิด Community-
acuquired ปีงบประมาณ 2559, 2560 และ 2561 มีจำนวน 76,93,90 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 14,12,9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.42, 12.90 และ10 ตามลำดับ กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
Pneumonia, UTI+Acute pyrronephytis, Diarrhea,cellulitis และ Cholecytitis ผู้ป่ วยส่วนใหญ่ เป็น
ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิต ได้แก่ ผู้ป่วยมีโรคร่วมและเลือกการรักษาแบบประคับประครอง  
       ปี 2557 มีแนวทางการปฏิบัติ (CPG) ระดับจังหวัดมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษา พบปัญหาการดูแล
รักษายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งการคัดกรอง การประเมิน การประเมินซ้ำ การเฝ้าระวังไม่เหมาะสม ซึ่ง
สาเหตุจากการสื่อสารแนวทางปฏิบัติไม่ทั่วถึง บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการ SIRs 
ทำให้การใช้แบบประเมินแรกรับรวมถึงการนำ CPG มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยยังไม่คลอบคลุม ทีมสหสาขา
วิชาชีพจึงได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เป็นการรักษาแบบ early directed goal therapy ซึ่งเน้นการวินิจฉัย
รวดเร็ว การให้ยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วและเหมาะสม การให้สารน้ำเหมาะสมและทันท่วงทีก่อนเกิดภาวะ 
multiple organ dysfunction โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ป่วย แต่พบ
ปัญหาว่าแนวทางปฏิบัติและการเก็บตัวชี้วัดไม่ชัดเจน  
       ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดได้มีการพัฒนาแนวทางการดูแลและการเก็บตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทำให้มี
แนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลจาก HDC ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดรุนแรง แบบรุนแรง
ชนิด Community-acuquired ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม-31 มิถุนายน 2562) มีจำนวนผู้ป่วย sepsis 
,septic shock 78คน เสียชีวิต 5 คน  
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. ร่วมรับนโยบายจากสสจ.ชีแ้จงตัวชี้วัด และการคีย์ข้อมูลผ่านโปรเกรม docs google 
3. ปรับปรุงguideline การดูแลรักษาภาวะ sepsis, standing sepsis order 
4. สื่อสารแนวทางการใช้ guideline การดูแลรักษาภาวะ sepsis, standing sepsis order ให้
หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ 
5. ผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลผ่านโปรเกรม docs google ส่ง สสจ.ทุกเดือน 
6. ประเมิน  ติดตาม  และสรุปผลทุกไตรมาสนำเสนอทีม PCT/ องค์กรแพทย์ เพ่ือปรับปรุงส่วนขาด 

ผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) 
 

เกณฑ์การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน 
1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 31.08% (ได ้4 คะแนน) 
2. การใช้ยา Norepinephine เป็น first line drug ในการ
รักษา septic shock ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 96.88%(ได้ 10 คะแนน) 

3. อัตราการได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย 
sepsis/septic shock  

ร้อยละ 90 89.19.10(ได้ 30 คะแนน) 

4. อัตราการได้รับสารน้ำ 1500 ml หรือ 30ml/kg ภายใน 1 
ชั่วโมง หลังการวินิจฉัยภาวะ sepsis/septic shock  

ร้อยละ 90 49.06.% (ได้ 14 คะแนน) 

5 .อั ต ร าต าย ผู้ ป่ ว ย ติ ด เชื้ อ ใน ก ร ะแ ส เลื อ ด ใน ชุ ม ช น 
community-acquired:CI  

น้อยกว่าร้อย
ละ 30 

6.41% (5 คน ได้ 30 คะแนน) 
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  5.1 ผู้ป่วยที่ walk in 
  5.2 ผู้ป่วยที่ refer in 

 
             

 

ผลการประเมิน  สรุปคะแนนรวม = 88 คะแนน  ระดับคะแนน 5 
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

1. การสื่อสารการนำguideline การดูแลรักษา
ภาวะ sepsis, standing sepsis order ยังไม่
ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยบริการ 
 

1. สื่อสารการนำguideline การดูแลรักษาภาวะ sepsis, 
standing sepsis order ให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง/หน่วย
บริการที่เก่ียวข้อง 
2. องค์กรจัดประชุมวิชาการสื่อสารให้บุคลาการในเครือข่าย 
3. แม่ข่ายจัดอบรมวิชาการเพ่ือให้ความรู้ 
กับบุคลกร 

2. ขวด H/C ไม่เพียงพอ 
 

1. ประสานสสจ./โรงพยาบาลขอนแก่นขอเพ่ิมจำนวนการเบิก 
2. ทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง 

3. แถบตรวจ Lactate ไม่เพียงพอ 1. ประสานงานกับงานชันสูตรให้เบิกจากรพ.ขอนแก่นให้
ต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ให้จัดประชุมวิชาการท้ังในภาพจังหวัดหรือเขตทุกปี 
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เป้าประสงค์ที่  6  สถานบริการสุขภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 210, PA 8 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน การลดอัตราเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24  
                ชั่วโมง 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีการคัดกรองแยกประเภทผู้มารับบริการ เป็น 5 ประเภท 
2. รวบรวมและส่งข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงในโปรแกรม

ของจังหวัดทุกเดือน 
3. มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต 
4. จัดทำโครงการ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตในปี 2562 เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้น

คืนชีพ โครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ  โครงการทบทวนความรู้แก่กู้
ชีพในเขตอำเภอมัญจาคีรี 

5. มีการดำเนินการตามแผน 
ผลการดำเนินงาน 
 ข้อมูลผู้รับบริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉินปี 2562   
  

ผู้ป่วย ESI 1 ผู้ป่วย ESI 1 ที่เสียชีวิต ร้อยละผู้ป่วย ESI 1 ที่เสียชีวิต 
229 9 3.93 

ในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561– มิถุนายน 2562) มีผู้เสียชีวิต 9 ราย จึงได้มีความพยายามใน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ มีการจัดตั้งด่านชุมชนร่วมกับอำเภอ นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตลอดจนการฟื้นฟูความรู้ 
ของบุคลากรในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ และการให้ความรู้ประชาชน กู้ชีพ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 
สรุปคะแนน 

1. มีการส่งข้อมูลทันเวลาทัน 100 % = 1 คะแนน 
2. มีการวิเคราะห์การเสียชีวิต มีกิจกรรม = 2 คะแนน 
3. วางแผนทำโครงการเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต = 3 คะแนน 
4. ปฏิบัติตามแผนงาน = 4 คะแนน 
5. มี กิจกรรม 1-4 และมีผู้เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 7 (3.93%) = 5 คะแนน 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. อุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตส่วนมากเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่เกิดเหตุ 
2. การขับเคลื่อน ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอยังมีน้อย 
3. การเข้าถึงของผู้ป่วยค่อนข้างช้า ส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อสามารถ ประเมิน คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย
ไดอ้ย่างถูกต้อง 
2. จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทั้งบุคลากร สาธารณสุขและประชาชนทั่วไป 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 211, PA 9 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP 
 2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP  

3. รายงานการประเมินตนเอง (Self assessment) ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ของ รพ.สต.    
   ทุกแห่งภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ  

 4. จัดทำเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP ระยะ 5 ปี  (2560-2564 ) 
 5. จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 
 6. สรุปผลคะแนนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว แยกราย รพ.สต.  
ผลการดำเนินงาน 
 1. มีคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP 
 2. มีคำสั่งคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ระดับ CUP  
 3. บันทึกผลการประเมินภายใน cup บนเว็ป สสจ.ขอนแก่น   
 4. มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ CUP ระยะ 5 ปี  (2560-2564 ) 
 5. ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.27 
ผลงาน ได้คะแนน  5 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 212, PA 10 
ชื่อตัวช้ีวัด : ร้อยละความสำเร็จของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนา 
                คุณภาพตามมาตรฐาน HA  
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ระดับโรงพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานสำคัญทุกระบบ 
- วิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา (SWOT) 
- จัดทำแผนงาน/โครงการฯ พัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล 
- วิเคราะห์ และแผนงาน/โครงการ ระดับ รพ. / ระบบงานสำคัญ 
- ประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการระดับ รพ./ระบบงานสำคัญ 
- จัดกิจกรรม Best Practiceนวัตกรรม/CQI /R2R/วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพใน รพ. 
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการพัฒนาทุก 3 เดือน 
- จัดทำแผนตามข้อเสนอแนะ สรพ. 

ผลการดำเนินงาน 
 

 
 

ผ่านการรับรองซ้ำ reaccreditation ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และมีแผนงาน/โครงการ
ตาม recommendation 
สรุปคะแนน  5  คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- พัฒนาคุณภาพ/การติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่องเนื่องจากภาระงานประจำ 
แนวทางการพัฒนา 

- ติดตาม กำกับ แผนงาน/โครงการตาม recommendation ให้เป็นไปตาม timeline 
ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุชีราพร  มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ทันตกรรม หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ  0850143875 E-mail jumdent@yahoo.com 
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เป้าประสงค์ที่ 7 ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง 
มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 213 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผลการดำเนินงาน 
 

หัวข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ หลักฐานประกอบ 
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
(SWOT)และคัดเลือกปัญหาโดยการจำแนกผล
การวิเคราะห์  

(1คะแนน) 1 SAR รอบ 9 เดือน 62 

2. นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนหรือกำหนด
มาตรการในการปรับปรุง  

(1คะแนน) 1 SARรอบ 9 เดือน 62 

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ :  Flow 
chart พร้อมระบุระยะเวลาในแต่ละข้ันตอน  

(2คะแนน) 2 SAR รอบ 9 เดือน 62 

4. ส่งรายงานรอบ 6 เดือนผ่าน SAR  (1คะแนน) 1 SAR รอบ 6 เดือน 62 
5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข รอบที่ 1  
5.1 ลดขั้นตอน/ลดระยะเวลา 
5.2 ปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ/
ข้อแนะนำของผู้รับบริการ 
5.3 มีแผนพัฒนาต่อยอด  

(2คะแนน) 2 
SAR รอบ 6 เดือน 62 
SAR รอบ 9 เดือน 62 

6. ส่งรายงานรอบ 9 เดือนผ่าน SAR  (1คะแนน) 1 SAR รอบ 9 เดือน 62 
7. ความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไข รอบที่ 2 

(2คะแนน) 
2 

ความแออัดผู้ป่วยนัดเจาะ
เลือดไทรอยด์ลดลง 

8. มีการจัดทำ CQI หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

(2คะแนน) 
1 

อยู่ในSARรอบ6เดือน62
และรอบ9เดือน62 

9. ประชาชนประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้ 
Application เพ่ิมมากข้ึน 

(1คะแนน) 
1 

SAR รอบ 6 เดือน 62=952 
SAR รอบ 9เดือน62=1846 

10. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการให้บริการผ่าน
ช่องทาง ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(1คะแนน) 1 
แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
11. มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่
ทันสมัย (รองรับระบบราชการ4.0)  (3คะแนน) 3 มีระบบเรียกคิวคนไข้ 

12. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการ   
ร้อยละ 85 ขึ้นไป (3คะแนน) 3 

SARรอบ 6เดือน
62=90.58% 

SARรอบ9เดือน=90.67% 

รวม 20 คะแนน 20  
        สรุป ระดับคะแนนที่ได้ (1-5)  5  

 

ผลงาน  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 



    123 
 

 เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 123 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน 
และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 8  บุคคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 301, PA 11 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข(Happy Organization) 
เกณฑ์  หน่วยงานมีการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระดับ 5 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. ชี้แจงแนวทางการประเมินและประเมินความสุขของบุคลากร(Happinometer)ผ่านเว็บไซต
Happinometer.moph.go.thและประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public OrganiZation Index 
: HPI) ผ่านเว็บไซต์bps.moph.go.th 

2. วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer)และสุขภาวะองค์กร( HPI) 
3. จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข แบ่งตามมิติแต่ละด้าน 
4. ดำเนินตามแผน 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน 
1. การตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรโดยบุคลากร
(Happinometer) 

≥ร้อยละ70 89 

2. การตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กรโดยหัวหน้างาน( HPI) ≥ ร้อยละ 70 70 
 

ผลการดำเนินงาน  ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 5 คะแนนที่ได้  5 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 
      1. บุคลากรตอบแบบประเมินไม่ครบ 
      2. การเข้าถึงของบุคลากรในการตอบแบบประเมินและจำนวนข้อในการตอบมีจำนวนมาก  
แนวทางการพัฒนา 
      1. ชี้แจงและให้ข้อมูลแนวทางการประเมินให้บุคลากรรับทราบเป็นรายหน่วยโดยผ่านหัวหน้างาน 
      2. ในกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึง IT มีระบบพ่ีเลี้ยงช่วยในการตอบแบบประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางจตุพร สุวรรณขิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน งานผู้ป่วยในชาย หน่วยงาน รพ.มัญจาคีรี 
มือถือ 0883113759 E-mail   jatu2515@gmail.com 
ชื่อ-สกุล : นายฐิติพันธ์   บุญสัตย์ ตำแหน่ง : จพ.สาธารณสุขอาวุโส 
กลุ่มงาน : หน่วยงาน : สสอ.มัญจาคีรี 
มือถือ 063-9941494 E-mail : tigobza@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:jatu2515@gmail.com
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เป้าประสงค์ที่  9  เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 302 
ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จของ อสม. และ อสค. ที่ได้รับการพัฒนาตาเกณฑ์ที่กำหนด 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 
ขั้นดำเนินการ 

1. ประสานงานโรงพยาบาลมัญจาคีรี และประธาน อสม.ระดับอำเภอ สำรวจข้อมูล อสม.และ อสค 
2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อสค. 
3. จดัทำแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อสค. 
4. ประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ใน Web thaiphc.net 

ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
1. รายงานผลการดำเนินงาน ทาง Web thaiphc.net  
2. วิเคราะห์โอกาสพัฒนาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ผลการดำเนินงาน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  
1. มีแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ระดับ CUP และ มีการข้ึนทะเบียน อสค.หน่วย
บริการน้อยกว่า 60 คน ได้ 1 คะแนน 
2. ผ่านข้อที่ 1 และ มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 รพ.สต.ละ 10 คน และ มีการขึ้นทะเบียน อสค.
ในหน่วยบริการละ 60-65 คน ได้ 2 คะแนน 
3. ผ่านข้อที่ 1,2 และ มีการขึ้นทะเบียน อสค.ในระบบหน่วยบริการละ 65 คนข้ึนไป ได้ 3 คะแนน 
4. ผ่านข้อที่ 1,2,3 และ อสม.4.0 มีศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (รพ.สต.ละ 10 คน มีทักษะใช้
ดิจิตอล,first aid, CPR ร้อยละ 90 ) ได้ 4 คะแนน 
5. ผ่านข้อที่ 1,2,3,4 และ อสค. ผ่านเกณฑ์ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ ครอบครัวที่ดูแลกลุ่ม CKD / 
NCDแทรกซ้อน/ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน 

ผลงาน  ผ่านข้อที่ 1,2,3,4 และ อสค. ผ่านเกณฑ์ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ ครอบครัวที่ดูแลกลุ่ม CKD / 
NCDแทรกซ้อน/ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร้อยละ 50 ได้ 5 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการดำเนินงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  แต่ในการดำเนินงานพบว่าเมื่อมีการ
ประสานงานนอกหน่วยงาน  พบว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง Web thaiphc.net ไม่สมบูรณ ์
ข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทาง Web thaiphc.net ทุก 3 เดือน 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ 125 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสานสนเทศและยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ   

เป้าประสงค์ที่  10  มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 401, PA 12 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของสานักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
                (PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1.  ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี 
2.  จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ PMQA 
3.  จัดทำแผนงาน/โครงการทบทวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสสอ. 
4.  ประชุมเพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่ F2 ลักษณะสำคญัขององค์กร 
เพ่ือตอบคำถาม 13 คำถาม  
5.  ประชุมทีมวิเคราะห์ตามแบบฟอร์ม 3 การประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

  6.  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและวิธีการดำเนินงานจาก สสจ.ขอนแก่น และทีมพ่ีเลี้ยง 
 7.  เพ่ิมเติม แก้ไข เอกสารส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

8.  รายงานผลการประเมินตนเองในหมวด 1,2,4,5 พร้อมกับการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน  
9.  สรุปผลการดำเนินการ 
10.  ส่งรายงานในระบบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่งเอกสารรายงานไปยัง สสจ.ขอนแก่น 

ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำแบบประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
แบบฟอร์ม F1 ใบสรุปรายการ  
แบบฟอร์ม F2 ลักษณะสำคัญขององค์กร 13 คำถาม (F2ข OP 10 page.dox)และ(OP 1 page.ppt)  
แบบฟอร์ม F3 การประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงพร้อมคะแนน หมวด1/5/2 และหมวด4  

(Self SW&Score.doc) และ (F4 Cat7_KPIs.xls)  
แบบฟอร์ม F4 การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย หมวด1 หมวด5 หมวด2 และหมวด4 

(Self Score.xls) และ (F4 Cat7_KPIs.xls)  
แบบฟอร์ม F5 แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.  บันทึกข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์ http://pmqa.moph.go.th/moph-pmqa/frontend/web/  

เป้าหมาย  ระดับ  5  ผลงาน  ระดับ  5 
ปัญหาและอุปสรรค 

ในการประชุมผู้ปฏิบัติงานให้ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นระยะๆ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติ 

 

http://pmqa.moph.go.th/moph-pmqa/frontend/web/
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1. ประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
 

 
 

2. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและวิธีการดำเนินงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 402 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผ่านเกณฑ์ การ 
                ประเมินคุณภาพ และความโปร่งใส (ITA) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินการ 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน 
2. ชี้แจงในคณะกรรมการบริหาร มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตามหัวข้อ  หรือผู้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการตามหัวข้อ 
3. มีการประชุม สื่อสารแนวคิดและวิธีการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม  
4. กำหนดและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
5. จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence  Based)  

และรายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส 
ผลการดำเนินงาน  ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  EB 1-26    
สรุปคะแนน  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ EB 1-26   ได้คะแนนระดับ 5     
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การจัดเก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ไม่เป็นระบบ ทำให้การเรียบเรียงเอกสารช้า 
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดความสนใจและยังไม่ให้ความสำคัญ    

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรมีการประชุมอบรมการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
2. ควรมีการประชุม และให้ผู้บริหารสั่งการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ให้ชัดเจน 
3. ควรมีการประเมินตนเองให้ครบทุกไตรมาสเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
4. การประชุมอบรมให้ความรู้ควรดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรก หรือไตรมาสที่ 2   
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 403 
ชื่อตัวช้ีวัด : จำนวนหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน  ระดับ 5 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
3. แจ้งให้บุคลากรทุกคนในทุกงานทุกกลุ่มงาน จัดทำ Flow Chart   ตามระบบควบคุมภายในของ

ตนเองให้ครบทุกกระบวนงาน 
4. นำ Flow Chart ทุกกระบวนงานที่มีความถูกต้องตามหลักปฏิบัติ  ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุกงาน  มาเป็นคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงาน
ได ้

5. จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ  และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม  
Flow Chart การปฏิบัติงานแต่ละกระบวนงานโดยเคร่งครัด 

6. ทุกงาน ทุกกลุ่มงานดำเนินการประเมิน 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   โดย จัดทำตาราง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และจัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส่วนงาน
ย่อย แบบ ปค. 4 และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปค. 5   

7. คณะทำงานด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   รวบรวมผลการดำเนินงานของทุกงาน ทุก
กลุ่มงาน ทั้งหมด   มาสรุปประเมินผลในภาพรวม  แล้วจัดทำตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง รวมทั้งหา
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบ    

8. มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้บริหารกำหนดให้มีการติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับความพอเพียงของการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง ( 
6 เดือน /ครั้ง)  

9. เมื่อผู้บริหารได้รับรายงานการติดตามการพิจารณาวิธีปรับปรุงการควบคุม กำหนดมาตรการที่
เหมาะสม เพ่ือดำเนินการ สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง  ชี้แจงเหตุที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ตาม
ข้อเสนอแนะ 

10. มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสนอ 
ผลการดำเนินงาน  เป้าหมายระดับ 5 ผลงานระดับ 4  ได้คะแนน 4 คะแนน 
 

ระดับ เกณฑ์ 
ผลงาน 

มี ไม่มี 
1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และผู้รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดนโยบายชัดเจนให้มีการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน 

/  

2 หน่วยงานของรัฐประเมินความเสี่ยงครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์ ตามภารกิจแผน
ดำเนินงาน จัดการวางระบบการควบคุมภายในตามลำดับความเสี่ยงและส่วน
งานย่อย จัดวางระบบการควบคุม ภายใน ตามความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้รับผิดชอบอย่างเพียงพอเหมาะสมและดำเนินการถูกต้อง ตาม
แนวทาง:หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

/  

3 การจัดทำรายงาน ระดับหน่วยงาน แบบ ปค.4  แบบ ปค. 5   และระดับ ส่วน
งานย่อย แบบ ปค.4 (ส่วนงานย่อย) แบบ ปค. 5(ส่วนงานย่อย) ให้แล้วเสร็จ

/  
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ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวทาง :การจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ 

4 มีการนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนงาน
(Flow Chart) แต่ละกระบวนงานลงนามรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับให้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานหรือคู่มือปฏิบัติงาน 

/  

5 มีกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง( 6เดือน:ครั้ง) และมีการ
ปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 / 

 

ปัญหาอุปสรรค  
1. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   
2. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ  ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดวางระบบ 
3. หน่วยงานย่อย ยังไม่เห็นความสำคัญ ขาดความตระหนัก ไม่ได้นำ ไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม  ขาด
ความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ให้กับทุกหน่วยงาน  ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 
3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ สร้างแรงผลักดัน ส่งเสริม ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  

เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  และสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการป้องการการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ได้  
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เป้าประสงค์ที่ 11 สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม 
 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 404, PA 13 
ชื่อตัวช้ีวัด : ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7  ของหน่วยบริการ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 
 สถานการณ์ทางการเงินไม่เกินระดับ  4  และมีการจัดทำ , ส่งรายงานแผนประมาณการรายได้ และ
ควบคุมค่าใช้จ่าย (planfin) 
ผลการดำเนินงาน 

มีการนำเสนอข้อมูลด้านการเงินและดัชนีชี้วัดทางการเงินต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อการเฝ้า
ระวังทางการเงิน มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (planfin) เป็นแผนรายรับ แผนรายจ่าย และ
แผนการลงทุน โดยพิจารณาจากโครงการและคำของบลงทุนของแต่ละกลุ่มงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน จะพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังร่วมกับการวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในให้การตรวจสอบภายใน งานด้านการเงิน งานด้านบัญชี งานด้านพัสดุ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในปีละ 1 ครั้ง  มีการรายงานปัญหาที่ตรวจพบแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไข 

มีคณะกรรมการ FM (Financial Management) เพ่ือเฝ้าระวังเรื่องรายรับ-รายจ่าย  การเรียกเก็บ
ลูกหนี้ การติดตามหนี้ ประกอบด้วยฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายประกันสุขภาพ  ตึกผู้ป่วย  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ มีการหารือเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ครบถ้วน และมีการจัดซื้อจัดหาที่มีความประหยัดคุ้มค่า  โดยจะมีการประชุมเฉลี่ยสองเดือน 1 ครั้ง หรือ
เมื่อมีประเด็นที่ต้องหารือเฉพาะกิจ 

ตารางคำนวณภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะวิกฤติทางการเงิน7 ระดับอยู่ระดับ 1 มีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน -1,558,525.07 
บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีการจ่าย ฉ.11 เพ่ิมข้ึน 
สรุปคะแนน  ระดับสถานการณ์การเงินอยู่ในระดับ 1 และผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการเงินการ
คลังที่มีประสิทธิภาพ 

1. แผนการเงินการคลัง มีผลต่างของแผนและผลไม่เกินร้อยละ 5 ผ่าน 
2. หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกินค่า mean+2 SD ของกลุ่มเดียวกัน ไม่ผ่าน 
3. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมากกว่า 4 ตัว ผ่าน 
4. หน่วยบริการ  (CUP) ผ่านเกณฑ์คะแนนคุณภาพบัญชี ผ่าน 

สรุป  ผ่าน 3 ข้อ ไม่ผ่าน 1 ข้อ  
ผลการให้คะแนน  ระดับสถานการณ์การเงินอยู่ในระดับ 1 และผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ จำนวน  3  ข้อ ได้ระดับคะแนน  4  คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

Ratio ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 3/2562 
Current Ratio 3.46 3.67 3.26 
Quick Ratio 3.27 3.47 2.89 
Cash Ratio 2.25 2.53 1.97 

NWC 66,010,105.02 73,470,271.57 62,357,685.25 
NI+DEPLECIATION 5,626,445.80 11,778,807.63 -1,558,525.07 
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1. กระทรวงสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงผังบัญชี (เพ่ิม) และวิธีการบันทึกบัญชีบ่อยครั้ง ทำให้ยาก
ต่อการปฏิบัติ เนื่องจากชื่อบัญชีเปลี่ยนไป  บางรายการมีเพ่ิมใหม่ และบางรายการยกเลิกไป  สูตรการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับรายการของหน่วยบริการ ซึ่งอาจแตกต่างกับ
มาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  จึงต้องระมัดระวังในการนำตัวเลขไปใช้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมควรมีหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกปี    
3. จัดโครงการประชุมระหว่างแม่ข่ายและลูกข่าย ในการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างอย่างต่อเนื่อง    

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 405 
ชื่อตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลมีการบริหารต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง/กระบวนการดำเนินงาน 
 การบริหารการเงินการคลัง  Financial Administration index (FAI) ดังนี้  
1. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost:UC)  

1.1 มีแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน  
1.2 มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาต้นทุนประจำโรงพยาบาล  
1.3 มีการตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูลบริการประจำเดือน  
1.4 มีการนำเสนอต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารประจำทุกเดือน 
1.5 มีต้นทุนบริการ OP/IP ต่อหน่วยอยู่ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่มระดับบริการด้วยวิธี Quick Method 

เป็นรายไตรมาส   
2. และมีมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) 
ผลการดำเนินงาน 
1. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost:UC)  

1.1 มีแผนการพัฒนาการจัดทำต้นทุน  
1.2 มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาต้นทุนประจำโรงพยาบาล  
1.3 มีการตรวจสอบคุณภาพความครบถ้วนของข้อมูลบริการประจำเดือน  
1.4 มีการนำเสนอต้นทุนบริการ OP/IP ต่อผู้บริหารประจำทุกเดือน 

 1.5 ต้นทุนบริการ OP เกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ย แต่ต้นทุน IP ไม่เกินเกณฑ ์
2. และมีมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) 
สรุปคะแนน  คะแนนรวม 100 คะแนนได้คะแนนรวม  85  คะแนน ระดับ  5  คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ควรทบทวนข้อมูลบริการ รวมทั้งข้อมูลค่าบริการ รวมทั้งข้อมูลบัญชี แล้วนำสาเหตุมาวางแผน
แก้ไข 
ข้อเสนอแนะ  
          1. ควรมีมาตรการเพ่ิมรายได้-ลดรายจ่าย ของหน่วยบริการในเครือข่าย 
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เป้าประสงค์ที่  12  มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์  
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 406 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์  
แนวทางการดำเนินงาน 

คปสอ.มัญจาคีรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่าย
บริการสุขภาพ  ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ที่  36 /2561  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2561  และ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงบลงทุนฯ  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการฯ คณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากรฯ ตามคำสั่ง คปสอ.มัญจาคีรี ที่  2/2561  ลงวันที่   11  เมษายน  2561 
มีบทบาทหน้าที่ดูแลเรื่อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเครือข่ายบริการ การ
จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขประจำปี การจัดทำแผนงบลงทุน แผนพัฒนาคุณภาพ
บริการ และแผนอัตรากำลังและพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย มีการจัดประชุมทำแผน
ยุทธศาสตร์ระบบบริการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพมัญจาคีรี  ปี 2559-2563 ครั้งแรก ในระหว่าง
วันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลาวิลล่า โฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดการประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุขประจำปี ทุกปี  และการดำเนินงานตามแผนงาน  ควบคุม  กำกับ  
ประเมินผล  ภายใต้บทบาทของคณะอนุกรรมการฯ และมีการนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ 
คปสอ. ทุกครั้ง 
ผลการดำเนินงาน   
1.  มีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP มัญจาคีรี โดยคณะกรรมการเป็น 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา   

2.1 มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านนโยบายของ สสจ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ CUP ต้อง 
ตอบสนอง  

2.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบการจัดลำดับความสำคัญของ 
ปัญหา  

2.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการป่วย/การตาย การบริการสุขภาพทั้งการรักษา ป้องกันโรค  
ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 ปี  
      2.4 มีการจัดลำดับของปัญหา 
3.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ CUP วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มาตรการ 

3.1  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอที่มี 
ตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการ    

3.3 มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทุกภาค 
ส่วนรวมถึงภาคประชาสังคม  
      3.3  มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถรับรู้ได้ 

3.4  มีการจัดทำกลยุทธ์และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องและ 
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ CUP 

3.4 มีการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีตามแผนยุทธศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหาร  
CUP 
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4.  มีการประกาศตัวชี้วัดที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ระยะ 3-5 ปีและรายปีการสื่อสารยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที ่
     4.1  มีการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ของ CUP สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและตำบล 
 4.2 มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
5. กระบวนการติดตามนิเทศ ประเมินผล และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 5.1 การบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ ท้องถิ่น และเอกชน 
 5.2 มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม/กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ CUP 
 5.3 มีการกำหนดแผนและข้ันตอนติดตามนิเทศงานที่สำคัญของ CUP 
 5.4 มีการรายงานผลและข้อเสนอจากการนิเทศงาน ติดตามงานของ CUP และนำไปปรับปรุงพัฒนา 
ผลการดำเนินงาน  ระดับดีเยี่ยม คะแนนรวม  90  คะแนน ได้คะแนน = 5  คะแนน  
ข้อเสนอแนะ  การถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลหรือหน่วยงาน รวมทั้งการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในเครือข่ายบริการ อาจไม่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ชัดเจน เนื่องจากมีการแยก
ส่วนหน่วยงาน 
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รหัสตัวช้ีวัด : รหัส 407 
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
2. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
3. แผนการนิเทศงานคุณภาพข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

CUP มัญจาคีร ี ปีงบประมาณ 2562 
4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ดำเนินการตรวจสอบ

คุณภาพข้อมูลตามแผน 
5. มีการนำเสนอผลการตรวจสอบข้อมูลในที่ประชุม CUP Board ทุกครั้ง 
6. มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
1. สาเหตุการตาย : ประเมินจากฐานข้อมูลสาเหตุการตาย (มรณะบัตร)
สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  

< ร้อยละ 
25   

33.33 0 

2. ข้อมูลบริการสุขภาพ : โดยการสุ่มตรวจคุณภาพ 
  2.1 รพศ./รพท./รพช. ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน  และการ 

ตรวจวินิจฉัยโรค  ถูกต้อง  ครบถ้วน ≥ ร้อยละ 80 
       1. ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกถูกต้อง  
       2. ข้อมูลการให้รหัสโรค ICD ผู้ป่วยนอกถูกต้อง 
       3. ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในถูกต้อง  
       4. ข้อมูลการให้รหัสโรค ICD ผู้ป่วยในถูกต้อง 
 2.2 เครือข่ายบริการระดับ CUP /อำเภอ มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและการให้รหัสโรค( มีความถูกต้อง ครบถ้วน ≥ 
ร้อยละ 75 ) ร้อยละ 80  ของรพ.สต. ทั้งหมดใน CUP /อำเภอ 

1. มี รพ.สต ผ่านเกณฑ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก  
2. มี รพ.สต ผ่านเกณฑ์การให้รหัส ICD  

 
 
 

>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 
 
 
 
>ร้อยละ 80 
>ร้อยละ 80 

 
 
 

98.38 
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รวม 30 
 

สรุปผลการดำเนินงาน  ข้อ 2  ได้  30 คะแนน คิดเป็น 4 คะแนน 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. สาเหตุการตายนอกโรงพยาบาล  ไม่สามารถ ควบคุมการการสรุปสาเหตุการตายได้  
2. ไม่ทราบว่าทะเบียนราษฎร์ดึงข้อมูล กี่วันหลัง คนไข้เสียชีวิต  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีช่องทางให้ทางหน่วยงานสามารถดึงข้อมูลสาเหตุการตาย ได้เอง เพื่อทราบว่า ข้อมูลมีความ

ถูกต้อง 
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เป้าประสงค์ที่  13  มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน 
 

รหัสตัวช้ีวัด : 408  
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/ การจัดการความรู้ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

     อย่างน้อย 2 เรื่อง 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. มีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย/R2R/การจัดการ ความรู้ของหน่วยงานของCup มัญจาคีรี  ปี2562 
2. มีแผนปฏิบัติการการพัฒนางานวิจัย/R2R และ แผนการจัดการความรู้ของ Cup มัญจาคีรี ปี2562 
3. ดำเนินการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัย/R2R จากสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และมี โครงร่าง KM Process Cup มัญจาคีรีปี2562 
4. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทุกขั้นตอน และนำผลงานวิจัย/R2R/การ จัดการ 

ความรู้ ไปใช้ประโยชน์และขยายผลในระดับ จังหวัด/ เขต/กระทรวง/ ประเทศ 
5. มีผลงานวิจัย/R2R/การจัดการความรู้ด้านสุขภาพท่ี เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ 

อย่าง น้อย 2 เรื่องได้แก่  
          1. วิจัย R2R การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นำเสนอโดยโปสเตอร์สาขาที่ 2 กลุ่มวิจัย Clinic : การพยาบาล  

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  และได้รับคัดเลือกนำเสนอการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
         2. วิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอโดยโปสเตอร์
สาขาที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข : สาขาบริหารสาธารณสุข 

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562และได้รับคัดเลือกนำเสนอการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 19-21สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ปัญหาอุปสรรค  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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รหัสตัวช้ีวัด :  409, PA14 
ชื่อตัวช้ีวัด : การพัฒนา Digital Transformation ตามเกณฑ์ (เกณฑ์ ดำเนินการตามเกณฑ์ 18 คะแนนขึ้นไป 

      ถือว่าผ่านเกณฑ์) 
แนวทาง/กระบวนการดำเนนิงาน 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีรี 
2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Person ของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีรี ตามเกณฑ์ 
3. พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 
4. แผนการนิเทศงานคุณภาพข้อมูลสารสนเทศและตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีรี ปีงบประมาณ 2562 
5. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) มัญจาคีรี ดำเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามแผน 
6. มีการนำเสนอผลการตรวจสอบข้อมูลในที่ประชุม CUP Board ทุกครั้ง 
7. พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 
8. มีผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน 
 

เกณฑ์การดำเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 
1. คุณภาพข้อมูล ร้อยละความผิดพลาดของข้อมูล Person ลดลง 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 98.25 10 

2. การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้
บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร (3 คะแนน) 
   2.2 มีการประเมินความเสี่ยง  อุปกรณ์, อินเตอร์เน็ต, โปรแกรม
ด้านสุขภาพ (4 คะแนน) 
   2.3 มีการ Audit เวชระเบียน ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตาม
เกณฑ ์(3 คะแนน) 

 
มี 
 
มี 
 
มี 

 
มี 
 
มี 
 
มี 

 
3 
 
4 
 
3 

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 
   3.1 มีและใช้ Smart Tools (ระดับ 1 ) (4 คะแนน) 
        มีการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน               
        3.1.1) มีการใช้ระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบ
ออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือนผู้รับบริการแบบ “ออนไลน์” (Queue 
Online)  
        3.1.2) มีการใช้ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
มาตรฐาน (HIS Gateway) 
   3.2 มีและใช้ Smart Service (ระดับ 2 ) (6 คะแนน) 
        มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
มีและใช้ 

 
 
 
 
 
 

มีและใช้ 

 
มีและใช้ 

 
 
 
 
 
 

มีและใช้ 

 
4 
 
 
 
 
 
 
6 

รวม 30 
 

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ข้อมูลมีคุณภาพ 
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A1 = จำนวน 5 Person Error (ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561)   ข้อมูลมีข้อผิดพลาด = 2,625 
A2 = จำนวน 5 Person Error (ณ วันที่ 24 ก.ค. 2562)   ข้อมูลมีข้อผิดพลาด = 46 
  B = จำนวน 5 Person Error ลดลง = A1 – A2 = 2,625 - 46 = 2,579 
ผลการประเมิน  = (2,579/2,625) x 100 = 98.25% คะแนนที่ได้ 10 คะแนน 
2. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 
 2.1 จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร  
                ผลงานที่ทำได้ = จัดทำ (3 คะแนน) 
 2.2 มีการประเมินความเสี่ยง  อุปกรณ์, อินเตอร์เน็ต, โปรแกรมด้านสุขภาพ 
      ผลงานที่ทำได้ = มี (4 คะแนน) 
 2.3 มีการ Audit เวชระเบียน ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์ 
      ผลงานที่ทำได้ = มี (3 คะแนน)      

ผลการประเมิน = 3+4+3  คะแนนที่ได้ 10 คะแนน 
3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 
         3.1 มีและใช้ Smart Tools (ระดับ 1 ) (4 คะแนน)  

มีการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน               
3.1.1) มีการใช้ระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือน  

    ผู้รับบริการแบบ “ออนไลน์” (Queue Online)  
              3.1.2) มีการใช้ระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน (HIS Gateway) 

ผลงานที่ทำได้ = 4 คะแนน 
      3.2 มีและใช้ Smart Service (ระดับ 2 ) (6 คะแนน (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 1 ก่อน)) 
          มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานที่ทำได้ = 6 คะแนน 

ผลการประเมิน = 4+6 คะแนนที่ได้ 10 คะแนน 
เกณฑ์คะแนนรวม  คะแนนของ CUP ที่มีการดำเนินงาน Digital Transformation โดยรวม 30 คะแนน  
       -  คุณภาพข้อมูล 10 คะแนน     ผลการประเมินได้ 10 คะแนน 
       -  การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คะแนน  ผลการประเมินได้ 10 คะแนน 
       -  ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation) 10 คะแนน ผลการประเมินได้ 10 คะแนน 
   สรุปผลการประเมินได้ 30 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) 
ปัญหาและอุปสรรค แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ข้อมูลมีคุณภาพ 
1.1 เลขบัตรประชาชนผิด MOD11 โดยสัญชาติเป็นไทยเกิดจากความผิดพลาดในการคีย์ 

ข้อมูลเวชระเบียนผู้มารับบริการของเจ้าหน้าที่เอง 
1.2 ประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ 

ยากหากซ้ำซ้อนกับสถานพยาบาลนอกเครือข่ายบริการ 
2. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 

2.1 ระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง 
ทั้ง Hardware, Software และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งหากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะ
ส่งผลให้ระบบใช้งานไม่ได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ยังมีความเสี่ยงที่จะนำมาใช้งาน เช่น หากระบบใช้
งานไม่ได้และไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ในทันที การให้บริการผู้มารับบริการที่ออเต็มหน้า
คลินิกบริการนั้นๆอยู่ จะทำอย่างไร เป็นต้น 
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แนวทางการพัฒนา  แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
1. ข้อมูลมีคุณภาพ 

1.1 ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้มารับบริการให้คีย์ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา 

1.2 ประสานกับสถานพยาบาลนอกเครือข่ายผ่านไลน์กลุ่มท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันเพ่ือความ 
รวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ 
2. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน Digital Transformation 

2.1 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว และจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพ่ือติดตั้งระบบ พร้อม
กำหนดแนวทางในการแก้ไขร่วมกับคลินิกบริการที่จะให้ทดลองใช้งานระบบหากระบบเกิดปัญหาไม่
สามารถใช้งานได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล : นายศิริศักดิ์ พิมพาเรือ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
กลุ่มงาน : ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย์ 

หน่วยงาน : รพ.มัญจาคีรี 

มือถือ : 061-415-1449 E-mail : sirisakppr@gmail.com 
ชื่อ-สกุล : นายฐิติพันธ์ บุญสัตย์ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
กลุ่มงาน : - หน่วยงาน : สสอ.มัญจาคีรี    
มือถือ : 063-994-1494 E-mail : tigobza@gmail.com 

 


	1 ปก cup 62.pdf (p.1)
	2 คำนำ  2-2562.pdf (p.2)
	3 สารบัญ  2-2562.pdf (p.3-4)
	4 ใบปะหน้า ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน.pdf (p.5)
	5 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สภาพปัญหาสาธารณสุข  ปี 2562.pdf (p.6-25)
	6 ใบปะหน้า ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขที่สำคัญ.pdf (p.26)
	7 ใบปะหน้า ส่วนที่ 2.1 วิเคราะห์การเงิน.pdf (p.27)
	8 ส่วนที่ 2..1 แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง วิเคราะห์สถานการณืการเงินฯ 2562.pdf (p.28-38)
	9 ใบปะหน้า ส่วนที่ 2.2 ตารางคะแนน.pdf (p.39)
	10 ส่วนที่ 2.2 ตารางคะเเนนรอบ 2-2562.pdf (p.40-43)
	11 ใบปะหน้า ส่วนที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.pdf (p.44)
	12 ส่วนที่ 2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.pdf (p.45-147)

