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ก 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
สารบัญ ก 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดล าพูน 1 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข 3 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence)  
ประเด็นหลักโครงการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  
INS 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 10 
INS 1.2 รอ้ยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 22 
INS 1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 30 
ประเด็นหลักการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
INS 1.4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 37 
INS 1.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 42 
ประเด็นหลักการพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  
INS 1.6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
           (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

49 

M0 1.6 ร้อยละของ Healthy Ageing 
ประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
INS 1.7 ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 60 
ประเด็นหลักการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
INS 1.8 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์     
           (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

68 

INS 1.9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 74 
INS 1.10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 80 
INS 1.11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย 
            ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

91 

INS 1.12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
            GREEN&CLEAN Hospital 

101 

ตัวช้ีวัดติดตามระบบข้อมูล (Monitor : Mo)  
M0 1.2 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 105 
M0 1.4 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป 
M0 1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 109 
M0 1.7 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อ 
          ทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

115 

M0 1.8 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ   
          และมะเร็งท่อน  าดี 

120 



ข 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
M0 1.9   ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 124 
M0 1.10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 130 
M0 1.11 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 136 
M0 1.11 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 143 
M0 1.12 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง 
            บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

151 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
INS 2.1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื นที่ (Primary Care Cluster) 155 
INS 2.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 160 
INS 2.3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 166 
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome)  
1) Health outcomes  
INS 2.5 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 177 
INS 2.6 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 185 
INS 2.13 ร้อยละโรงพยาบาลตั งแต่ระดับ F2 ขึ นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด          
            (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้

 

INS 2.7 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2  
          ขึ นไป (ทั งท่ี ER และ Admit) 

188 

INS 2.8 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 195 
MO 2.7 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
INS 2.9 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10  
          จากปีงบประมาณก่อน 

208 

2) Service outcomes  
INS 2.10 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 212 
INS 2.10 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)   220 
INS 2.11 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 231 
INS 2.12 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 237 
INS 2.14 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 242 
INS 2.15 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วย 
            เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

254 

INS 2.16 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่าย  
            (3 month remission rate) 

257 

 



ค 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
MO 2.1  อัตราตายทารกแรกเกิด 263 
MO 2.2  อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 266 
MO 2.3  ลดอัตราป่วยตายปอดบวมในเด็ก (1 เดือน - 5 ปี) 268 
MO 2.4  ลดอัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 272 
MO 2.6  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 275 
MO 2.8 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 282 
MO 2.9 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 285 
MO 2.10 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 291 
MO 2.11 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 297 
MO 2.12 ร้อยละของ รพ.สต/ศสท. จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 304 
MO 2.13 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื นท่ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35  
MO 2.14 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงขึ นโดยใช้  
             Ribbon ten Group classification 

308 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นหลักระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
INS 3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 311 
INS 3.2 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 316 
ประเด็นระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
INS 3.3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 318 
INS 3.4 ร้อยละของการจัดซื อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ 
          วสัดุทันตกรรม 

323 

INS 3.5 รอ้ยละของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบ  
           การควบคุมภายใน 

328 

INS 3.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน 
           สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

332 

INS 3.7 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง  
           HA ขั น 3 

335 

INS 3.8 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 338 
INS 3.9 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 344 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
 
1.สถานการณ์  

อัตราตายมารดาและอัตราตายทารกปริก าเนิด  เป็นดัชนีที่ส าคัญที่ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก เพราะสาเหตุของการตายของทารกปริก าเนิดมีหลายสาเหตุที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ เช่น การ
ตกเลือด การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากการคลอด การขาดออกซิเจนขณะคลอด และการติดเชื้อเป็นต้น  ในขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราตายทารกปริก าเนิดในระดับต่ า และสาเหตุการตายของมารดาและทารกที่ยังคงเหลืออยู่ก็
มักจะเป็นสาเหตุที่แก้ไขและป้องกันได้ยาก เช่น น้ าคร่ ารั่ว ทารกมีความพิการแต่ก าเนิด การคลอดก่อนก าหนด เป็นต้น 
ผลการเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาและทารกจังหวัดล าพูน พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  ถึงปี 2561  พบมีมารดา
ตาย 2 ปี คือ ปี 2549 และ 2553 ปีละ 1 ราย โดยมีสาเหตุการตายมารดา  คือ Amniotic Fluid Embolism  และ
ปีงบประมาณ 2556  พบรายงานการตายมารดา จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 58.26 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
สาเหตุการตายคือ การตกเลือดหลังคลอด และ pre-eclamsia มีการศึกษาวิเคราะห์รายกรณี (Case Conference)   
ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย   

ในขณะที่น้ าหนักทารกแรกเกิด เป็นข้อบ่งชี้ที่ส าคัญของการเจริญเติบโต และการมีชีวิตรอดของทารก     
ทารกที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม มีอัตราการอยู่รอดต่ า มีความสัมพันธ์กับ ระบบภูมิคุ้มกันต่ า พัฒนาการล่าช้า  
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาท้องเสีย หรือปอด รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยใน
ระยะวิกฤตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูง  ทั้งนี้ ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ยังเป็นปัญหาส าคัญด้านสุขภาพของ
จังหวัดล าพูนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจัยสาเหตุส าคัญมาจากการคลอดก่อนก าหนด  พฤติกรรมสุขภาพ พักผ่อนน้อย 
ท างานหนัก และภาวะโภชนาการของมารดาขณะตั้งครรภ์  รวมไปถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางวัฒนธรรมในบางพ้ืนที่
ที่ไม่อยากให้ลูกตัวโตกลัวว่าจะส่งผลท าให้คลอดยาก   ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดล าพูนได้เริ่มมีการ
ด าเนินงานส าคัญในระดับจังหวัดร่วมกับระดับเขตสุขภาพ  คือ การใช้ยา Progesterone เพ่ือป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนดในรายที่ประเมินแล้วพบภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนด   พัฒนาปรับปรุงวิธีการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์
และครอบครัวเน้นการให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ นอกจากนั้นมีการพัฒนากลไกการด าเนินงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมด าเนินการและก าหนด
มาตรการระดับพ้ืนที่  โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอ/ต าบลที่มีแนวโน้มสถานการณ์เพ่ิมสูงขึ้น 

 

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผล

การด าเนินงาน)  
การสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดล าพูน  โดยมี

การพัฒนาการท างานที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธาณสุข โดยมีการประสานการท างานร่วมกันภายใน
จังหวัดระหว่างโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยอิงความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นครอบครัว ความเป็นพ่ีน้อง และวางอยู่
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บนฐานความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้ มีการเชื่อมโยงงานอนามัยแม่และเด็กกับประเด็น
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีการสร้างร่วมมือการท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยแม่และเด็กกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายการท างานกับกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการท างานเชิงรุกในชุมชน 

จังหวัดล าพูนขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ท าหน้าที่ในการ
สร้างระบบการเฝ้าระวังภาวะเจริญเติบโตในจังหวัดล าพูน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ก าหนดประเด็น
การพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ 
และจัดท ากรอบแผนงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและถ่ายระดับสู่แผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ
และต าบล  มีถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน โดยการจัดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่
ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบแนวคิดของกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  โดยมี Child Development Manager ในระดับโรงพยาบาล
ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานการท างาน
ระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร และเชื่อมกับภาคีเครือข่ายนอกองค์กร ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านเด็กปฐมวัยของเครือข่ายระดับอ าเภอ   

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์และห้องคลอด  โดยจังหวัดล าพูน จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการฝากครรภ์และห้องคลอด โดยมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ทั้งใน
ระดับจังหวัด และระดับเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ และมีการเยี่ยมประเมินห้องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแม่ปลอดภัย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซ้อมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม   มีการคัดกรองภาวะ
เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษา โดยสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีและใช้แนว
ทางการคัดกรองภาวะเสี่ยงและการดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรม–กุมารเวชกรรมในการจัดระบบบริการ และการส่งต่อผู้ป่วย 

การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ : เนื่องจาก
จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก อ าเภอที่ไกลสุด คือ อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง  ในปัจจุบันไม่มีสูติแพทย์ 
และกุมารแพทย์ประจ าในโรงพยาบาลชุมชน ท าให้โรงพยาบาลล าพูน(S1) ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย  
ในการให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อในรายที่มีแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน
สามารถโทรปรึกษาสูติแพทย์/กุมารแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการใช้กลุ่มไลน์ 
“LPN Labor Room” เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลในเครือข่าย 

ในด้านการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดการตายมารดา โดยทุกหน่วยบริการ(รพท./รพช.)มีแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ตั้งแต่การให้บริการฝากครรภ์ มีการประเมินภาวะเสี่ยง มีแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพ่ือดูแลโดย
สูติแพทย์ เพ่ือลดการตายมารดา อาทิเช่น 

 ระบบคลังเลือดส ารองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือดระบบส ารองยา
ฉุกเฉินในห้องคลอด โดยก าหนดรายการที่จ าเป็นส าหรับห้องคลอดอย่างน้อย  3 รายการ คือ 
Oxytocin  Methergin และ Cytotec 

 การใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการและเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด/หลังคลอดทุกราย 
 การซ้อมแผน “วิกฤตห้องคลอด” เพ่ือประเมินระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต

ด้านสูติกรรม 
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 การจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow)เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะวิกฤติ  อาทิ  มาตรการ LABOR  
มาตรการPPH มาตรการPIH  การคลอดติดไหล่ การคลอดก่อนก าหนด การฝากครรภ์คุณภาพ 
ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง 

การจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง มีการจัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ สามีและครอบครัวมีความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง โดยจังหวัดล าพูน เนื้อหาส าคัญที่ต้องมีการด าเนินงานในโรงเรียนพ่อแม่ ประกอบด้วย อาหาร และ
ภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ การออกก าลังกาย และการพักผ่อนในหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการนับลูกดิ้น (Fetal Movement Count) วิธีการสังเกตอาการผิดปกติ และอาการที่ต้องรีบ
มาพบแพทย์ เป็นต้น 
  

2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
จังหวัดล าพูน ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ปี 2561 คือการยกระดับคุณภาพบริการส่งเสริมการ    

ฝากครรภ์คุณภาพ และห้องคลอดคุณภาพการเฝ้าระวังการตายจากปัจจัยสาเหตุที่ป้องกันได้ 
 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ร่วมกันก าหนด กรอบในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน 

ออกเป็น 3 มาตรการส าคัญ ดังนี้ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วย DHB >MCH.B>Cluster 
o การบริหารจัดการข้อมูล  
o รายงานความก้าวหน้าและการควบคุมก ากับ  

 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ 
o พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้ให้บริการ) 
o เยี่ยมเสริมพลัง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
o โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ 
o พัฒนาทีม อสม.เชียวชาญอนามัยแม่และเด็ก 

  การจัดการสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
o สร้างพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูคุณภาพ  
o พัฒนาทีมสหวิชาชีพในการดูแลและช่วยเหลือสตรี/เด็กกลุ่มเสี่ยง 
o ต าบลจัดการสุขภาพ: บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
o พัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 

2.5 GAP Analysis   
จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน พบว่า ประเด็นปัญหาส าคัญของการ

ด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังการตายมารดา ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561 ประกอบด้วย ภาวะโลหิตจางใน
หญิงตั้งครรภ์ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 16)   อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การตายมารดาจากปัจจัยสาเหตุที่สามารถป้องกันได ้

ในขณะเดียวกันในปี 2561 จังหวัดล าพูน ได้เริ่มด าเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็ก เพ่ือเข้าสู่การประเมินรับรองมาตรฐาน Provincial Network Certification ของ       
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)หรือสรพ.  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบ
บริการ และพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของจังหวัด  

 

2.6 Structure – Function  
2.6.1 กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด และระดับเขต 
สืบเนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงานตาม

ภารกิจส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาท
หน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและ
บูรณาการ ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ จัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับเขต   

ในระดับจังหวัด  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนด
ประเด็นปัญหา โอกาสการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติและก าหนด
งานและกิจกรรมส าคัญในรูปแบบ Essential Tasks   รวมถึงการก าหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการท างานที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของระดับเขตสุขภาพ    มีการเชื่อมประสานการท างานกับคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน  ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการฯ 
จาก 4 หน่วยงานหลัก เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ จัดท าแผนการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการท างานระดับพ้ืนที่ ซึ่ง
จังหวัดล าพูนได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนากลไกการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และ
ในปี 2561 การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.6.2 การใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ การชี้ประเด็นความเสี่ยงและพ้ืนที่
เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้มีการจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ  

2.6.3 จังหวัดล าพูนมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  เพ่ือพัฒนานโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดล าพูน          
การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและ
เยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล   

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น    
ผลการประเมินมาตรฐานห้องคลอด พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

ห้องคลอด ร้อยละ 100  โดยจ าแนก โรงพยาบาลระดับ S จ านวน 1 แห่ง(รพ.ล าพูน)  ระดับ M2  1แห่ง (รพ.ป่าซาง) 
ระดับ F1  1 แห่ง (ลี้) ระดับ F2 5 แห่ง (แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ)  ทั้งนี้มี รพ.เวียงหนองหนองล่อง 
ที่เป็นระดับ F3 ซึ่งยังไม่มีห้องคลอด 

    
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
การเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาและทารกจังหวัดล าพูน พบวา่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 ถึงปี 2561  พบ

มีมารดาตาย 2 ป ี คือ ป ี 2549 และ 2553 ปีละ 1 ราย โดยมสีาเหตุการตายมารดา  คือ Amniotic Fluid Embolism             
และปีงบประมาณ 2556  พบรายงานการตายมารดา จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 58.26 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
สาเหตุการตายคือ การตกเลือดหลังคลอด และ pre-eclampsia มีการศึกษาวิเคราะห์รายกรณี (Case Conference) 
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ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย  ส าหรับปีงบประมาณ 2561 พบว่า มีจ านวนหญิงคลอด 
2,083 ราย  จ านวนการเกิดมีชีพ 2,088 ราย   ไม่พบรายงานการตายมารดา 
 

กราฟ   แสดงแนวโน้มอัตรามารดาตาย  จังหวัดล าพูน   ระหว่างปีงบประมาณ 2547 – 2561 
          เป้าหมาย  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

 
 

การเฝ้าระวังการตายในทารกปริก าเนิดจังหวัดล าพูน พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 ถึง ปี 2561 มี
ผลงานไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด    ในปีงบประมาณ 2561  พบว่า   มีจ านวนเด็กเกิด
ทั้งหมด 2,097 ราย  เด็กเกิดไร้ชีพ 9 ราย  เด็ก 0-7 วันตาย   จ านวน 3 ราย   รวมจ านวนทารกตายปริก าเนิด 12 ราย 
คิดเป็นอัตรา 5.72 ต่อพันการเกิดทั้งหมด   

ในการวิเคราะห์สาเหตุการตายของทารกปริก าเนิด โดยมีการจัด Case Conference  เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ
การตาย และแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน   ทั้งนี้เมื่อจ าแนกปัจจัยสาเหตุการตาย ข้อมูลตั้งแต่ปี 2553 - 2560 พบว่า 
สาเหตุการตายที่ส าคัญของทารกปริก าเนิดในจังหวัดล าพูน  คือ 1) ตายเปื่อยยุ่ย (Death Fetus in Utero) 2)สาเหตุ
เฉพาะในมารดาและทารก  3)พิการแต่ก าเนิด   ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าทารกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรง แต่ไม่ต้องการยุติการตั้งครรภ์  4) คลอดก่อนก าหนด  5)ภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด และ 6) ไม่ทราบสาเหตุ   
ส าหรับปีงบประมาณ 2561 พบรายงานการตาย 12 ราย โดยมีสาเหตุการตาย คือ ตายเปื่อยยุ่ย Death Fetus in Utero 7 ราย 
พิการแต่ก าเนิด 1 ราย คลอดก่อนก าหนด 1 ราย ภาวะขาดออกชิเจน (สายสะดือพันคอ) 1 ราย  และไม่ทราบสาเหตุ 2 ราย 
 

กราฟ แสดงแนวโน้มอัตราทารกตายปริก าเนิด จังหวัดล าพูน ระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2561 
         เป้าหมาย   ไม่เกิน 9 :1000 การเกิดทั้งหมด 
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ตาราง  แสดงการจ าแนกสาเหตกุารตายในทารกปริก าเนิด จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2553 -2561 

สาเหตุการตายในทารก 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
Death fetus in Utero 6 7 3 7 0 12 9 8 7 
พิการแต่ก าเนิด 1 0 3 5 4 2 1 2 1 
ขาดออกซิเจนขณะคลอด  1 0 1 3 2 0 1 0 1 
คลอดก่อนก าหนด 4 0 4 1 3 4 1 4 1 
สาเหตุเฉพาะ 1 3 2 1 3 2 1 1 0 
ไม่ทราบสาเหตุ 2 2 3 6 2 1 0 1 2 
รวม 15 12 17 20 14 21 13 16 12 

 

การตกเลือดหลังคลอด  (Postpartum Hemorrhage: PPH)   คือ ภาวะซึ่งมีการเสียเลือดหลังการคลอด 
ตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไปส าหรับการคลอดทางช่องคลอด  หรือตั้งแต่ 1,000 ซีซี ขึ้นไปส าหรับการผ่าตัดคลอด หรือระดับ
ความเข้มข้นของเลือด(Hematocrit ) ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับระดับความเข้มข้นของเลือด
ก่อนคลอด   ซึ่งการตกเลือดหลังคลอด เป็นสาเหตุส าคัญของการตายมารดาทั้งในระดับเขตสุขภาพที่ 1 และใน
ระดับประเทศ ดังนั้นจังหวัดล าพูนจึงให้ความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด 
และตกเลือดหลังคลอดโดยเน้นการใช้ถุงตวงเลือด อาทิ การใช้ถุงเลือด การมีระบบธนาคารเลือดส ารอง การฉีด 
Oxytocin หลังคลอด เป็นต้น 

 

ผลการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด จากเอกสารรายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  ถึง 2561  พบว่า  จังหวัดล าพูนมีอัตราตกเลือดหลังคลอด  ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี    
ส าหรับปี 2561 ได้มีการจ าแนกข้อมูลหญิงคลอดที่เข้ารับบริการ  ทั้งหมด 2,083 ราย พบ มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 
จ านวน 20 ราย   คิดเป็นร้อยละ 0.96 เมื่อจ าแนกข้อมูลรายโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลแม่ทา มีภาวะตกเลือดหลัง
คลอด  3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00  ทั้งนี้การเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด เป็นประเด็นที่ต้องมีการทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติในทุกสถานบริการ  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดของโรงพยาบาลทุกแห่ง   

ตาราง  แสดงร้อยละของมารดาตกเลือดลดลง ปี  2559 - 2561 จังหวัดล าพูน    

โรงพยาบาล 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (8 ด.) 
จ านวนหญิง

คลอด 
จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
หญิงคลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อยละ จ านวน
หญิงคลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อยละ 

ล าพูน 2509 37 1.47 2528 25 0.99 1678 11 0.66 

แม่ทา 54 1 1.85 39 1 2.56 25 3 12.00 

บ้านโฮ่ง 76 5 6.58 59 3 5.08 40 0 0.00 

ลี ้ 367 6 1.63 245 5 2.04 171 6 3.51 

ทุ่งหัวช้าง 67 2 2.99 93 2 2.15 76 0 0.00 

ป่าซาง 70 0 0.00 54 0 0.00 55 0 0.00 

บ้านธิ 50 2 4.00 49 0 0.00 38 0 0.00 
รวมจังหวัดล าพูน 3193 53 1.66 3067 36 1.17 2083 20 0.96 
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การเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด   เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
จังหวัดล าพูน พบว่า มีแนวโน้มลดลง  ส าหรับในปีงบประมาณ 2561  พบว่า มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพ 2,088 ราย พบ
จ านวนทารกแรกเกิดที่คะแนน Apgar’s Score เท่ากับหรือน้อยกว่า 7 จ านวน 23 ราย คิดเป็น อัตรา 11.04 ต่อพันการ
เกิดมีชีพ และเมื่อจ าแนกข้อมูลรายสถานบริการพบว่า ทุกโรงพยาบาลมีภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดต่ ากว่า 25 
ต่อพันการเกิดมีชีพ  
กราฟ     แสดงแนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนในเด็กทารกแรกเกิด จังหวัดล าพูน  ปี 2552 – 2561  
            เป้าหมาย   ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

 
 
กราฟ   เปรียบเทียบอัตราการขาดออกซิเจนในเด็กทารกแรกเกิด จังหวัดล าพูน 
           จ าแนกรายโรงพยาบาล ระหว่างปี 2558 – 2561 (เป้าหมาย ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมชีีพ) 

 
 

ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย     จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม  ระหว่างปี 2546 – 2561 พบว่า จังหวัดล าพูน อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม เกิน
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ทุกปี    ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลจ าแนกตามสถานบริการที่ท าคลอด (Hospital 
Based) พบว่า โรงพยาบาลที่มีอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมค่อนข้างสูง  คือ โรงพยาบาลล าพูน       
ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์
ที่มีประวัติคลอดก่อนก าหนดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยในจังหวัดล าพูน   แต่เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน โดยน าฐานข้อมูลจากข้อมูล Birth Data จากส านักนโยบาย
และแผน กระทรวงสาธารณสุข (ฐานข้อมูลการคลอดในจังหวัดล าพูน) ข้อมูล ปี พ.ศ.2558 -  2560  พบว่า เกือบทุก
อ าเภอมีผลงานเกินค่าเป้าหมายร้อยละ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) โดยอ าเภอที่พบว่า มีอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิด
ต่ ากว่า 2500 กรัมสูงสุด คือ อ าเภอแม่ทา และอ าเภอทุ่งหัวช้าง  และพบว่ามีหลายอ าเภอทีมีแนวโน้มของอัตราทารก
น้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมเพ่ิมขึ้น ได้แก ่อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอป่าซาง  
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กราฟ   แสดงแนวโน้มอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จังหวัดล าพูน 

            ระหว่างปีงบประมาณ 2552– 2561 (8ด)  (เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 7) 

 
 

ตาราง  แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จังหวัดล าพูน  ปี 2557-2561 

           เปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูล จากการจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ และรายสถานบริการสาธารณสุข 

จ าแนกขอ้มูลรายอ าเภอ (Area Based) จ าแนกขอ้มูลรายโรงพยาบาล (Hospital Based) 
อ าเภอ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 โรงพยาบาล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เมืองล าพูน 10.09 10.46 10.80 13.46  ล าพูน 11.09 11.09 11.77 10.93 12.92 
แม่ทา 15.36 12.06 11.67 14.83  แม่ทา 3.90 3.90 3.57 3.70 10.53 
บ้านโฮ่ง 13.02 9.09 9.30 12.12  บ้านโฮ่ง 1.41 1.41 7.14 3.95 11.36 
ลี ้ 11.78 10.28 9.41 11.07  ลี ้ 9.68 9.68 8.08 8.72 6.12 
ทุ่งหัวช้าง 17.79 10.24 15.10 13.89  ทุ่งหัวช้าง 19.05 19.05 20.95 17.91 6.45 
ป่าซาง 11.87 11.25 12.77 9.36  ป่าซาง 9.38 9.38 6.56 4.29 7.41 
บ้านธิ 13.73 14.89 5.00 4.35  บ้านธิ 6.12 6.12 6.38 6.06 6.67 
เวียงหนองล่อง 12.56 18.18 16.67 3.85             
 จังหวัด 12.16 10.77 10.98 12.16  จังหวัด 10.76 10.76 11.24 10.33 11.86 

ที่มา  1. ฐานข้อมูล Birthdata ส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข 
        2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
        3. ฐานข้อมูล Birthdata ปี 2561 ไม่มี flied “maddress” ท าให้ไม่สามารถจ าแนก Area based รายอ าเภอได้ 
 

ตาราง  แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จังหวัดล าพูน  ปี 2561 
          ข้อมูล 1ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 

โรงพยาบาล 
จ านวนเด็กเกิดมชีีพ เด็กน้ าหนักแรกเกิด 

น้อยกว่า 2500 กรัม 
ร้อยละ 

ล าพูน 1,684 209 12.41 
แม่ทา 25 3 12.00 
บ้านโฮ่ง 40 4 10.00 
ลี ้ 170 7 4.12 
ทุ่งหัวช้าง 76 6 7.89 
ป่าซาง 51 11 21.57 
บ้านธิ 38 0 0.00 
รวมจังหวัดล าพูน 2,088 240 11.49 
 หมายเหตุ        1. ที่มา  ข้อมูลสรุปรายงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดล าพูน ปี 2561 
                  2. การแจงนับข้อมูลนับตามการให้บริการห้องคลอดของหน่วยบริการ (Hospital based) 
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ในปีงบประมาณ 2561  จากข้อมูลสรุปรายงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดล าพูน (ข้อมูล 1ตุลาคม 2560 –  
31 พฤษภาคม 2561) พบว่า จ านวนเด็กเกิดมีชีพ  2,088 ราย มีน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม จ านวน 240 คน ร้อยละ 
11.49  ทั้งนี้เมื่อจ าแนกสาเหตุที่มาทางการแพทย์ของปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย พบว่า มีสาเหตุมาจาก           
2 ประการหลักๆด้วยกัน คือ ทารกคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 50.42 และภาวะเจริญเติบโตช้าในครรภ์   ร้อยละ 49.58  
นอกจากนั้นเมื่อจ าแนกช่วงน้ าหนักทารกพบว่า ทารกแรกเกิดน้ าหนักระหว่าง 2,000- 2,499 กรัม จ านวน 197 ราย    
น้ าหนัก 1,500-1,999 กรัม จ านวน 33 ราย  น้ าหนัก 1,000-1,499  กรัม จ านวน 8 ราย  และต่ ากว่า 1000 กรัม 2 ราย  

 

ตาราง   แสดงจ านวนหญิงคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน จังหวัดล าพูน แยกรายโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลตุลาคม  2560– พฤษภาคม 2561) 

รายการ/โรงพยาบาล ล า
พูน

 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี ้

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธิ

 รวม
จังหวัด 

จ านวนหญิงคลอด 1678 25 40 171 76 55 38 2083 
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 72 9 21 7 1 0 0 110 
   ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์  28 1 0 1 0 0 0 30 
    ANTE PARTUM  HERMORRAGE  12 0 0 0 0 0 0 12 
   น้ าเดินก่อนเจ็บครรภ์ 21 1 0 0 0 0 0 22 
   ตกเลือดหลังคลอด 0 3 0 6 1 0 0 10 
   เป็นไข้ระหว่างคลอด 11 0 0 0 0 0 0 11 
   อื่นๆ ระบุ…………… 0 4 21 0 0 0 0 25 
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม 165 21 0 0 4 0 0 190 
     โรคเบาหวาน 141 14 0 0 0 0 0 155 
     โรคไทรอยด์ 17 1 0 0 0 0 0 18 
     ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 0 6 0 0 2 0 0 8 
     โรคหัวใจ 7 0 0 0 0 0 0 7 
     อื่นๆ ระบุ…………… 0 0 0 0 2 0 0 2 
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆ  7 0 0 2 0 0 0 9 

 

การเฝ้าระวังการตายของมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูง โดยผลการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด   เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านภาวะแทรกซ้อนของหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงคลอด (เก็บข้อมูล ณ งานห้องคลอด ) พบว่า มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 110 ราย พบมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 30 ราย ส าหรับภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม พบจ านวนทั้งหมด 190 ราย พบ
โรคเบาหวาน  จ านวน 155 ราย   

ด้านการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ (ANC)  พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการด าเนินงานครบตาม
องค์ประกอบการฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100   ผลการด าเนินงานส่งเสริมการฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ 
โดยการเก็บข้อมูลจากงานห้องคลอดของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง พบว่า จังหวัดล าพูน มีหญิงคลอดทั้งหมด 2083 คน    
มีจ านวนหญิงคลอดที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์1368 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.67   และผลการเก็บข้อมูล ณ 
แผนกฝากครรภ์ พบว่า มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด 1088 ราย ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 608  คน คิด
เป็นร้อยละ 55.88   ในขณะที่ผลการจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า มีหญิงคลอดทั้งหมด 1217 คน ฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อน 12 สัปดาห์ 909 คน คิดเป็นร้อยละ 74.69   
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ตาราง  ร้อยละการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2559 – 2561  
           เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 60  (เก็บข้อมูล ณ แผนกห้องคลอด) 

เครือข่ายบริการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(8ด) 

จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.
หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.
หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

เมืองล าพูน 2509 1600 63.77 2528 1,630 64.48 1678 1,103 65.73 
แม่ทา 54 38 70.37 39 30 76.92 25 13 52.00 
บ้านโฮ่ง 76 50 65.79 59 43 72.88 40 22 55.00 
ลี ้ 367 231 62.94 245 164 66.94 171 124 72.51 
ทุ่งหัวช้าง 67 51 76.12 93 79 84.95 76 70 92.11 
ป่าซาง 70 33 47.14 54 25 46.30 55 19 34.55 
บ้านธ ิ 50 26 52.00 49 18 36.73 38 17 44.74 
รวมจังหวัดล าพูน 3193 2029 63.55 3067 1989 64.85 2083 1368 65.67 
 

ตาราง  ร้อยละการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2559 - 2561  
           เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 60   (เก็บข้อมูล ณ แผนกฝากครรภ์)  

เครือข่ายบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (8ด) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 539 219 40.63 494 237 47.98 370 158 42.70 
แม่ทา 117 83 70.94 224 175 78.13 42 21 50.00 
บ้านโฮ่ง 104 51 49.04 128 84 65.63 60 38 63.33 
ลี ้ 474 310 65.40 463 318 68.68 317 209 65.93 
ทุ่งหัวช้าง 118 83 70.34 110 87 79.09 111 75 67.57 
ป่าซาง 111 54 48.65 147 71 48.30 107 60 56.07 
บ้านธ ิ 99 46 46.46 115 45 39.13 67 37 55.22 
เวียงหนองล่อง 36 12 33.33 41 24 58.54 14 10 71.43 
รวมจังหวัดล าพูน 1598 858 53.69 1,722 1,041 60.45 1,088 608 55.88 
 

ตาราง    ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวดัล าพูน ปี 2561    
             จากระบบรายงาน Health Data Center 

อ าเภอ 

ปี 2560 ปี 2561 (8ด) 
จ านวนหญิง
คลอดในเขต
รับผิดชอบ 

ฝากครรภ์ครั้งแรก  
GA < 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 
จ านวนหญิงคลอด
ในเขตรับผิดชอบ 

ฝากครรภ์ครั้งแรก  
GA < 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 574 379 66.03 385 286 74.29 
แม่ทา 219 173 79.00 138 105 76.09 
บ้านโฮ่ง 134 77 57.46 98 71 72.45 
ลี ้ 431 272 63.11 259 201 77.61 
ทุ่งหัวช้าง 165 106 64.24 111 77 69.37 
ป่าซาง 210 134 63.81 122 84 68.85 
บ้านธ ิ 64 37 57.81 67 55 82.09 
เวียงหนองล่อง 58 36 62.07 37 30 81.08 

รวม 1,855 1,214 65.44 1,217 909 74.69  
ที่มา : ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  ประมวลผล ณ  วันที่ 12 มิถุนายน 2561 
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การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากภาวะโลหิตจางสะท้อนถึงภาวะโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์โรคเลือด/ธาลัสซีเมียการขาดธาตุเหล็กซึ่งภาวะโลหิตจางส่งผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รวมทั้งข้อมูลเรื่องภาวะซีด ใช้ส าหรับวางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 
รวมถึงเตรียมการด้านคลังเลือดของสถานบริการ  ซึ่งก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชนมีเลือดส ารอง อย่างน้อยกรุ๊ปเลือดละ 
3-5 ยูนิต จากสถานการณ์ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดล าพูนก าหนดให้มีการเจาะเลือดครั้งที่ 3 ระยะรอคลอด เพ่ือเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนและเตรียมความพร้อมในกรณีแม่มีภาวะตกเลือด  

ผลการตรวจค้นหาภาวะโลหิตจางจากการฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการสถานบริการสาธารณสุข ใน
จังหวัดล าพูน พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการเจาะเลือด 1087 ราย  พบภาวะโลหิตจาง 195 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 17.94 และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ครบ 32 สัปดาห์  พบว่า มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์เจาะเลือดส่งตรวจทั้งหมด 
745 ราย พบภาวะโลหิตจาง 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.72  สูงสุดคือ โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
พบ ร้อยละ 40.00 และ 28.57  

 

ตาราง    เปรยีบเทียบร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  จังหวัดล าพูน จ าแนกตามโรงพยาบาล 
            ปีงบประมาณ 2557-2561  (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16) 

เครือข่ายบริการ 
เจาะเลือด ครั้งที ่1  (1st ANC) เจาะเลือด ครั้งที ่2 (32 สัปดาห์) 

2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561 

เมืองล าพูน 18.12 24.12 22.06 22.22 21.74 16.26 31.26 19.81 
แม่ทา 10.39 12.82 5.80 23.81 14.29 18.18 13.16 21.05 
บ้านโฮ่ง 6.16 13.46 16.87 11.67 13.48 8.99 11.76 20.90 
ลี้ 14.03 12.87 15.55 13.88 20.63 26.23 22.87 16.42 
ทุ่งหัวช้าง 11.62 5.08 2.73 6.31 1.94 7.69 9.20 5.38 
ป่าซาง 33.52 26.13 14.29 23.36 40.74 14.77 16.67 22.22 
บ้านธ ิ 20.69 20.20 25.00 23.88 14.46 11.69 18.60 23.21 
เวียงหนองล่อง 19.51 16.22 20.00 28.57 42.86 8.00 21.43 0.00 

รวมจังหวัด  16.53 17.57 15.76 17.94 20.13 17.97 22.34 17.72 
 

ตาราง    แสดงจ านวนและร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 
            ข้อมูล ตุลาคม 2560– พฤษภาคม 2561(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16) 

เครือข่ายบรกิาร ฝากครรภ์ครัง้แรกเจาะ
เลือดดภูาวะโลหติจาง

(คน) 

พบภาวะ
โลหิตจาง(คน) 

ร้อยละ จ านวนหญงิตัง้ครรภ์
ที่เจาะเลือดครัง้ที่ 2  

พบภาวะ
โลหิตจาง(คน) 

ร้อยละ 

อ าเภอเมืองล าพูน 369 82 22.22 207 41 19.81 
อ าเภอแม่ทา 42 10 23.81 38 8 21.05 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 60 7 11.67 67 14 20.90 
อ าเภอลี้ 317 44 13.88 201 33 16.42 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง 111 7 6.31 93 5 5.38 
อ าเภอป่าซาง 107 25 23.36 81 18 22.22 
อ าเภอบ้านธ ิ 67 16 23.88 56 13 23.21 
อ าเภอเวียงหนองล่อง 14 4 28.57 2 0 0.00 
รวมจังหวัดล าพูน 1087 195 17.94 745 132 17.72 
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4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยแม่และเด็ก จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอ้างอิง

จากหลายฐานข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การชี้ชัดประเด็นปัญหา หรือก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ เช่น 
ฐานข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ฐานข้อมูล Birthdata และรายงานเฉพาะกิจในงานอนามัยแม่และเด็ก 

ในการให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนให้บริการในระดับ รพท. และ
รพช. ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลตามผลงานการให้บริการ (service)   แต่จากระบบการรายงานใน Health Data Center  
ในงานอนามัยแม่และเด็ก จ าแนกตามพ้ืนที่ความครอบคลุมของหน่วยบริการ (นับตามประชากร type 1และ3) 
ท าให้ข้อมูลรายงานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังคง underreport 

จากข้อมูลรายงานการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลแต่ละชุดมีค่าผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นวิธีของการเก็บผลงานด้านความครอบคลุม(coverage count)  และผลงานด้านการจัดบริการ
(Service count )  มีวิธีการรวบรวม และวิธีการประมวลผลข้อมูลที่มีความต่างกัน  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึง
ผู้รับบริการที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ มากกว่าร้อยละ 50 เข้ารับบริการฝากครรภ์ในคลินิกเอกชน  ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูล
(ความครอบคลุม)ในระดับพ้ืนที่ของหน่วยบริการ จัดเก็บได้ประมาณร้อยละ 60  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จังหวัดล าพูน
ต้องวางแผนพัฒนาต่อไป 

 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
การจัดท าระบบการให้ค าปรึกษาผ่านแอปพริเคชั่นไลน์ One Province One Labor Room เพ่ือให้หน่วย

บริการในระดับโรงพยาบาลชุมชน   มีการรายงานสถานการณ์ในห้องคลอดของแต่ละโรงพยาบาล และสามารถขอ
ค าปรึกษาจากสูติแพทย์เพ่ือวินิจฉัยให้ส่งต่อหรือให้การดูแลรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล 

 

 
 
 
 ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
 โทร   : 081 8855044 
 E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย   
ตัวช้ีวัดที่  3.ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 
1.สถานการณ์  

ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย ในปี 2560 ที่ผ่านมาในเด็กกลุ่มอายุ
ส าคัญ คือ  9, 18 , 30 และ 42 เดือน จากระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health data Center)  
พบว่า ผลการด าเนินงานจังหวัดล าพูน มีความครอบคลุม ร้อยละ 73.60 ตรวจพบพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 
19.87  และกระตุ้นติดตาม เด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วันได้ร้อยละ 67.25 ซึ่งผลงานยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย            
เมื่อพิจารณาผลการประเมินพัฒนาการจ าแนกรายด้านในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาพัฒนาการ  พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปัญหา
ในเรื่องการใช้ภาษา(Expressive Language) ร้อยละ54.78  การเข้าใจภาษา(Receptive language) ร้อยละ 46.52  
และด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) ร้อยละ 48.78  ซึ่งทุกด้านล้วนมีผลต่อระดับสติปัญญาเด็ก   

ในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน อาศัยความเชื่อมโยง
การท างานระหว่างคณะกรรมการบริหารด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)
จากระดับเขต สู่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และชุมชนท้องถิ่น  ในขณะเดียวกันมีการประสานการท างานกับ
หน่วยงานและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ    ทั้งนี้จังหวัดล าพูน ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 มีการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยแม่และเด็กควบคู่กับการ
วิเคราะห์บริบทของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสังเคราะห์บทเรียนจาก
ประสบการณ์การท างานระดับพ้ืนที่(Bright spot) สู่การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานร่วมกัน              
โดยในปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการท างานร่วมกันภายใต้ โครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต   จากสถานการณ์ข้างต้นและบทเรียนจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ท าให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน น าเสนอประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยเหล่านี้เข้าสู่คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน  มีการพัฒนากลไกการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายด้านเด็กปฐมวัยสู่นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น
ตั้งแต่ปี 2559 และได้เสนอประเด็นการขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน(ปี 2561-2564) โดย
ก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันคือ “จังหวัดล าพูนร่วมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน สู่การเป็นคนเก่ง คนดี และ      
มีความสุขบนความพอเพียง” 
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561 

ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
(1) เพ่ิมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาเด็กกลุ่มอายุส าคัญ (มากกว่าร้อย 90) 
(2) เพ่ิมมาตรการติดตามเด็กที่ตรวจพบสงสัยล่าช้า (มากกว่าร้อยละ 80) 
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(3) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการใช้คู่มือ DSPM และการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

(4) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 
 

2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผล
การด าเนินงาน)  

คณะกรรมการฯระดับจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม คาดการณ์  ชี้ชัดเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ต้องเร่งรัด
ผลการด าเนินงาน และก าหนดระยะเวลาติดตามผลงานที่เร่งรัดจังหวัดวางแผนการควบคุมก ากับงานส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูล 43 ในการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมก ากับงาน  แล้วมีการน าเสนอ
ข้อมูลดังกล่าวในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจัดท าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กจังหวัดล าพูน ตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561   

กระบวนการควบคุมก ากับที่ส าคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็นหน่วยบริการทุกระดับ(รพท./รพช. และรพ.สต.) น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน(กวป.) พ้ืนที่ชี้ชัดประเด็น
ปัญหา และก าหนดพื้นที่ที่ต้องติกตามเร่งรัดผลการด าเนินงาน 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดล าพูน ปี 2561 ในระดับ

จังหวัด ประกอบด้วย 
1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 (งบ PPA เขตสุขภาพท่ี 1) 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัดล าพูน) 
3. โครงการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายเพ่ือเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน ( งบ สสส. โดยจังหวัดล าพูน) 
ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดประชุมชี้แจงนโยบายเพ่ือให้สถานบริการจัดบริการคลินิก

พัฒนาการเด็กอย่างน้อย เดือนละ 2 วัน มีการพัฒนาสถานที่จัดบริการ WCC ให้เหมาะสม  มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก   
มีการจัดมุมเรียนรู้เรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย  และสนับสนุนให้สถานบริการมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายรายเดือน  จัดระบบนัดหมายกับผู้ปกครอง  และจัดคิวการให้บริการ เพ่ือลดระยะเวลารอคอย            
ลดความเครียดและความแออัด 

ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อท้องถิ่น (รายการวิทยุ) สื่อบุคคล  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายผ้า ฯลฯ 
เน้นเรื่องการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองตามช่วงอายุ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโต    สนับสนุน
ป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสให้ผู้ปกครองเด็กพาบุตรหลานที่มีอายุครบ 9, 18 , 30, 42 เดือน เข้ารับบริการตรวจ
คัดกรองตามก าหนดนัดหมาย   นอกจากนั้นได้จัดท าและสนับสนุนตรายางประทับเพ่ือแสดงผลการให้บริการตรวจ    
คัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM (กลุ่มอายุ/วันที่รับบริการ/ผู้ให้บริการ) ประทับลงในสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็กแก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

 จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อแม่ สามารถเฝ้าระวัง
พัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแลสุขภาพของลูก
และบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
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2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
จังหวัดล าพูน มีการก าหนด Task List  ในรูปแบบของ Small Success ในแต่ละไตรมาส          

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด PA (ระดับเขตสุขภาพ) โดยก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ประกอบด้วย 
1. จังหวัดมีการพัฒนาแนวทางการจัดบริการ High Risk Child Development Clinic และ

โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ 
2. จังหวัดมีต าบลส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล 
3. มีการพัฒนาทีม อสค./อสม.เชี่ยวชาญเด็กปฐมวัย 
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ 
5. มีผลการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กตามค่าเป้าหมาย   

1) ความครอบคลุม > 90% 
2) ตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า > 30% 
3) ติดตามเด็กสงสัยล่าช้า ภายใน 30 วัน > 80% 
 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ร่วมกันก าหนด กรอบในการวางแผนการขับเคลื่อนงาน 

ออกเป็น 3 มาตรการส าคัญ ดังนี้ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วย DHB >MCH.B>Cluster 
o การบริหารจัดการข้อมูล  
o รายงานความก้าวหน้าและการควบคุมก ากับ  

 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ 
o พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้ให้บริการ) 
o เยี่ยมเสริมพลัง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
o โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ 
o พัฒนาทีม อสม.เชี่ยวชาญอนามัยแม่และเด็ก 

  การจัดการสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
o สร้างพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูคุณภาพ  
o พัฒนาทีมสหวิชาชีพในการดูแลและช่วยเหลือสตรี/เด็กกลุ่มเสี่ยง 
o ต าบลจัดการสุขภาพ: บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
o พัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีการจัดท ากรอบแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนงานทั้งในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ  โดยมีการก าหนดกิจกรรมส าคัญ อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก        
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการระบบบริการและระบบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก   
การพัฒนาทักษะวิทยากรครู ก ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กในการจัดกิจกรรมโรงเรียน
พ่อแม่ กิน กอด เล่น เล่า  เฝ้าดูช่องปาก และการนอนหลับ   การสุ่มประเมินสมรรถนะบุคลากรในด้านความรู้และ
ทักษะการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 วัย  การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็กในทุกระดับ 
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2.5 GAP Analysis   
จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน พบว่า สิ่งที่ยังเป็นช่องว่าง (Gap) ที่ส าคัญ 

คือ บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการใช้คู่มือ DSPM และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ซึ่ง
ในขณะนี้ (เดือนมิถุนายน 2561) จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดแผนงานด าเนินการส ารวจข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่
เชื่อมโยงกับมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน
ร่วมกัน  ในขณะเดียวกันจากกระแสนโยบายการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ท าให้มี
โอกาสแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

 

2.6 Structure – Function  
2.6.1 กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด และระดับเขต 
สืบเนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงานตาม

ภารกิจส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาท
หน้าที่ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและ
บูรณาการ ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ จัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับเขต   

ในระดับจังหวัด  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนด
ประเด็นปัญหา โอกาสการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติและก าหนด
งานและกิจกรรมส าคัญในรูปแบบ Essential Tasks   รวมถึงการก าหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนการท างานที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของระดับเขตสุขภาพ  มีการเชื่อมประสานการท างานกับคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน  ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างคณะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการฯ 
จาก 4 หน่วยงานหลัก เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ จัดท าแผนการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการท างานระดับพ้ืนที่ ซึ่ง
จังหวัดล าพูนได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนากลไกการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และ
ในปี 2561 การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.6.2 การใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ การชี้ประเด็นความเสี่ยงและพ้ืนที่
เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้มีการจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ  

2.6.3 จังหวัดล าพูนมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  เพ่ือพัฒนานโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดล าพูน          
การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและ
เยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล   
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
จากการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน    

ปีงบประมาณ 2561 ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ           
กิจกรรมอบรมครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัย (หมู่บ้านละ 1 คน)  กิจกรรมการพัฒนาบทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก  กิจกรรมการท าประชาพิจารณ์
และนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมการ
ท างานด้านเด็กปฐมวัย  และงานมหกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน โดยมีผลการ
ด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ อาทิเช่น 

 การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เลี้ยงดูเด็กในพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยใช้กระบวนการ Benchmarking   
ใน 52 กระบวนการ  ครอบคลุม 51 อปท. รวม 123 แห่ง  และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 40 แห่ง  รวมทั้งหมด 180 คน     
จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์เรียนรู้” โดยใช้กระบวนการ Benchmarking ผ่านเกณฑ์ที่
คะแนนระดับ 5  ใน 52 กระบวนการ  จ านวน 5 ศูนย์  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น “ศูนย์ต้นแบบ” โดยใช้
กระบวนการ Benchmarking ผ่านเกณฑ์ท่ีคะแนนระดับ 5  ใน 15 กระบวนการ*   จ านวน 11 ศูนย์   นอกจากนั้น  มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ร่วมพัฒนาเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จ านวน 21 ศูนย์   

 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  ระดับ“ศูนย์เรียนรู้”  จ านวน   
5 แห่ง (จากทั้งหมด 40 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 13 .5)     

 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กส าหรับครอบครัวหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยที่ขึ้น
ทะเบียนเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด จ านวน 360 ครอบครัว ในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง จัดโดยส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน   

 การพัฒนาศักยภาพครูและผู้เลี้ยงดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน   ใน
ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า(EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 400 คน จัดโดยส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ร่วมกับส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และภาคธุรกิจเอกชน 
เริ่มมีบทบาทและมีส่วนร่วมของในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ การด าเนินงาน
โครงการต าบลส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ จัดพ้ืนที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในวันเด็กแห่งชาติ  
สนับสนุนชุดอุปกรณ์และคู่มือการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ(DSPM:เล่มขาว) เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
การจัดอบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองในชุมชน เป็นต้น 

 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผลคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้เครื่องมือDSPM: Development and Surveillance and 

Promotion Manual  เน้น กลุ่มอายุส าคัญ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยด าเนินการในสถานบริการทุกระดับ      
คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร้อมทั้งการบันทึกผลการ
ตรวจในระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561) ดังนี้ 
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ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จังหวัดล าพูน 
         เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2560  และ 2561 
         เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2560 ปี 2561 (6 ด. ) 

จ านวน
เป้าหมาย 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง ร้อยละ 

จ านวน
เป้าหมาย 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง ร้อยละ 
เมืองล าพูน 3,655 2,812 76.94 1790 1718 95.98 
แม่ทา 1,143 903 79.00 502 479 95.42 
บ้านโฮ่ง 1,069 747 69.88 469 429 91.47 
ลี ้ 2,342 1,477 63.07 1096 977 89.14 
ทุ่งหัวช้าง 844 703 83.29 382 344 90.05 
ป่าซาง 1,324 1,146 86.56 603 571 94.69 
บ้านธิ 445 333 74.83 202 177 87.62 
เวียงหนองล่อง 436 376 86.24 199 173 86.93 
รวม จ.ล าพูน 11,258 8,497 75.48 5243 4868 92.85 
รวม เขต 1 156,405 130,264 83.29 73,379 65,444 89.19 

ด้านความครอบคลุม พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2561 (ข้อมูล ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)    
มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 5,243 คน ได้รับการตรวจคัดกรอง 4,868 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85  ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีผลงานความครอบคลุม ร้อยละ 75.48  โดยทุกอ าเภอที่มีผลการ
ด าเนินงานด้านความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  และอ าเภอที่มีผลการด าเนินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองล าพูน  แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง  และป่าซาง  
 

ตาราง   แสดงจ านวนและร้อยละของค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า จังหวัดล าพูน 
        เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2560  และ 2561 
          เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2560 ปี 2561 (6 ด. ) 
จ านวนเด็ก 

ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,812 665 23.65 1718 556 32.36 
แม่ทา 903 217 24.03 479 163 34.03 
บ้านโฮ่ง 747 225 30.12 429 113 26.34 
ลี ้ 1,477 321 21.73 977 233 23.85 
ทุ่งหัวช้าง 703 135 19.20 344 100 29.07 
ป่าซาง 1,146 208 18.15 571 142 24.87 
บ้านธิ 333 58 17.42 177 52 29.38 
เวียงหนองล่อง 376 55 14.63 173 63 36.42 
รวม จ.ล าพูน 8,497 1,884 22.17 4868 1422 29.21 
รวม เขต 1 130,264 21,673 16.64 65,444 16,484 25.19 
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ในด้านการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า  ผลการด าเนินงานในปี 2561             
(ข้อมูล ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)  จากเด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 4,868 คน ตรวจพบเด็ก
สงสัยพัฒนาการล่าช้า 1,422 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.21 (ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 25.19)  ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีผลงาน ร้อยละ 22.17  (ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 16.64)  โดยทุกอ าเภอ
ที่มีผลการด าเนินงานด้านความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน   
 

ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของการติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน จังหวัดล าพูน 
         เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2560  และ 2561  เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เครือข่าย
บริการ 

 

ปี 2560 ปี 2561 (6 ด. ) 

จ านวนเด็ก
ที่ตรวจพบ
สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ

ติดตามภายใน 
30วัน 

ร้อยละ 
 

จ านวนเด็ก
ที่ตรวจพบ
สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ

ติดตามภายใน 
30วัน 

ร้อยละ 
 

เมืองล าพูน 665 488 73.94 556 546 98.20 
แม่ทา 217 181 84.19 163 157 96.32 
บ้านโฮ่ง 225 161 71.88 113 102 90.27 
ลี้ 321 169 52.98 233 199 85.41 
ทุ่งหัวช้าง 135 103 76.30 100 94 94.00 
ป่าซาง 208 122 59.22 142 123 86.62 
บ้านธิ 58 35 60.34 52 50 96.15 
เวียงหนองล่อง 55 38 69.09 63 55 87.30 
รวม จ.ล าพูน 1,884 1,297 69.28 1422 1326 93.25 
รวม เขต 1 21,673 16,372 77.08 16,484 14,356 87.09 

 
ในด้านการกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าในเด็กรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน พบว่า   

ผลการด าเนินงานจังหวัดล าพูน ในปี 2561(ข้อมูล ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561) มีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 
ทั้งหมด 1,422 ราย ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน จ านวน 1,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.25 (ภาพรวมเขต
สุขภาพที่ 1 ร้อยละ 87.09) เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีผลงานเพียง ร้อยละ 69.28  (ภาพรวมเขต
สุขภาพที่ 1 ร้อยละ 77.08)  ทุกอ าเภอมีการเร่งรัดผลการด าเนินงาน และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ครบทุกอ าเภอ 
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ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดล าพูน ปี 2560 -2561 
 เป้าหมาย   มากกว่าร้อยละ 85 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2560 ปี 2561 (6 ด. ) 
จ านวนเด็ก 
ได้รับการ

ตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,812 2,628 93.46 1718 1705 99.24 
แม่ทา 903 865 95.79 479 473 98.75 
บ้านโฮ่ง 747 678 90.76 429 415 96.74 
ลี้ 1,477 1,320 89.37 977 943 96.52 
ทุ่งหัวช้าง 703 669 95.16 344 337 97.97 
ป่าซาง 1,146 1,058 92.32 571 549 96.15 
บ้านธิ 333 310 93.09 177 175 98.87 
เวียงหนองล่อง 376 358 95.21 173 165 95.38 
รวม จ.ล าพูน 8,497 7,886 92.81 4868 4762 97.82 
รวม เขต 1 130,264 124,184 95.33 65,444 62,892 96.10 

 

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลตามตัวชี้วัด ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย มากกว่าร้อย 85 )
พบว่า จังหวัดล าพูน มีจ านวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 4,868 ราย  ตรวจพบสมวัยครั้งแรก  3,446 ราย สมวัย
เมื่อกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าภายใน 30 วัน จ านวน 1,316  ราย รวมเด็กพัฒนาการสมวัย 4,762 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 97.82 (ค่าเฉลี่ยเขตสุขภาพที่1 ร้อยละ 96.10)   
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

- 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 

 
 ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
 โทร   : 081-8855044 
 E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่  4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี 
 
1.สถานการณ์  

โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี หรือ 2 ,500 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติของ
การพัฒนาสมอง และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวัยทารก จะช่วยสร้างเซลล์สมอง      
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย และการท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากการที่เด็กมีส่วนสูงอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง จากกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) และมีน้ าหนักอยู่ในระดับ   
สมส่วน (จากกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) เป็นการดูการเจริญเติบโตทั้งส่วนสูงและน้ าหนักพร้อมกันใน   
เด็กคนเดียวกัน ซึ่งจะใช้ค าว่า “เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน” เด็กสูงจะท าให้มีระดับเชาวน์ปัญญาดี            
มีความสามารถในการเรียนรู้     

ผลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย ในปี 2560 จากข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม 
พบว่า จังหวัดล าพูน มีเด็กอายุ 0-72 เดือน ทั้งหมด 16,605 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ 
ทั้งหมด 147,898 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72 เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า  
มีเด็กสูงดีสมส่วน  ร้อยละ 47.87 ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย( เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 51) 

ส าหรับ การด าเนินงานด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน  
มีการด าเนินงานทั้งในรูปแบบการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง อาสาสมัคร องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันด าเนินงานเฝ้าระวัง
และส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริยเติบโตในเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์  การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารตามวัย การพัฒนาคลินิก
สุขภาพเด็กดี การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  การส่งเสริมโภชนาการให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และกิจกรรมการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ าหนักวัด
ส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ เป็นต้น 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผล

การด าเนินงาน)  
การควบคุม ก ากับงาน จังหวัดล าพูนมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และระบบติดตาม

ประเมินผล โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดส าคัญระดับ
จังหวัด นิเทศติดตามการท างานในระดับเครือข่ายบริการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง     
การประชุมผู้ปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลด้านส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีการชี้แจงแนวทางการ
บันทึกผล ในโปรแกรม JHCIS และ HosXP    

กระบวนการควบคุมก ากับที่ส าคัญคือการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็นหน่วยบริการทุกระดับ(รพท. /รพช. และรพ.สต.) น าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน(กวป.) พ้ืนชี้ชัดประเด็น
ปัญหา และก าหนดพื้นที่ที่ต้องติกตามเร่งรัดผลการด าเนินงาน 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน       

ปี 2561 ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 (งบ PPA เขตสุขภาพท่ี 1) 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัดล าพูน) 
3. โครงการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายเพ่ือเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน ( งบ สสส. โดยจังหวัดล าพูน) 

  

2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานด้านภาวะโภชนาการ ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี  2561 

ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
(1) เพ่ิมความครอบคลุมการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงในเด็ก 0-5 ปี (มากกว่าร้อย 70) 
(2) เพ่ิมมาตรการการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก (เตี้ยผอม) (มากกว่าร้อยละ 80) 
(3) เพ่ิมคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูล (การวัดการเจริญเติบโต) 
(4) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการการด าเนินงานด้านการ เฝ้าระวังภาวะการ

เจริญเติบโต และการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 
(5) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการส่งเสริมโภชนาการในเด็ก 

 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ร่วมกันก าหนด กรอบในการวางแผนการขับเคลื่อน

งาน ออกเป็น 3 มาตรการส าคัญ ดังนี้ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วย DHB >MCH.B>Cluster 
o การบริหารจัดการข้อมูล  
o รายงานความก้าวหน้า  และการควบคุมก ากับ 
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 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ 
o พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้ให้บริการ) 
o เยี่ยมเสริมพลัง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
o โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ 
o พัฒนาทีม อสม.เชียวชาญอนามัยแม่และเด็ก 

  การจัดการสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
o สร้างพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูคุณภาพ  
o พัฒนาทีมสหวิชาชีพในการดูแลและช่วยเหลือสตรี/เด็กกลุ่มเสี่ยง 
o ต าบลจัดการสุขภาพ: บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
o พัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 

2.5 GAP Analysis   
ผลการเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต พบว่า จังหวัดล าพูน มีปัญหาเด็กเตี้ย  

ร้อยละ 11.86 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5)  โดยพบทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  และเมื่อจ าแนกเป็นเด็ก
ช่วงอายุ พบว่าช่วงเด็กอายุ 0-2 ปี มีสัดส่วนร้อยละของเด็กเตี้ยมากกว่า เด็กในช่วง 3- 5 ปี  ซึ่งช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเรียน เด็กอยู่กับพ่อแม่ /ปู่ย่าตายาย เป็นส่วนใหญ่ หรือฝากเลี้ยงใน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เร่งรัดด าเนินการในโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต)     
ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้น
ให้สถานบริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดย การวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นปัญหา และ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานในระดับพื้นที ่

2) พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
เด็กแบบบูรณาการทั้ง โภชนาการ ทันตสุขภาพ พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติปัญญาและการปรับตัวอยู่
ร่วมกันในสังคม ผ่านกิจกรรม กิน-กอด-เล่น-เล่า   

3) พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ  โดยตรวจสอบการมีและใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังการประเมิน
การเจริญเติบโตตามมาตรฐานในสถานบริกานสาธารณสุขทุกระดับ จัดบริการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและไอโอดีนอย่างครอบคลุมและเพียงพอ  รวมทั้ง
การสร้างระบบเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในระดับพ้ืนที่โดยการสุ่มตรวจเกลือบริโภคในครัวเรือนและใน
โรงงานผลิต การตรวจหาปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ /เด็กแรกเกิด-2 ปี(โครงการระดับเขต) 
และการตรวจหาปริมาณธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 
  

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
จังหวัดล าพูนขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ท าหน้าที่ในการ

สร้างระบบการเฝ้าระวังภาวะเจริญเติบโตในจังหวัดล าพูน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ก าหนดประเด็น
การพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ 
และจัดท ากรอบแผนงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและถ่ายระดับสู่แผนงาน/โครงการระดับอ าเภอ
และต าบล มีถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน โดยการจัดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่
ผู้รับบริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบแนวคิดของกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  โดยมี Child Development Manager ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป
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โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานย่อยภายในองค์กร และเชื่อมกับภาคีเครือข่ายนอกองค์กร ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้าน  
เด็กปฐมวัยของเครือข่ายระดับอ าเภอ  

  

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
ปี 2561 จังหวัดล าพูน เริ่มขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี มีพัฒนาการสมวัย และสูงดีสมส่วน และเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพและเลี้ยงดูได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งนี้ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ดังนี้  

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันค้นหาหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัยและแนะน าเข้าร่วมโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 

2)  หน่วยบริการจัดบริการคัดกรองค้นหาหญิงตั้งครรภ์และเด็กท่ีมีภาวะเสี่ยง (ก าหนดเกณฑ์เสี่ยง) 
3)  จัดท าเอกสารข้อมูลและแผนดูแลส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล  
4) หน่วยบริการจัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและติดตามหญิงตั้งครรภ์/  

เด็กกลุ่มเสี่ยง ประจ าเดือนหรือประจ าสัปดาห์ 
5) หน่วยบริการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว/พ่อแม่

ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
6)  หน่วยบริการ ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์/เด็กกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ทั้งนี้ ในแต่ละอ าเภอได้มีการก าหนดต าบลเป้าหมายการด าเนินงานโครงการฯ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล 
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย จากข้อมูลในระบบ Health Data Center พบว่า 

จังหวัดล าพูน มีเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 17,692 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 14,797 คน     
คิดเป็นร้อยละ 83.64 และเม่ือจ าแนกเป็นเด็กช่วงอายุ พบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี มีความครอบคลุมร้อยละ 83.44 
ในขณะที่เด็ก อายุ 3-5 ปี มีความครอบคลุมร้อยละ 79.06 
 

กราฟ แสดงความครอบคลุมการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงในเด็ก 0-5 ปี จังหวัดล าพูน ปี 2561 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า จากผลการประเมินภาวะโภชนาการ
ในเด็ก 0-5 ปี จ านวน 14,797 คน จังหวัดล าพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน จ านวน 6,937 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88  
เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 54) ต่ าสุด คืออ าเภอลี้ และ อ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 41.05 และ 41.71 ตามล าดับ 
 

กราฟ  แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัดล าพูน ปี 2561 
         เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 54 

 
 

ตาราง  แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัดล าพูน ปี 2561 

อ าเภอ 
จน.เด็ก0-5 ปี 

ทั้งหมด 
เด็ก0-5 ปี 
ชั่ง&วัด 

ร้อยละ 
เด็ก0-5 ปีสูงดี

สมส่วน 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 5,945 4,891 82.27 2,558 52.3 
แม่ทา 1,701 1,625 95.53 773 47.57 
บ้านโฮ่ง 1,582 1,247 78.82 548 43.95 
ลี้ 3,787 2,770 73.14 1,137 41.05 
ทุ่งหัวช้าง 1,302 1,237 95.01 516 41.71 
ป่าซาง 1,995 1,958 98.15 846 43.21 
บ้านธิ 727 548 75.38 297 54.2 
เวียงหนองล่อง 653 521 79.79 262 50.29 

รวม  จ.ล าพูน 17,692 14,797 83.64 6,937 46.88 
     

ส าหรับผลการเฝ้าระวังปัญหาด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต พบว่า จังหวัดล าพูน มีปัญหาเด็กเตี้ย  
ร้อยละ 11.86 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5)  โดยพบทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  พบสูงสุดที่อ าเภอลี้   
ทุ่งหัวช้าง และเวียงหนองล่อง พบร้อยละ 18.87, 17.77, และ 14.73 ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกเป็นเด็กช่วง
อายุ พบว่าช่วงเด็กอายุ 0-2 ปี มีสัดส่วนร้อยละของเด็กเตี้ยมากกว่า เด็กในช่วง 3- 5 ปี  ซึ่งช่วงอายุดังกล่าว
เป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในช่วงวัยก่อนเรียน เด็กอยู่กับพ่อแม่ /ปู่ย่าตายาย เป็นส่วนใหญ่ หรือฝากเลี้ยงในสถานรั บ
เลี้ยงเด็กเอกชน (และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เร่งรัดด าเนินการในโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต)   
ส าหรับเด็กผอม พบ ร้อยละ 4.82 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ5) และเด็กอ้วน พบร้อยละ 3.78 (เป้าหมาย      
ไม่เกินร้อยละ 10) 
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กราฟ  แสดงร้อยละของปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 0-2 ปี (เตี้ย อ้วน ผอม) จังหวัดล าพูน ปี 2561 

 
 

กราฟ  แสดงร้อยละของปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 3-5 ปี (เตี้ย อ้วน ผอม) จังหวัดล าพูน ปี 2561 
 

 
 
 

ตาราง    แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละของปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี จังหวัดล าพูน ปี 2561 
 

พ้ืนที่ 
 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ
ประเมิน 

เด็กเตี้ย เด็กผอม เด็กอ้วน  

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
อ.เมืองล าพูน 4,940 467 9.45 181 3.66 158 3.2 
อ.แม่ทา 1,498 143 9.55 120 8.01 57 3.81 
อ.บ้านโฮ่ง 1,064 105 9.87 80 7.52 25 2.35 
อ.ลี้ 2,062 389 18.87 137 6.64 93 4.51 
อ.ทุ่งหัวช้าง 782 139 17.77 65 8.31 20 2.56 
อ.ป่าซาง 1,959 222 11.33 76 3.88 102 5.21 
อ.บ้านธิ 468 36 7.69 32 6.84 5 1.07 
อ.เวียงหนองล่อง 509 75 14.73 28 5.5 25 4.91 
จังหวัดล าพูน 13,282 1,576 11.87 719 5.41 485 3.65 

 

   ผลการเฝ้าเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 5 ปี : ชาย 110.56 เซนติเมตร (เป้าหมาย 113 ซม.)  
หญิง 109.91 (เป้าหมาย 112 ซม.)  และพบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์  
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            ทั้งนี ้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่อไป 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

- 
 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 

 
 
 ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
 โทร   : 081 8855044 
 E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  

 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผ ุ
 2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
 3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (เป้าหมายร้อยละ 54) 
 
1. สถานการณ์  

ในเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี จังหวัดล าพูน ปี 2560 มีเด็กฟันดีไม่มีผุเฉลี่ยร้อยละ 81 แนวโน้มการที่เด็ก
ได้รับบริการและได้รับการรักษาทางทันตกรรมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้มีการด าเนินงานดูแลสุขภาพช่องปาก
นักเรียน โดยได้มีการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นป.1 – ป.6 มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมป้องกัน ทั้ งมีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน มีการบ ริการเคลือบหลุมร่องฟัน             
เคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกปี เด็กอายุ 12 ปี 
ที่ปราศจากฟันผุ จ.ล าพูน เฉลี่ยที่ร้อยละ 79.35 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 60  
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process   
มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกๆ 1-2 เดือน ในการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข โดยการน า

ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ได้เช็คความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งหากไม่
ถูกต้องจะต้องหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงการดึงข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตรับชอบ 
จากการใช้ data exchange ของระบบ HDC เพ่ือให้แต่ละที่ทราบกลุ่มเป้าหมาย (เด็กอายุ 6-12 ปี) ของ
ตนเอง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้บริการทันตกรรมได้อย่างครอบคลุม 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
2.2.1 เด็กอายุ 0-2 ปี (WCC คุณภาพ) 
-เด็กได้รับการตรวจช่องปาก โดยทันตบุคลากร 
-ผู้ปกครองเด็กได้รับการฝึกแปรงฟันให้เด็กแบบลงมือปฏิบัติ และได้รับค าแนะน าเรื่องการท าความ

สะอาดช่องปากและการบริโภคท่ีเหมาะสม 
-เด็กได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ และเด็กที่มีความเสี่ยงจะได้รับดูแล (กระตุ้นการแปรงฟัน 

ทา Fluoride และติดตามเป็นระยะทุก 3 เดือน) 
-เด็กท่ีพบฟันผุเป็นรู ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับบริการที่เหมาะสม 
2.2.2 เด็กอายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
-มีการด าเนินงานโครงการต้นแบบต าบลฟันดี และต าบลคู่ขนานอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถ

ด าเนินงานการอย่างเต็มพ้ืนที่ เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านของทันตบุคลากร 
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-มีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ เช่น การตรวจและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยทันตบุคลากร  
การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน การจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 
รวมถึงการเลิกดูดนมจากขวด 

2.2.3 เด็กอายุ 6-12 ปี (โรงเรียนประถมศึกษา)   
-CUP มีแผนการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมีการตรวจ

สุขภาพช่องปากเด็กชั้นอนุบาล - ป.6 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกเด็กแปรงฟันให้มีคุณภาพด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามซี่ที่ 1 และบริการเคลือบฟลูออไรด์ใน
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เพ่ือเป็นการส่งเสริม และป้องกันฟันผุในเด็กนักเรียน 

-โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน เช่น มีสถานที่ส าหรับแปรงฟัน มี
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 

-โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
  

2.3 Task List   
2.3.1 ระดับอ าเภอ 
-ทันตบุคลากรแต่ละพ้ืนที่ทราบประชาชนกลุ่มเป้าหมายของตนเองในแต่ละกลุ่มอายุ 
-ทันตบุคลากรมีแผนในการตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการทันตกรรมในแต่ละกลุ่มอายุ 
-Oral Health CUP manager มีการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการ

ด าเนินงานของทันตบุคลากรในรพ.และรพ.สต. เพ่ือให้เกิดการบริการทันตกรรมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
2.3.2 ระดับจังหวัด 
-มีการรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานทุก 2 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ HDC 
 

2.4 Framework  
ระดับอ าเภอ 
-Oral Health CUP manager (ทันตแพทย์ประจ ารพ.อ าเภอที่ได้รับมอบหมาย) วางแผนการท างาน

ในภาพรวมของอ าเภอ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 
-ทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลทั้งในรพ.และรพ.สต.ออกตรวจและให้บริการทันตกรรมที่จ าเป็นให้แก่

เด็กท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง  
-น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจและให้บริการทันตกรรมมาลงในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการเพ่ือ

ประมวลผลส่งผ่านระบบ HDC และตรวจสอบข้อมูลหลังการส่งออก 
 

2.5 GAP Analysis  (วิเคราะห์ตาม PIRAB) 
2.5.1 Partnership 
ใช้กลไกการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ในการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โดย
เป็นการด าเนินงานในโรงเรียนประถมศึกษา และใช้กลไกในการประสานงานเครือข่ายในอ าเภอ ระหว่าง 
รพท./รพช. กับ รพ.สต.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินงานทันตสาธารณสุขได้ตามเป้าหมาย โดยมี Oral 
Health CUP manager ซึ่งเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดูแล บริหารจัดการภายในอ าเภอนั้นๆ แต่
เนื่องจากความไม่พร้อมในหลายๆ ด้านของทางโรงเรียน จึงท าให้การด าเนินโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดีไม่
ต่อเนื่อง และยังไม่สามารถด าเนินการได้ทุกพ้ืนที่ 
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2.5.2 Investment  
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากสถานบริการนั้นๆ ไม่เพียงพอ แต่ละพ้ืนที่จึงต้องมีการประสาน

แหล่งทรัพยากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแต่ละกลุ่มวัยตามปัญหาทันตสุขภาพ
ของตนเอง ซ่ึงการของบประมาณดังกล่าวมีความยากง่ายในการประสานงานแตกต่างกัน 

2.5.3 Regulation  
มีการติดตาม ควบคุมในเรื่องโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลสูง  

รวมถึงการจัดสถานที่ และการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน แต่เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีเงื่อนไขแตกต่างกันใน
การด าเนินการ เช่น ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการจัดสถานที่แปรงฟัน  การตระหนักถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณครู  

2.5.4 Advocacy 
มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มวัยเรียน และทุกกลุ่มวัย 
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพจังหวัดล าพูน เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในการท างาน

ในชุมชนที่แท้จริง ไม่ได้เป็นการย้ายสถานที่ท างานจากในรพ. เป็นในชุมชน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งผลต่อชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง 

2.5.5 Building capacity 
มีการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง จากกิจกรรม แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และฝึกอบรมในระดับพ้ืนที่ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตัวเอง แต่จะ
มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ตระหนักในส่วนของการดูแลสุขภาพช่องปาก ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมป้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสร้างความตระหนักให้เกิดจากตนเอง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

2.6 Structure – Function 
ระดับอ าเภอ :  
- ทันตแพทย์และทันตาภิบาลมีการวางแผนการด าเนินงานในการบริการทันตกรรมให้กับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมร่วมกับ Oral Health CUP manager แต่ต้องท าภายใต้ข้อจ ากัดของบุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

- CUP ต้องมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มวัยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของตนเองทุกคน และ
สามารถเช็คกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับบริการทันตกรรม เพ่ือติดตามการให้บริการอย่างครอบคลุมตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งวิธีการท างานนั้นต้องแตกต่างจากเดิม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการท างานดังกล่าวด้วย 

 

3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
3.1.1 เด็กอายุ 0-2 ปี (WCC) 
1) ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็ก 0-2 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดย

ตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับการบริการทันตกรรม 
2) CUP มีการจัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุมในรพ.สต.ที่มีทันตบุคลากรประจ าและหมุนเวียน 

โดยให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุตามช่วงเวลาที่เด็กมารับบริการ  ฝึกทักษะ
การแปรงฟันเด็กโดยให้ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติจริงและติดตามแก้ไขปัญหา  

3) แต่ละสถานบริการที่มีบริการทันตกรรมมีระบบติดตามเด็กที่ไม่มารับบริการ โดยดูจากครอบคลุม
การให้บริการในรายงานจาก HDC เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และลด
ความเสี่ยงต่อฟันผุ 
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ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (ต.ค.60-พ.ค.61) 

4) CUP มีการสนับสนุนทันตบุคลากร วัสดุทันตกรรม และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานทันตกรรม
ในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี 

3.1.2 เด็กอายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
1) ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็ก 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดย

ตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2) CUP มีการจัดระบบให้มีการให้บริการครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทุกแห่ง 

โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนปีละ 1 ครั้ง ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็ก และมีการจัดอาหารว่างที่มี

คุณค่าทางโภชนาการเหมาะส าหรับเด็ก 
4) ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปีได้รับการฝึกแปรงฟันโดยลงมือปฏิบัติร้อยละ 45 (เป้าหมายร้อยละ 60) 
3.1.3 เด็กอายุ 6-12 ปี (โรงเรียนประถมศึกษา) 
1) ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขมีรายชื่อเด็กอายุ 6-12 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง  

โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข   
2) CUP มีแผนการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมีการตรวจ

สุขภาพช่องปากเด็กชั้นอนุบาล - ป.6 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกเด็กแปรงฟันให้มีคุณภาพด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามซี่ที่ 1 และบริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เพ่ือเป็นการส่งเสริม และป้องกันฟันผุในเด็กนักเรียน 

3) โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน เช่น มีสถานที่ส าหรับแปรงฟัน 
มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 

4) เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 37.43 (เป้าหมาย (9เดือน) ร้อยละ 45) 
5) เด็กอายุ 6 ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 9.36 (เป้าหมายร้อยละ 30) 

 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
กราฟที1่  แสดงร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรมแยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน (เดือนต.ค.60 – พ.ค.61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61 

เป้าหมายร้อยละ 45 
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ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

จากกราฟท่ี 1 แสดงร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรมแยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน ผลงาน
ร้อยละ 37.43 ซึ่งยังไม่ผ่านตามเป้าหมาย 9 เดือน คือร้อยละ 45 แต่คาดว่าจะถึงตามเป้าหมายหากข้อมูลได้
ครบ 9 เดือน โดยอ าเภอที่มีผลงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง และอ.บ้านธิ มีผลงานร้อยละ 
74.21 68.44 และ53.38 ตามล าดับ 
 

กราฟที่ 2 แสดงร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน (เดือนต.ค.60 – พ.ค.61)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก HDC ณ 12 มิ.ย.61 
 

จากกราฟที่ 2 แสดงร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน 
ผลงาน จ.ล าพูน เฉลี่ยร้อยละ 90.92 ซึ่งผ่านเป้าหมายร้อยละ 54 โดยอ าเภอที่มีผลงานสูงสุด 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ.บ้านธิ อ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา คือร้อยละ 97.78 95.27 และ 94.72 ตามล าดับ 
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
ตัวชี้วัดมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ที่อยู่ และอายุเป็นตัวก าหนด แต่ในการท างานจริงให้

สอดคล้องกลุ่มเป้าหมายนั้นค่อนข้างยาก เช่น เด็กอายุ 6 – 12 ปีที่เป็นประชากรในเขตรับผิดชอบของพ้ืนที่
นั้นๆ ไปเรียนในโรงเรียนนอกเขตรับผิดชอบ ดังนั้นการติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมารับบริการท าได้ยาก และ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินงานจากเดิม หรือต้องท านอกเวลาราชการ 

การส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ไม่ครบถ้วน ตรงเวลา 
 

 
ผู้รายงาน : นางสาวชรินดา สุธาวา 
ต าแหน่ง : ทันตแพทย์ช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 12 มิถุนายน 2561 
โทร   : 053-093725 ต่อ 114 
E-mail: lamphundental@gmail.com 

เป้าหมายร้อยละ 54 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดที่  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 
1. สถานการณ์  

จังหวัดล าพูน  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 
ภายใต้ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
และมีการแต่งตั้งคณะท างาน หรือ“Working group”ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การตั้งครรภ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมถึ งภาคประชาสังคมในการประสาน
แผนงานโครงการและวางระบบการบริหารจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด
ล าพูน นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงการท างานกับอาศัยกลไกของแต่ละหน่วยงานอ่ืนๆที่มีอยู่  อาทิเช่น 
คณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด ( ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ) ซึ่งจะท าหน้าที่
ในการปกป้องคุ้มครองและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แม่วัยรุ่นได้การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม      
มีการท างานร่วมกับคณะกรรมการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์หรือระบบสุขภาพอ าเภอของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และท างานร่วมกับระบบการดูแลนักเรียนของสถานศึกษา โดยมีการบูรณาการทรัพยากร   
คน องค์ความรู้  งบประมาณ พ้ืนที่การท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน  
องค์กรปกครองส่วนท้อง สถานบริการสาธารณสุข  สถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ และในปี 
2559 จังหวัดล าพูนได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน      
ปี 2559-2561 และแผนปฏิบัติงานที่บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และในปี 2561  

       ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ระบบฐานข้อมูลการคลอด (Birth Data) 
จากส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูลปี 2558 - 2560 พบว่า จังหวัดล าพูนมีอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่สูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย: ไม่เกิน 40 ต่อพันประชากรหญิง 15-19 ปี) ปี 2560    
มีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี จ านวน 10,403 คน  มีมารดาที่อายุ 15 - 19 ป ีคลอดมีชีพ จ านวน 237 ราย 
คิดเป็นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  คิดเป็น 22.78 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน  
และมีแม่ที่อายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 14 คน ในขณะที่อัตราการคลอดซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า       
มีจ านวนหญิงคลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหมด  251 ราย เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 20 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.97 

ในการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น หรือ ระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน พบว่า ปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดส าคัญ คือ วัยรุ่นเข้ามาใช้บริการจ านวนน้อยมาก คนที่เข้ามาส่วนใหญ่คือผ่านการตัดสินในก่อนมา
โรงพยาบาล และมาขอเข้ารับบริการฝากครรภ์  และคลินิควัยรุ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบบริการ
ที่ครอบคลุมและมีวัยรุ่นเข้ามาขอรับบริการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลลี้ และคลินิก
วัยรุ่นโรงพยาบาลบ้านธิ   
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผล

การด าเนินงาน) 
ในด้านการบริหารจัดการและควบคุมก ากับ พบว่า จังหวัดล าพูน อาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด  มีการแต่งตั้งคณะท างานที่เป็นผู้รับผิดชอบงานของแต่ละ
หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้อง   มีการเชื่อมประสานการท างานกับคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพ ภายใต้
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน   โดยมีการบูรณาการทรัพยากร คน องค์ความรู้  งบประมาณ พ้ืนที่การ
ท างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล าพูน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ
สาธารณสุข  สถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่  

การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และร่วมกับเครือข่ายบริการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
ต้นทุนส าคัญของการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน คือ

เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัด( ปี 2558-2560) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนงาน จากส านักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยมีมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้ประสานการด าเนินงานโครงการ  และ      
ผลจากโครงการดังกล่าวท าให้กิจกรรมในระดับพ้ืนที่เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและองค์ชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น การพัฒนาคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
อ าเภอและต าบล  ชุมชนมีต้นทุนที่ดีในด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
(Case management) เช่นต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง  ต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน ต าบลบ้านธิ และต าบล
ห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ เป็นต้น  สามารถดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลายครั้งที่
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้เองในระดับชุมชน ไม่ได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก 

กิจกรรมส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนที่ช่วยเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชน คือ 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมในลักษณะที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประชุมวิเคราะห์รายกรณี        
(Case Conference )  การประชุมคณะท างานเพ่ือรายงานความก้าวหน้าด้านสถานการณ์และการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ การเติมเต็มด้านเนื้อหาวิชาการทั้งในด้านกฏหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  การจัดเวทีสร้างการ
สื่อสารสาธารณะและพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่น เพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น   การจัดโมบาย
เคลื่อนที่เข้าไปจัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และในหอพัก  โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม   

 

2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
จังหวัดล าพูนก าหนดแผนระยะสั้นในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ประกอบด้วย  
1)  ลดอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2) เพ่ิมการสร้างกระแสการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในกลุ่มวัยรุ่นและ

เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีความรอบรู้ และเข้าถึงบริการและแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
3)  วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
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2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
จังหวัดล าพูน   ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

วัยรุ่นระดับจังหวัด > คณะท างานฯระดับจังหวัดล าพูน/อ าเภอ 
o การบริหารจัดการข้อมูล  (ฐานข้อมูล HDCและ Birth Data) 
o รายงานความก้าวหน้า  และการควบคุมก ากับ  

 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ 
o พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้ให้บริการ) 
o เยี่ยมเสริมพลัง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
o พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 
o เชื่อมโยงระบบบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม 

  การจัดการสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
o การรณรงค์สื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
o การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลและช่วยเหลือสตรี/วัยรุ่นที่เผชิญปัญหา 

เรื่องเพศ การตั้งครรภ์ หรือความรุนแรงในครอบครัว 
o สนับสนุนให้โรงเรียนมีการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต และเพศวิถีศึกษารอบด้าน 
o สนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะการพูดคุยและสื่อสารกับลูกวัยรุ่น 
o พัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
2.5 GAP Analysis   
จากช่องว่างที่ส าคัญ ของกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและ

เยาวชน จังหวัดล าพูนในหลายประเด็น อาทิ  การจัดบริการสุขภาพที่มิตรกับเยาวชนที่ครอบคลุมและง่ายต่อการ
เข้าถึงของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยรุ่นมาใช้บริการน้อย เนื่องจากอายุและกลัวการถูกตีตรา บางโรงพยาบาลขาดระบบการ
ดูแล /ส่งต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน  ใน ระบบโรงเรียน พบว่า บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญต่อการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมทุกชั้นเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิ
ต้านทางด้านสุขภาวะทางเพศ  ด้านสถาบันครอบครัวและชุมชนขาดความเข้มแข็ง ในการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก 
และด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมองปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล  และ
ให้ความส าคัญกับงานเรื่องโรคติดต่อมากกว่าประเด็นท้องในวัยรุ่น 

กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง บูรณาการการ
ท างานทุกภาคส่วนและให้รู้เท่าทันกับสื่อและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในยุคปัจจุบันเน้นการรณรงค์และการสื่อสาร
สาธารณะ  เพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมทั้งการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้
ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด   

 

2.6 Structure – Function  
1) กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด

ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย จัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ควบคุมก ากับ 
ติดตามประเมินผล   
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2) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการ 
และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับจังหวัด 

3) การใช้กลไกของคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับอ าเภอ สร้างการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ การชี้
ประเด็นความเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและอนามัยแม่และเด็ก  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

4) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับต าบล  เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับชุมชน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการในพ้ืนที่ที่มีความถี่ของ
อุบัติการณ์ หรือสถานการณ์ด้านมีประเด็นรุนแรง หรือมีความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งการท างานดังกล่าวจะเชื่อมโยง
กับทีมคณะท างานระดับอ าเภอและระดับจังหวัด รวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเพ่ือการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในล าดับต่อไป   

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
จังหวัดล าพูน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 

ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แล้ว มีการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด จ านวน 2 ครั้ง และก าหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด  ในปลายเดือนกรกฏาคม 2561 

ส าหรับการขับเคลื่อนการท างานระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย หน่วยบริการด้านสาธารณสุข ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และส า นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน องค์กรเอกชน ตัวแทนเด็กและเยาวชน  และตัวแทนภาคประชาสังคม  โดยใน
โครงการมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย การประชุมคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดล าพูน  อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีการท างานกลไก
คณะท างานเพ่ือปรับทัศนคติต่อการท างานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์   อบรมพัฒนาวัยรุ่นต้นแบบ
(LAMPHUN TEEN IDOL) เพ่ือเป็นสื่อบุคคลส าหรับ   และจัดงานจัดมหกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน เป็นต้น 

ในการสร้างกระบวนการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่นในครอบครัว คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัดได้มีการรวบรวมหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการสื่อสารเรื่อง
เพศกับวัยรุ่นในครอบครัว  และมีการจัดกิจกรรมอบรมในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุม  6  ต าบล เกิดการสร้าง
เครือข่ายพ่อแม่ในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ทั้งนี้
ภาคีที่ส าคัญท างานกับพ่อแม่ คือ องค์กรในชุมชน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการร่วมคัดเลือก
พ่อแม่เข้าร่วมกิจกรรม  การสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตเด็กต่อการท างานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  ด้านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้การสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน  13 โรงเรียน มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน  ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียนจ านวน อาทิ เทศบาลต าบลท่าเชียงทอง เทศบาล
ต าบลแม่แรง และเทศบาลเมืองล าพูน  
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ด้านการพัฒนาระบบบริการ 
การพัฒนาการจัดระบบบริการคลินิกวัยรุ่น เพ่ือให้บริการค าปรึกษาตามมาตรฐานการจัดบริการที่

เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาว  ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีกระบวนการพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรมปรับทัศนคติเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย    อบรมพัฒนาทักษะ 
Case Manager อบรมพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการในคลินิกวัยรุ่น    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปบทเรียนการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยบูรณาการกับแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน  

ในขณะเดียวกันในพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงขึ้น คือ อ าเภอป่าซาง 
และอ าเภอบ้านธิ  และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายต าบลพบว่าต าบลที่อัตราการคลอดแม่วัยรุ่นมากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ  
อาทิ ต าบลนาทราย ต าบลทุ่งหัวช้าง ต าบลตะเคียนปน ต าบลป่าพลู ต าบลนครเจดีย์ ต าบลน้ าดิบ ต าบลป่าไผ่
และต าบลแม่ตืน ทั้งนี้  ได้มีการด าเนินงานโดยการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ทั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และมหาดไทยในการด าเนินร่วมกันระดับพ้ืนที่  มีการเยี่ยม
ติดตามโดยทีมคณะท างานระดับจังหวัด 

ด้านการรณรงค์และการสื่อสารสาธารณะ 
ในการรณรงค์และการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์ และเพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมทั้ง
การรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ โดยการจัดบริการโมบายเคลื่อนที่
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างทางเลือกในการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน  ในพื้นที่ 8 อ าเภอ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม รวม  3,200 คน 

 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดล าพูน พบว่า ในระบบฐานข้อมูล Health 

Data Center ในปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  จังหวัดล าพูนมีประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
จ านวน 9,680 คน  มีมารดาที่อายุ 15 - 19 ปี คลอดมีชีพ จ านวน 46 ราย คิดเป็นอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี  คิดเป็น 9.50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และเมื่อน ามาคูณกับค่า Adjust 
(อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมา/อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19ปี จาก
ฐานข้อมูล HDC ปีที่ผ่านมา) โดยค่า Adjust ของจังหวัดล าพูน คือ  1.49  ท าให้อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี Adjust จังหวัดล าพูน เท่ากับ 14.16 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

  ในขณะที่ ฐานข้อมูล BirthData ของส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 มารดาที่อายุ 15 - 19 ปี คลอดมีชีพ จ านวน 103 ราย  คิดเป็นอัตรา 
21.28 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน  และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินในปีที่ผ่านมา       
(ปี 2558-2561) พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูนมีแนวโน้มลดลง คือ อัตรา 
26.66, 25.91 ,22.78 และ 21.28 ตามล าดับ  แต่เนื่องจากฐานข้อมูล BirthData ในปี 2561 ไม่มีข้อมูลที่อยู่
มารดา “maddress” ท าให้ไม่สามารถจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอได้  

จากแนวโน้มของข้อมูลรายงานในปี 2558 ถึง 2560 จังหวัดล าพูนมีแม่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 
326, 294 และ 251รายต่อปี เมื่อจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ/ต าบลแล้ว พบว่า มีหลายต าบลที่มีสัดส่วนของ    
แม่วัยรุ่นที่ค่อนข้างสูง ซึ่งพ้ืนที่เหล่านั้นสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรที่เป็นชนเผ่าของจังหวัดล าพูน   แต่ในขณะ
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เดียวมีบางต าบลที่เป็นประชาชนพ้ืนราบแต่พบอุบัติการณ์ของการตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่าต าบลอ่ืนๆ อาทิ ต าบลน้ า
ดิบ ต าบลนครเจดีย์ ต าบลบ้านแป้น เป็นต้น   

 

ตาราง    แสดงจ านวนและอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูน    
            แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่) ปี 2558 -2560 
เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

อ าเภอ 

ปี  2558 ปี 2559  ปี 2560   
จ านวนหญิง 
15-19 ป ี
ทั้งหมด 

หญิงอาย ุ
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 
จ านวนหญิง 
15-19 ป ี
ทั้งหมด 

หญิงอาย ุ
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 
จ านวนหญิง 
15-19 ป ี
ทั้งหมด 

หญิงอาย ุ
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 

เมืองล าพูน 4,064 76 18.7 3,821 56 14.66 3,592 46 12.81 
แม่ทา 1,094 24 21.94 1,047 23 21.97 998 23 23.05 
บ้านโฮ่ง 1,092 24 21.98 977 17 17.4 884 11 12.44 
ลี้ 2,290 54 23.58 2,270 79 34.8 2185 68 31.12 
ทุ่งหัวช้าง 646 20 30.96 659 22 33.38 641 21 32.76 
ป่าซาง 1,424 40 28.09 1,392 32 22.99 1,316 20 15.2 
บ้านธ ิ 425 4 9.41 446 9 20.18 401 4 9.98 
เวียงฯ 476 1 2.1 427 1 2.34 386 2 5.18 
รวมล าพูน 11,511 243 21.11 11,039 239 21.65 10,403 194 18.64 
ต่างจังหวัด NA 73 NA NA 45 NA NA 41 NA 
ไม่ระบ ุ NA 1 NA NA 2 NA NA 2 NA 
 รวม
ทั้งหมด 11889 317 26.66 11039 286 25.91 10,403 237 22.78 

 

จากฐานข้อมูล BirthData  (ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) พบว่า จังหวัดล าพูน มีการ
คลอดทั้งหมด 1,481 ราย  มีแม่อายุต่ ากว่า 15 ปี คลอดบุตร 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.34  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2558 -2560 พบว่ามีจ านวนแม่อายุต่ ากว่า 15 ปี คลอดบุตร  อายุต่ ากว่า 15 ปี 
คลอดบุตร  อายุต่ ากว่า 15 ปี คลอดบุตร  9, 8 และ14 คิดเป็นร้อยละ 0.30, 0.27  และ 0.49 ตามล าดับ 

 

ในขณะที่อัตราการคลอดซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี (ฐานข้อมูล BirthData) พบว่า มีจ านวนหญิง
คลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหมด  103 ราย เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
7.76  ในขณะที่ในฐานข้อมูล HDC (ข้อมูล ตุลาคม – พฤษภาคม 2561) พบว่า  มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR 120 คน เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป  15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.50  
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ตาราง    แสดงจ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี และอายุต่ ากว่า 15 ปีคลอดบุตร  จังหวัดล าพูน    
            แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2558 -2560 

อ าเภอ 

ปี  2558 ปี 2559  ปี 2560   
จ านวน
หญิง 
คลอด
ท้ังหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

จ านวน
หญิง 
คลอด
ท้ังหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

จ านวน
หญิง 
คลอด
ท้ังหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

เมืองล าพูน 720 76 2 676 56 3 661 49 3 

แม่ทา 259 24 2 240 23 1 236 24 1 

บ้านโฮ่ง 177 24 1 172 17 0 165 11 0 

ลี้ 536 54 0 541 79 3 515 75 7 

ทุ่งหัวช้าง 206 20 0 192 22 0 180 22 1 

ป่าซาง 242 40 2 274 32 0 235 21 1 

บ้านธ ิ 47 4 0 60 9 0 46 4 0 

เวียงฯ 33 1 0 30 1 0 26 2 0 

รวมล าพูน 2,220 243 7 2,185 239 7 2064 194 13 

ต่างจังหวัด 793 73 2 769 45 1 778 41 1 
ไม่ระบุ 24 1 0 28 2 0 23 2 0 
รวมท้ังหมด 3037 317 9 2982 286 8 2865 237 14 

 

 
ตาราง     แสดงจ านวนและร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี จังหวัดล าพูน    
             แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2558 -2560   เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10  

อ าเภอ 

ปี  2558 ปี 2559  ปี 2560   
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า 20 ปี
ตั้งครรภ์ 

จ านวน
ตั้งครรภ์

ซ้ า 

ร้อย
ละ 

หญิงอาย ุ
ต่ ากว่า 20 
ปีตั้งครรภ์ 

จ านวน
ตั้งครรภ์ซ้ า 

ร้อยละ 
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า 20 ปี
ตั้งครรภ์ 

จ านวน
ตั้งครรภ์

ซ้ า 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 78 8 10.26 59 6 10.17 49 3 6.12 

แม่ทา 26 2 7.69 24 4 16.67 24 1 4.17 

บ้านโฮ่ง 25 2 8 17 0 0 11 0 0 

ลี้ 54 1 1.85 82 9 10.98 75 8 10.66 

ทุ่งหัวช้าง 20 3 15 22 1 4.55 22 0 0 

ป่าซาง 42 6 14.29 32 2 6.25 21 2 9.52 

บ้านธ ิ 4 0 0 9 0 0 4 0 0 

เวียงฯ 1 0 0 1 0 0 2 1 50 

รวมล าพูน 250 22 8.8 246 22 8.94 208 15 7.21 

ต่างจังหวัด 75 8 10.67 46 0 0 41 5 12.19 

ไม่ระบุ 1 0 0 2 0 0 2 0 0 

 รวมท้ังหมด 326 30 9.2 294 22 7.48 251 20 7.97 

 
 ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
 ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
 โทร   : 081 8855044 
 E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดที่  11 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)     
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 (Outcome Indicator) 
     2  ร้อยละของ Healthy Aging เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา       

 
1. สถานการณ์  

กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550และ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ระบบคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ “การจัดตั้ง พัฒนาบริการทางสุขภาพ และทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว   
ในชุมชน” ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ และมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) “การประกอบ
กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เพ่ือพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเอง
ได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  พิการหรือทุพพลภาพ    
ให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ และการด าเนินงานต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว     
(Long Term Care) เป็นการด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ   
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) รวมถึงนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข           
ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของ ส านักตรวจราชการ ตั้งแต่ปี 2554  ต าบลต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ในปี 2555 ได้เพ่ิมในส่วนของการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ เพ่ือตอบ
ดัชนีชี้วัดตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติและตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ การคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง การพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิต จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)กระทรวง และหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ดูแลระยะยาว(Long Term Care)
ในปีงบประมาณ2559และต่อเนื่องในปี 2560จนถึงปัจจุบัน  

จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่การปกครองแบ่งเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนประชากร 405,918คน เป็นผู้สูงอายุ 84,588 คนคิดเป็นร้อยละ 20.84 (ข้อมูลตามประกาศส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น โดยในปีพ.ศ.2555-2560 มีกลุ่มผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 15.76,16.30 ,17.19,18.01,18.86,20.84 
ตามล าดับ   
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1.1.ข้อมูลผู้สูงอายุแยกรายอ าเภอ 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้สูงอายุเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดแยกรายอ าเภอ 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ จ านวนประชากร

ทั้งหมด 
จ านวนผู้สูงอายุ 

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 146,098 29,380 20.11 
2 แม่ทา  39,107 8,139 20.81 
3 บ้านโฮ่ง 40,199 9,581 23.83 
4 ลี้ 69,806 12,413 17.78 
5 ทุ่งหัวช้าง 20,173 3,451 17.11 
6 ปุาซาง 55,321 13,458 24.33 
7 บ้านธิ 17,698 3,899 22.03 
8 เวียงหนองล่อง 17,516 4,267 24.03 

รวม      405,918 84,588 20.84 

ที่มาประชากรทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุแยกรายอ าเภอ พบว่าจังหวัดล าพูนมีร้อยละของ
ประชากรผู้สูงอายุ 20.84 ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อแยกรายอ าเภอเรียงตามล าดับมากไป
หาน้อยพบว่า อ าเภอปุาซาง มีร้อยละผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ24.33รองลงมาอ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 24.03
อ าเภอบ้านโฮ่ง ร้อยละ23.83 อ าเภอบ้านธิ ร้อยละ 22.03อ าเภอแม่ทา ร้อยละ 20.81 อ าเภอเมือง ร้อยละ 20.11
อ าเภอลี้ ร้อยละ 17.78และอ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 17.11 
 

1.2.การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ปี 2559-2561 

การด าเนินงานตามแนวทางต าบล Long Term Care  ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ในกลุ่ม  ติดบ้าน  ติดเตียง  จังหวัดล าพูน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  มีต าบลที่เข้าร่วม
โครงการเพ่ือด าเนินการต าบล Long Term Care รวมถึงปี 2560 มีจ านวน 39 ต าบล (44อปท.) และผ่านการประเมิน 
ร้อยละ100(เปูาหมายที่ก าหนด ร้อยละ 60) ในปี 2561 มีต าบลแสดงความจ านงด าเนินงานดูแลดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต่อเนื่องและเข้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติงบให้ด าเนินการอีก 1 ต าบล  
( 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ) รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 ต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ในไตรมาสที่ 3 มีท้องถิ่นแสดงความจ านงแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก สปสช.อีก
จ านวน 7 แห่งและท้องถิ่นท่ียังไม่เข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 4 แห่ง 
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2.การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ปี 2559-2561 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของต าบลที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)   
             แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่1- 3 (ตุลาคม2560- 10 มิถุนายน 2561)  ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ จ านวนต าบล

ทั้งหมด 
จ านวนต าบลที่

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 15 11 73.33 
2 แม่ทา 6 6 100 
3 บ้านโฮ่ง 5 4 80.00 
4 ลี้ 8 8 100 
5 ทุ่งหัวช้าง 3 3 100 
6 ปุาซาง 9 3 33.33 
7 บ้านธิ 2 2 100 
8 เวียงหนองล่อง 3 3 100 

รวม 51 40 78.43 
 

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนต าบลที่มีการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ 1.อ าเภอเมืองล าพูนจ านวนต าบลทั้งหมด 15 ต าบลร่วมด าเนินงาน11 ต าบล   
คิดเป็นร้อยละ 73.33 2.อ าเภอแม่ทา จ านวนต าบลทั้งหมด 6 ต าบลร่วมด าเนินงาน 6 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100   
3.อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวนต าบลทั้งหมด 5 ต าบลร่วมด าเนินงาน 4 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 80.00  4.อ าเภอลี้ 
จ านวนต าบลทั้งหมด 8 ต าบลร่วมด าเนินงาน8 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  5.อ าเภอทุ่งหัวช้างจ านวนต าบล
ทั้งหมด 3 ต าบลร่วมด าเนินงาน3 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100  6.อ าเภอปุาซางจ านวนต าบลทั้งหมด 9 ต าบล
ร่วมด าเนินงาน3 ต าบล คิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 33.33  7.อ าเภอบ้านธิจ านวนต าบลทั้งหมด 2 ต าบลร่วม
ด าเนินงาน2 ต าบล คิดเป็น ร้อยละ 100 8.อ าเภอเวียงหนองล่องจ านวนต าบลทั้งหมด 3 ต าบลร่วมด าเนินงาน3 ต าบล 
คิดเป็น ร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น ต าบลทั้งหมด 51 ต าบลเข้าร่วมด าเนินงาน 40 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 78.43 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวน อปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาว รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน Care manager 
จ านวน care giver แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม60-31 พฤษภาคม 61)   ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ อปท 

ที่เข้าร่วม 
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 

จ านวน 
รพสต./ศูนย์บริการฯ 

ในพ้ืนที่ 
อปท.ที่เข้าร่วม

ด าเนินงาน 
(แห่ง) 

จ านวน จนท. 
รพช/รพสต./

อปท.ที่ได้รับการ
อบรม 

Care Manager 
(คน) 

จ านวน 
Care giver 

(คน) 

1 เมืองล าพูน 11 13/1 26 233 
2 แม่ทา 8 9 12 66 
3 บ้านโฮ่ง 5 7 11 63 
4 ลี้ 10 13 20 91 
5 ทุ่งหัวช้าง 4 4 5 30 
6 ป่าซาง 3 4 14 115 
7 บ้านธิ 2 2 4 13 
8 เวียงหนองล่อง 3 4 5 42 

รวม 8 อ าเภอ 46 56/1 97 653 
 

จากตารางที่ 3 แสดงจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
และ จ านวนรพ.สต.ในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)และจ านวนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใน รพ.สต.ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงจ านวนcare giverที่ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver)แยกราย
อ าเภอ 1.อ าเภอเมือง มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 11 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
จ านวน 13 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 1 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 26คน และมีcare giverจ านวน 233 คน 2.อ าเภอแม่ทา  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 8 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน 9 แห่ง มีผู้จัดการ
ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 12 คน และมีcare giverจ านวน 66 คน 
3.อ าเภอบ้านโฮ่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 5 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน 7 แห่ง  
มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 11คน และมีcare giver
จ านวน 63 คน 4.อ าเภอลี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน10 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
จ านวน 13 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 20 คน 
และมcีare giverจ านวน 91 คน 5.อ าเภอทุ่งหัวช้าง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 4 แห่ง 
มีรพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
จ านวน 5 คน และมีcare giverจ านวน 30 คน 6.อ าเภอป่าซาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ด าเนินงานจ านวน 3 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 12 คน และมีcare giverจ านวน 115 คน 7.อ าเภอบ้านธิ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน 2 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน 2 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 4 คน และมีcare giverจ านวน 13 คน      
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8.อ าเภอเวียงหนองล่อง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานจ านวน3 แห่ง มี รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
จ านวน 4 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 5 คน 
และมีcare giverจ านวน 42 คน   

ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรวมทั้งสิ้น จ านวน 46 แห่งรพ.สต.ที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 56 แห่ง
ศูนย์บริการเทศบาลจ านวน 1 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง(care manager) รวมทั้งจังหวัด 97 คนและcare giver รวมจ านวน 653 คน 

 

2.การวิเคราะห์ตามกรอบSix  Auditing Block(SAB) 
2.1 Structure-Function  
-ระดับจังหวัดล าพูนมีผู้รับผิดชอบงานหลักชัดเจน(Project Manager)  
-มีค าสั่งคณะกรรมการติดตามสนับสนุน และประเมินการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

(Long Term Care:LTC) และวัดส่งเสริมสุขภาพ 
-คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดล าพูน 
-คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
-ระดับอ าเภอ มีค าสั่งคณะกรรมการประสานงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขทุกอ าเภอที่

ครอบคลุมงานผู้สูงอายุและคนพิการ 
-ระดับต าบล มีคณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
 

2.2 Gab Analysis 
P: Partnership ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้น าเอายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตาม  

Life Course Approch กับการบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้วยการบูรณาการ
งานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดผ่านโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กลไก/ขับเคลื่อนกลไกด้านผู้สูงอายุและคนพิการที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ในการเฝูาระวังสถานการณ์ การดูแล
สุขภาพ ช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ายที่สุด เพ่ือผลักดันให้เป็นวาระส าคัญระดับ
จังหวัด สนับสนุนงบด าเนินงานจากงบพัฒนาจังหวัดปี  2561 งบประมาณรวม๔,๖๔๖,๓๐๐ บาท              
(สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

I : Invest ได้กระตุ้นหนุนเสริมกระบวนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพ่ือกระตุ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกแห่ง(ร้อยละ 100) 

R : Regulate and Legislate  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม จึงต้องเน้นการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเพ่ือกระตุ้นให้มี
กิจกรรมกับผู้สูงอายุ บูรณาการงานผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
และมีคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้  มีงานท า มีผู้ดูแลช่วยเหลือ 

A : Advocate ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ(Health literacy) ในเรื่องการดูแล
ตนเอง ปูองกันการพลัดตกหกล้ม การส่งเสริมทักษะปูองกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยการคัดกรองการหกล้ม 
ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า  การนอนหลับ การกลั้นปัสสาวะ สุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่
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ครอบคลุมถึงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ในกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุระดับประเทศทุ กปี 
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
ด้วยการติดตามเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล 

B : Build Capacity  ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(care manager) 
ครอบคลุมทุก รพ.สต.และรพช ทุกแห่งแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 93 คนในจ านวนนี้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8 คน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าอ าเภอ
ทุกอ าเภอและได้รับงบจัดสรรจากศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ปี 2561 อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ที่เหลือในอ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอแม่ทา และอ าเภอปุาซาง เพ่ิมจ านวน 182 คน  จ านวนทั้งจังหวัดรวมทั้งสิ้น 655คน  

 

3.การด าเนินงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

มาตรการที่ 1 3S 
1.การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation)  
- ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จ านวน 40 ต าบล 
2.ความม่ันคงปลอดภัย (Secure) 
- ครอบครัวอบอุ่น มั่นคง ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเตรียมความพร้อมเข้าวัยสูงอายุ 
- Age Friendly communities/cities ส่งเสริมสนับสนุนให้มีพ้ืนที่ต้นแบบในจังหวัด ได้แก่ต าบลศรีเตี้ย

อ าเภอบ้านโฮ่ง  วัดส่งเสริมสุขภาพระดับยั่งยืน สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนพิการ 
- การประกันรายได้ และกองทุนสวัสดิการชุมชน(ส่งเสริมการฝึกอาชีพ,รัฐจัดให้กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน,เบี้ยยังชีพ) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) 
3.สุขภาพแข็งแรง (Strong Health)  
- จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุก รพ.สต 
- คลินิกผู้สูงอายุ งานกายภาพบ าบัดทุก โรงพยาบาล เชื่อมโยงกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรพ.

ล าพูน /รพช.จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน 4386/9830 คน/ครั้ง 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิงระยะยาว(LTC)แบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ Care 

manager/Care giverและอาสาสมัครแกนน าประจ าครอบครัว 
มาตรการที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย 3 C ทุกต าบลที่

ด าเนินงานต้องขับเคลื่อนงานด้วย  
1. Care manager =ผู้จัดการการดูแลระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน 
2. Care giver      =ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
3. Care plan      =แผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ  

มาตรการที่ 3 สื่อสารสนับสนุนให้ทุกต าบลมีการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
มาตรการที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานในระดับอ าเภอ ด้วยทีมติดตาม ประเมินระดับจังหวัด/ระดับ
อ าเภอให้สามารถกระตุ้นหนุนเสริมต าบลมีการขับเคลื่อนงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)
ครอบคลุมทุกต าบล 
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มาตรการที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับต าบล/อ าเภอให้เป็นระบบ 
มาตรการที่ 5 ผลักดันให้เกิดต าบลต้นแบบให้มีการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการ๕กลุ่มวัย อ าเภอละ 1 ต าบล   

 

4.เป้าหมายระยะสั้น(TASK List) 
3 เดือน  
- อปท.เข้าร่วมต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC)ร้อยละ 80 

       - จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 2561 
       - พ้ืนที่มีการคัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะเพ่ือการดูแลร้อยละ 50 

6 เดือน  
- อปทเข้าร่วมด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC) ร้อยละ 100 

ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 90 
- พ้ืนที่มีการคัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะเพ่ือการดูแลร้อยละ 100 
9 เดือน  
- ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 100 
- น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ 
12เดือน  
- ต าบลต้นแบบการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC) 

อ าเภอละ 1 ต าบล 
- ร้อยละของHealthy ageing เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

 

5.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1-3 เดือนตุลาคม – 31พฤษภาคม 2561)  
5.1พื้นที่ด าเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวปี 2561 
 

ตารางท่ี 4 แสดงพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูนที่มีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
             (long Term Care:LTC) ปี2561 แยกรายอ าเภอ 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ อปท 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

อปท. 
ทีด่ าเนินงาน 

LTC 
     (แห่ง) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

๑ เมืองล าพูน 16 11 68.75  
๒ แม่ทา 8 8 100  
๓ บ้านโฮ่ง 6 5 83.33  
๔ ลี้ 10 10 100  
๕ ทุ่งหัวช้าง 4 4 100  
๖ ป่าซาง 8 3 37.50  
๗ บ้านธิ 2 2 100  
๘ เวียงหนองล่อง 3 3 100  

รวม 8 อ าเภอ 57 46 80.70  



-56-

 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูนที่มีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว(long Term Care) ปี2561 แยกรายอ าเภอ  โดยอ าเภอเมืองมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด
จ านวน 16 แห่ง ด าเนินงาน LTC จ านวน 11 แห่งคิดเป็นร้อยละ 68.75 อ าเภอแม่ทามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งหมดจ านวน 8 แห่งด าเนินงาน LTC จ านวน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 อ าเภอบ้านโฮ่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งหมดจ านวน 6 แห่งด าเนินงาน LTCจ านวน 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 83.33 อ าเภอลี้ มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 8 แห่งด าเนินงาน LTCจ านวน 10 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 อ าเภอทุ่งหัวช้าง           
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 4 แห่งด าเนินงาน LTCจ านวน 4 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100    
อ าเภอปุาซาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 8 แห่งด าเนินงาน LTCจ านวน 3 แห่งคิดเป็นร้อย
ละ 37.50 อ าเภอบ้านธิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 2 แห่งด าเนินงาน LTCจ านวน 2 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 100 อ าเภอเวียงหนองล่อง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 3 แห่งด าเนินงาน LTC
จ านวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 

 

5.2 การมีและใช้เครื่องมือลงไปดูแลผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 5 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยกองทุนพ่ึงพิงภายใต้การใช้เครื่องมือแผนการดูแล   
               รายบุคคล(Care Plan) แยกรายอ าเภอ ปี งบประมาณ 2561(ข้อมูลตุลาคม 2560 – 31พฤษภาคม 2561) 

ล า 
ดับ
ที ่

อ าเภอ จ านวน  
กองทุนLTC 

(เก่าและ
ใหม่) 

(แห่ง) 

จ านวน
ผู้สูงอายุที่
ได้รับงบ
สนับสนุน 

    (ราย) 

จัดท า 
Care 
Plan 
ฉบับ) 

ร้อยละ จ านวน 
Care Plan 

ที่ได้รับอนุมัติ 
โอนเงินเพื่อซื้อ

บริการ 
(ฉบับ) 

1 เมืองล าพูน 11 718 718 100 718 
2 แม่ทา 8 298 277 92.95 277 
3 บ้านโฮ่ง 5 317 307 96.84 307 
4 ลี้ 10 456 401 87.93 401 
5 ทุ่งหัวช้าง 4 165 165 100 165 
6 ปุาซาง 3 101 101 100 86 
7 บ้านธิ 2 82 82 100 82 
8 เวียงหนองล่อง 3 198 198 100 198 
   รวม8 อ าเภอ 46 2335 2249 96.31 2234 

 

จากตารางที่ 5 แสดงจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงความจ านงในการสมัครเข้าร่วม
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปีงบประมาณ 2561 (ทั้งที่ด าเนินการต่อเนื่องและเข้าใหม่) รวม 46 
แห่งได้รับงบประมาณเพ่ือจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวนทั้งสิ้น 2335 ราย หน่วยบริการได้จัดท า
แผนการดูแล(care plan) จ านวน 2249 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.31และมี อปท.ที่มีการโอนเงินเพ่ือซื้อบริการ
ในการส่งผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ(care giver) เข้าไปดูแลจ านวน 2,234 ฉบับ  

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลไก 3C ประกอบด้วย 1. ผู้จัดการการดูแลระบบการดูแลระยะยาว (Care Manager) 
2. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 3. แผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) ผลการด าเนินงานทุกพ้ืนที่มี
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การจัดส่งแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan)ให้คณะอนุกรรมการดุแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวด้าน
สาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100 

3.2. ในปีงบประมาณ 2561(1 ตุลาคม2560-31พฤษภาคม 2561) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนได้มีการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  ได้มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ใน
ด้านที่จะลดจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงลงให้มากที่สุด และด าเนินการผลักดันให้ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้าน
ผู้สูงอายุและคนพิการเห็นความส าคัญ ร่วมมือกันสร้างสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนี้ 

3.2.1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. /รพช/รพท.และ สสอ.ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามLife Course Approch 
กับการบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้วยการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อและกลุ่ม
geriatric syndrome เน้นหลักการด าเนินงาน5 s :ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย และการมีส่วนร่วม
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน   ผู้สูงอายุดูแลตนเองเป็น ดูแลกันและกันได้ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม 
ตลอดจนก าหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2560 ณ.หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ 
โดยใช้งบประมาณจากโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ ส านักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าพูน 

3.2.2 เสนอคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ดูแลด้านคุณภาพชีวิต ด้วยการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุคนพิการ การสนับสนุนกายอุปกรณ์จ านวน ๓๗๐ ราย 

3.2.3. บูรณาการงานผู้สูงอายุและคนพิการกับส านักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดล าพูน ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยการเป็นทีมติดตามการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรภาครัฐที่ท างานด้านผู้สูงอายุ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อบจ/เทศบาล/อบต)และมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  วัดส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long term care)โดยชุมชน กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ระบบเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ  จิตอาสาดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ขณะนี้มีอยู่ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดล าพูน จ านวน 650 คน(ข้อมูลจาก พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน) 

3.2.4 ร่วมจัดอบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับส านักจัดสวัสดิการสังคมบ้านธรรมปกรณ์ 
เชียงใหม่ จ านวน 170 คน เพ่ือเสริมองค์ความรู้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการดูแลคนในครอบครัว 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 

3.2.5 การเตรียมความพร้อมประชากรกลุ่มวัยแรงงาน/วัยผู้สูงอายุการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนร่วมกับ ส านักงานแรงงานและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดล าพูน 

3.2.6 จัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้ค าสั่งคณะกรรมการจัด
สวัสดิการสังคมที่429/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุระหว่าง
หน่วยงานภายในจังหวัด โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยระบบLong term care 
จัดประชุมวันที่ 31 มกราคม 2561 

3.2.7  มีต าบลด าเนินงานดูแลสุขภาพระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุมี่มีภาวะพ่ึงพิง 
(long term care) จ านวน 40 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 78.43  

3.2.8. ต าบลด าเนินงานดูแลสุขภาพระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุมี่มีภาวะพ่ึงพิง    
(long term care) ปี 59-60 มีการจัดท าแผนดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) และเสนอแผนให้กับต าบลที่
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ด าเนินงานครบทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100 ใช้แผนดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan)ไปดูแลโดยผู้ดูแล
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ( care giver)และยังคงด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 6 การด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์การด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
             (Long Term Care:LTC) ตามเกณฑ์ 7 องค์ประกอบ กรมอนามัย 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ ต าบลท้ังหมด 

(แห่ง) 
ต าบลท่ี

ด าเนินงาน 
LTC 

     (แห่ง) 

ต าบลผ่าน
เกณฑ์ 
LTC 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 15 11 4 36.36 
2 แม่ทา 6 6 6 100 

3 บ้านโฮ่ง 5 4 4 100 

4 ลี้ 8 8 8 100 

5 ทุ่งหัวช้าง 3 3 3 100 

6 ป่าซาง 9 3 3 100 

7 บ้านธิ 2 2 2 100 

8 เวียงหนองล่อง 3 3 3 100 

รวม 8 อ าเภอ 51 40 33 82.5 
  

จากตารางที่ 6 จังหวัดล าพูนมี ต าบลทั้งหมด  51 แห่ง ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว       
(Long Term Care:LTC) จ านวน รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์  7 ประกอบของ        
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจ านวน 33 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 82.50 คงเหลืออีกจ านวน 6 แห่งในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองล าพูน และได้ท าแผนออกประเมินในเดือนกรกฎาคม นี้ 

 

3.2.9 ร้อยละของ Healthy Aging   เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
จังหวัดล าพูนมีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเพ่ิมจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ0.46  
สรุปข้อมูลการด าเนินงานHealthy Agingของจังหวัดล าพูนย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) 
 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลการด าเนินงานHealthy Aging ของจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2557-2561) 
ล าดับ

ที ่
ปี งบประมาณ จ านวนผู้สูงอายุ

ทั้งหมดในแต่ละปี 
ร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามADL 

กลุ่ม 1 กลุ่ม2 กลุ่ม 3 
1 2557 69,668 91.16 7.44 1.40 
2 2558 73,022 93.07 5.72 1.20 
3 2559 76,684 93.35 5.54 1.11 
4 2560 80,468 95.94 3.34 0.72 
5 2561 84,588 96.40 2.92 0.68 

จากตารางที่ 7  แสดงร้อยละของ Healthy Aging (ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 คือติดสังคม) ของจังหวัดล าพูน 
ปี 2557 ร้อยละ 91.16 ปี 2558 ร้อยละ 93.07 ปี 2559 ร้อยละ 93.35และปี 2560 ร้อยละ 95.94 เพ่ิมขึ้น
จากป2ี559 ร้อยละ2.59  ในปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 96.40 เพิ่มจากปี2560 ร้อยละ0.46 
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4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.การด าเนินงานพ้ืนที่ต าบล Long Term care มีการขับเคลื่อนช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ท้องถิ่นไม่มีความมั่นใจและไม่เข้าใจระบบการด าเนินงาน 

2.พ้ืนที่ด าเนินการLTC ในอ าเภอเมือง อ าเภอปุาซาง ยังไม่ครอบคลุมทุก อปท.หรือไม่เข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ ของ สปสช. รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้ง    
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และการด าเนินงานภายในศูนย์ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ประกอบกับ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่ อปท.บางแห่งเข้าไปขอค าชี้แจงจึงให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ(care giver)  
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 ควรจัดประชุมติดตามและชี้แจงตลอดจนท าความ
เข้าใจกับ อปท.เป็นรายจังหวัด ในการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขที่มี
ภาวะพ่ึงพิง(Long Term Care:LTC) ให้ชัดเจน  
5.นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาการด าเนินงาน 

รูปแบบการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC) โดยท้องถิ่นชุมชนมี
ส่วนร่วม:การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือผู้สูอายุกลุ่มพ่ึงพิงโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

   ผู้รายงาน : นางจรรยา ธัญน้อม 
   ต าแหน่ง : .นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
   โทร   : 0819506874 
   E-mail : drchun99@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence)  
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ตัวช้ีวัดที่ 13 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 50 
 
1.สถานการณ์  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ District Health system 
(DHS) ที่เชื่อมโยงกับระบบบริการปฐมภูมิ ชุมชน ท้องถิ่น โดยมีการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน  ด้วยการบูรณาการ
ทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ การบูรณาการการพัฒนาการด าเนินงาน ใน 5 กลุ่มวัย รวมถึงมีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (service Plan) โดยจังหวัดล าพูน มีหน่วยบริการทั้งสิ้น 79 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 71 แห่ง โรงพยาบาล 8 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 ต่อยอดประเด็น
สุขภาพที่ท าได้ดีในบางเรื่อง ขยายไปยังพ้ืนที่ต าบลอ่ืนๆ ตามบริบทของปัญหาพ้ืนที่ทบทวนบทเรียน         
การด าเนินงานในประเด็น Essential Care โดยใช้กลวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายระดับอ าเภอ
และระหว่างอ าเภอ และค้นหาปัญหาในการก าหนดประเด็น Essential Care 4 เรื่อง/อ าเภอ และ1เรื่อง/ต าบล 
ตลอดจนเชื่อมโยงงานนโยบาย ได้แก่ งานอุบัติเหตุ  การดูแลผู้ป่วยระยะยาว และคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) 
มีแผนงานโครงการรองรับพร้อมขับเคลื่อนเพ่ือการแก้ไขปัญหาโดยให้ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ เป็นทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ โดยมีทีมหมอครอบครัวในการขับเคลื่อนงานซึ่งจังหวัดล าพูน มีทีม          
หมอครอบครัวระดับอ าเภอ จ านวน 13 ทีม ทีมหมอครอบครัวระดับต าบล จ านวน 100 คน และทีม       
หมอครอบครัว ระดับชุมชน 430 ทีม ตั้งเป้าหมายกลุ่มดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน 
ติดเตียง ผู้ พิการที่ต้องได้รับการดูแล กลุ่มเด็กที่มีการพัฒนาการล่าช้า และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบ
ประคับประคอง มีการติดตามเยี่ยมประเมินจากทีมเยี่ยมประเมิน ระดับจังหวัดจังหวัดล าพูน และ มีเป้าหมาย
การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ก าหนดให้ทุกอ าเภอมีผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อน 
DHS ระดับพ้ืนที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการประเมินตามองค์ประกอบ UCCARE จะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แต่พบว่า
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ คณะกรรมการระบบสุขภาพอ าเภอซึ่งเป็นกลไกส าคัญยังขาดอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย เป็นการขับเคลื่อนเป็นเชิงประเด็นมากว่าขับเคลื่อนเชิงระบบ และประเด็นส่วนใหญ่เป็นปัญหา
สาธารณสุขส่งผลให้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพมีน้อย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาต่อยอดเป็นการ
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 

ปี 2559  อ าเภอบ้านโฮ่ง ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(DHB)  โดยมีกิจกรรมส าคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่มาจากการมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน  และ      
การจัดท าแผนสุขภาพอ าเภอ เข้าร่วม“โครงการ 9เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข 
ได้จัดท าสารคดี “9เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” เผยแพร่ความส าเร็จของการท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพประชาชนของทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพอ าเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) น าเสนอผลงานของแต่ละพ้ืนที่ ที่น้อมน าหลักการ
ทรงงาน แนวพระราชด าริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็น
แนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตและการท างาน และพัฒนาต่อยอดสิ่งที่พระองค์ท่านทรง
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วางรากฐานไว้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน มีจุดเด่นคือ
การหลอมรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นในการดูแลสุภาพ  

ปี 2560 ขยายโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(DHB) ในอ าเภอลี้ ได้มี
การพัฒนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมแถบสีควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

จากการสรุปบทเรียนทั้ง 2 อ าเภอ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ที่สามารถน าไปต่อยอดขยายผลการพัฒนา พชอ.ได้ ดังนี้ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ที่มาจากภาคประชาชน /องค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายที่มีความจ าเป็น 
2) โครงสร้างคณะกรรมการที่เอ้ือในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ต้องให้ 

ความครอบคลุมภาคีทุกเครือข่าย 
3) การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะกรรมการฯ (วิธีการที่หลากหลายเช่นประชุมชี้แจงการศึกษา

ดูงาน ไปดูพ้ืนที่รูปธรรม/ของจริง การสรุปบทเรียนร่วมกัน ฯลฯ)  
4) มีกลไก (ทีมแกนน า) ที่ท าหน้าที่ออกแบบระบบสุขภาพอ าเภอ ให้ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ ด้วย

กระบวนการ DHML  
5) ประเด็นที่เป็นโจทย์ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย ต้องไม่ก าหนดจากหน่วยงานสาธารณสุขและเป็น

ปัญหาโรคความเจ็บป่วย หน่วยงานสาธารณสุขมีหน้าที่คืนข้อมูล ให้คณะกรรมการฯตัดสินใจร่วมกัน 
6) มีการวัดผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ ให้เห็นรูปธรรมชัดเจน (เชื่อมโยงผลลัพธ์  ทั้งปริมาณ 

คุณภาพ และผลกระทบด้านต่างๆ) 
7) การจัดการความรู้ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย)      
8) การติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

  ปี 2561 ขยายโครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  

 

มาตรการ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มาตรการที่ 1 
สร้างกลไกขับเคลื่อนท่ี
เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
(DHS)  

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อ าเภอ (District 
Health Board : DHB) ตาม ร่างระเบียบส านักนายกว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ... 

             

2.สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ DHB อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วมท่ัวถึงทุกภาคส่วน  

             

มาตรการที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภออย่างมีส่วนร่วม 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา  
น ามาคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญตามบริบทในพื้นท่ี ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    

 

         

 2.จัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทใน
พื้นท่ี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 เรื่อง 

             

3 ด าเนินการตามแผนด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตาม
บริบทในพื้นท่ี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             

4 สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตาม
บริบทในพื้นท่ี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

             

มาตรการที่ 3 
เสริมสร้างศักยภาพ DHB 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

1 ด าเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอแบบ
บูรณการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

             

2.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตาม
บริบทในพื้นท่ี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย UCCARE 

             

3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมและเสริม
พลัง 
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2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
1. Board : แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพ อ าเภอครบ 8 อ าเภอ 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ DHB อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วม

ทั่วถึงทุกภาคส่วน .สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพอ าเภอและระบบบริการปฐมภูมิ 
2. Training : จัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะการวิเคราะห์   ปัญหาและการบริหารโครงการ 
โดยการจัดประชุมคณะกรรมการฯ DHB และทีมน าพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา น ามาคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. Implementation : แปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 3.1 วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 3.2 ก าหนดแนวทางการในการแก้ไขปัญหา 
 3.3 จัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อย่างน้อย 2 เรื่อง  
 3.4 ด าเนินการตามแผนด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. Evaluation : ประเมินผล (ก่อน-ระหว่าง-หลัง) 
 4.1 วัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 4.2 ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 4.3 สรุปบทเรียนในกลุ่มคณะกรรมการฯ DHB และทีมน า เกี่ยวกับผลการด าเนินงานพัฒนา/

แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. Feedback : คืนข้อมูลให้ชุมชน 
 5.1 จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน 
 5.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนในในชุมชนเกี่ยวกับประเด็นในการแก้ไขปัญหาที่

ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปีที่ผ่านมาและพัฒนากระบวนการให้มีความต่อเนื่อง 
6. R&D : วิจัยและพัฒนา 
 6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยปัญหาชุมชน 
7 Intregrate :  บูรณาการแผนทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน เอกชน ท้องถิ่น องค์กร กลุ่ม ปชช. 
 7.1  ด าเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอแบบบูรณการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 7.2.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย UCCARE 
 7.3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมและเสริมพลัง 
8. LO (Learning Organization) : แลกเปลี่ยนเรียนภายในและภายนอก 
 8.1 ใช้กระบวนการ DHML 
 8.2 Cross Learning ระหว่างอ าเภอ/จังหวัด 
9. Empowerment & Reward : เสริมพลังและให้รางวัลระดับองค์กร/บุคคล 
 9.1 ส่งเสริมกระบวนการเยี่ยมเสริมพลัง 
 9.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ(ระดับองค์กร/บุคคล) 
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2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
ระยะเวลา ความส าเร็จ 
3 เดือน 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB 
1.การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB 
2.มีคณะอนุกรรมการเผยแพร่/ปชส. 
3.ประชุมชี้แจง คกก. DHBทั้งจังหวัด 

6 เดือน 1.อบรมพัฒนาศักยภาพ คกก. DHB 
2.ก าหนดประเด็นปัญหาของอ าเภอ/ชุมชนอย่างน้อย 2-3เรื่อง 
3.ด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามแผนการด าเนินการและคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย จ านวน 2-3 ประเด็น 
4.จังหวัดตรวจเยี่ยมประเมิน 
5.เกิดงานวิจัย/R2R 

9 เดือน มีการด าเนินการ การบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการ 
บูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.มีแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในระดับอ าเภอ 
2.เกิดผลสัมฤทธ์ิในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม(Empirical) 
3.Appreciate : ทีมจังหวัดเยี่ยมประเมิน 

12  เดือน มีการสรุปผลการด าเนินการทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นโดยกระบวนการชื่นชมและ 
เสรมิพลังแก่ DHB ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50  
1.สรุปผลการด าเนินงาน 
2.เกิดรูปแบบการด าเนินงาน ในพื้นที่ 
3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.มีงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) ใช้กรอบ 6 Building Block  
1. Service 
Delivery 

ระบบบริการ 

2. Workforce 
ก าลังคนด้าน

สุขภาพ 
 

3. IT 
ระบบข้อมูล

ข่าวสาร 
 

4. Drug & 
Equipment 

เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

5. Financing 
ค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพ 
 

6. Governance 
ภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาล 

 

7. Participation 
การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

ด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาตาม
แผนการ
ด าเนินการและ
คัดเลือกประเด็นท่ี
ส าคัญตามบริบท
ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 
จ านวน 2-3 
ประเด็น 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
(District Health 
Board : DHB 
2.อบรมพัฒนา
ศักยภาพคกก. 
DHB 

1.การพัฒนา
ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ  ข้อมูล
จาการเฝ้าระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ 
2.การน าข้อมูล
มาใช้ในการ
ด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาในพื้นท่ี 

1.มีการเชื่อโยง
กับหน่วยบริการ
และการพัฒนา
นวัตกรรมการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
2 ส่งเสริมการใช้
กระบวนการ 
R2R 

การจัดสรร
งบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใน
พื้นท่ี 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(District Health 
Board : DHB
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ร่วมกับ อปท. 
มูลนิธิต่างๆ 
หน่วยราชการ
ภาคเอกชน ผู้น า
ชุมชนมีส่วน ใน
การด าเนินงาน 
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2.5 GAP Analysis   
1.ทุกอ าเภอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมพชอ./DHB 
2.มีการสื่อสารประกาศนโยบาย ประชุมชี้แจง MOU 
- ระดับจังหวัด ได้บูรณาการกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการ

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการประชุม กวป.ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน การประชุมหัวหน้า
ส่วนระดับจังหวัดและอ าเภอ 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ร่วมกับโรงพยาบลทุกแห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในค ารับรองปฏิบัติราชการทุกประเด็น รวมทั้งการด าเนินการ พชอ.  เมื่อวันที่   
6 มีนาคม 2561 

- ระดับอ าเภอ ทีม พชอ.ทุกอ าเภอ มีแผนในการลงนามความร่วมมือ (MOU) และประกาศวาระอ าเภอ 
ภายใต้ประเด็นแบบมีส่วนร่วมต่อไป 

3. ทีมเลขานุการ พชอ. น าโดยปลัดอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ ตัวแทนส่วน
ราชการ ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  รับการพัฒนาศักยภาพจากสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 
11-12 มกราคม  2561 

4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในเวทีระดับจังหวัด เดือน กรกฎาคม 2561 
 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
โครงสร้างและบทบาทการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจตามประเด็นที่เลือกมาและเชื่อมโยงกันทุกระดับ    

กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด  : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัดอ าเภอ  : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB 
 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  

3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
3.1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(District Health Board : DHB )

ครอบคลุม 8 อ าเภอ 
3.1.2 มีคณะท างานที่ขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่โดยคณะท างานDHS: District Health System 
3.1.3 ประชุมชี้แจงทีมน าและทีมเลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต: DHB ทั้งจังหวัด 

 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ประเด็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที ่รายละเอียดดังนี้ 
อ าเภอ ประเด็นขับเคลื่อน 

อ าเภอลี้ 1. โรคไข้เลือดออก   
2. ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

อ าเภอบ้านโฮ่ง 1. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
2. การคุ้มครองผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ 

อ าเภอเมือง 1. การป้องอุบัติเหตุการจราจร  
2. การจัดการขยะ 

อ.บ้านธิ 1. โครงการดูแลผู้สูงอายุ  
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ 

อ.ป่าซาง   1 การจัดการขยะในชุมชน  
2. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยา 
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อ าเภอ ประเด็นขับเคลื่อน 
อ.แม่ทา 1. การควบคุมโรคไข้เลือดออก  

2. การจัดการขยะ 
อ.เวียงหนองล่อง 1. ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 

2. การจัดการขยะ 
อ.ทุ่งหัวช้าง 1. การควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
1.การบูรณาการการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ ให้
เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร หน่วยงาน  ยังไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ และตอบสนองประเด็นปัญหา
สุขภาพระดับอ าเภอที่ส าคัญ 

-การท าข้อตกลงในระดับพ้ืนที่ ระดับอ าเภอ ที่
ครอบคลุมทุกองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยการวางกรอบการด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามบริบทของ
พ้ืนที่ และตอบสนองปัญหาสุขภาพท่ีแท้จริง 

2.การให้ความส าคัญของผู้บริหารทุกระดับใน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานในพื้นที่ 

-พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและการประเมินผล
การพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ในทุกระดับ 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลการด าเนินงาน
ระดับเครือข่ายและระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 

3.ความเข้าใจของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาเชิง
ระบบ 

-ควรจัดหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับ
อ าเภอ ต าบล ในการพัฒนางานเชิงระบบ 

4.องค์ความรู้ในเรื่อง พชอ. และความพร้อมของทีม หน่วยงานในระดับเขตดควรเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนหรือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน พชอ.
ร่วมกับจังหวัดและอ าเภอ 

5.การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น นอกกระทรวง
สาธารณสุข ยังมีน้อย 

หน่วยงานในระดับจังหวัดควรเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนหรือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อน พชอ. 
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5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอได้มีการจัดกิจกรรม Knowledge 

Management  ในระดับจังหวัด และมี  Best practice เกิดข้ึน ดังนี้ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง    -เมืองต้นแบบ บ้านโฮ่ง วัฒนธรรมสร้างสุข 
อ าเภอลี้           -ตารางแถบสีควบคุมไข้เลือดออก 
อ าเภอเมือง       -กระจกส่องเท้าค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน/ตู้เย็นหลังบ้าน(รั้วกินได้) 
อ.บ้านธิ             -ที่นอนลมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 
อ.ป่าซาง            -ถุงเท้าดัมเบลบริหารข้อเสี่ยงในผู้สูงอายุ 
อ.แม่ทา                   -น้ ายาไล่ยุงจากสมุนไพร 
อ.เวียงหนองล่อง       -ปูนแดงน้ าขิงก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
อ.ทุ่งหัวช้าง            -สื่อหอกระจายข่าวพ้ืนบ้านเพลงเหย่ปอ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
 
 

  ผู้รายงาน : นางพวงผกา สุริวรรณ 
  ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
  วัน/เดือน/ปี : 11 มิถุนายน 2561 
  โทร   : 086 1898675 
  E-mail : puang8876@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม  2561 
 
คณะที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP & P Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 14   ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
          สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 
1. สถานการณ์ 

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) 
ของจังหวัดขึ้นตามแนวทางที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ได้จัดอบรมปีงบประมาณ 2560 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในจังหวัด  รวมทั้งสนับสนุนการบริหารสั่งการ 
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน โดยมีคณะกรรมการและ
คณะท างานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) เตรียมสถานที่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการประชุมวางแผนระดมทรัพยากรจากทุกกลุ่ม
งานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  และในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่มงานระบาดวิทยาและข่าวกรองได้จัดประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัด และวันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
และระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) ที่เทศบาลต าบลแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 

2.เป้าหมาย (Essential List /Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block (SAB) 
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการด าเนินงาน) 
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้ตามขั้นตอน  
5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่
จังหวัดผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) เพ่ือปฏิบัติการใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวังตรวจจับและประเมินสถานการณ์การ
เกิดโรคและภัยสุขภาพ(ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 3คนและภาวะ
ฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)  
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดมีการซ้อมแผนหรือมีการยกระดับเปิดปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และมีการเริ่ม
ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่จังหวัด 

2.2 Activities/Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
จัดท าโครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปี 2561  ในการด าเนินงาน โดย

ก าหนดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือทบทวน บทบาท หน้าที่ และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปี 2561 การจัดท าแผน IAP 
กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัย  
กิจกรรมที่ 3 ได้น าเสนอแผนการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  และ

ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) สสจ.ล าพูน ให้กับแผนงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 แผน
บูรณาการภาคเหนือ (ขาขึ้น) 

2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
เป้าหมาย กิจกรรม 

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1-4 

1.ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS 
ส าหรับผู้บริหาร 
2.ประชุมเพ่ือทบทวน บทบาท หน้าที่ และผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปี 
2561 
3.ประสาน การเตรียมทีม SAT แต่งตั้งคณะท างาน SAT 
จัดท าระบบงาน และมอบหมายภารกิจ ส่งทีม ไปอบรม
ครู ก. ฝึกปฏิบัติตามภารกิจของทีม SAT 
4.ประชุม ทีมงานตามผังโครงสร้าง เพื่อจัดท าแผน
ประคองกิจการองค์กร และIAP (Incident Action 
Plan ) แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี 
โรคติดต่อและภัยสุขภาพ)  
5.จัดท ามาตรฐานการด าเนินงาน SAT จังหวัด 
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2.4 Framework(กรอบในการวางแผนงาน) 
งานที่ส าคัญ  Essential Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ทบทวนโครงสร้างระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขรองรับศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์(SAT)ระดับจังหวัด 
จัดท าผังบัญชาการศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
ที่สอดคล้องกับบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติได้จริง
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ตามความเหมาะสมเพ่ือรองรับ
การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่
จังหวัดผู้บัญชาการและรองผู้
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ตามโครงสร้าง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการ
อบรมหลักสูตร ICS ส าหรับ
ผู้บริหาร  
2.แต่งตั้งคณะท างานตามผังฯ 
และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน 

1.ประสานการเตรียมทีม 
SAT  
2. แต่งตั้งคณะท างาน SAT 
จัดท าระบบงาน และ
มอบหมายภารกิจแก่ทีม 
SAT 
3. ส่งทีมน า SAT ไปอบรม
ครู ก. ฝึกปฏิบัติตามภารกิจ
ของทีม SAT 

 

1.  ประชุม ทีมงาน
ตามผังโครงสร้าง 
เพ่ือจัดท าแผน
ประคองกิจการ
องค์กร และIAP 
(Incident Action 
Plan ) แผนปฏิบัติ
การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน กรณี 
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพ)  
2. จัดท ามาตรฐาน
การด าเนินงาน SAT 
จังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุก เฉิน  (EOC) ระดับ
จังหวัดมีการซ้อมแผน
หรือมีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภ า ว ะฉุ ก เ ฉิ น  ( EOC) 
ระดับจังหวัด และมีการ
เริ่มปฏิบัติงานของทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) โดยประเมิน
สถานการณ์โรคและภัย
สุ ขภ าพ พ้ืนที่ จั ง ห วั ด 
2 .ประเมินผล ความ
เหมาะสมของแผน IAP  
และแก้ไขให้เหมาะสม
ต่อการใช้งานจริง 
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2.5 Gap Analysis 

 
 

2.6 Structure-Function  
การจัดการโรคและภัยสุขภาพ  และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   ที่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน    แบ่งการด าเนินงานออกเป็นดังนี้ 
1.กลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบเรื่อง โรคติดต่อ และตอบโต้ เรื่อง โรคติดต่อ  

 โดยมีทีม SRRT ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ  ระดับต าบล   ท างานร่วมกัน  ภายใต้ พชอ. 
2. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบ เรื่อง หมอกควัน  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
3. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด รับผิดชอบ การการแพทย์ 

ฉุกเฉิน อุบัติเหตุจราจร และ  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
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3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม –พฤษภาคม 2561) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผลงาน 
1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS 
ส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหารได้รับการอบรมหลักสูตร ICSจ านวน 3 คน 
รุ่นที่ 1 19-20 ธันวาคม 2560 
รุ่นที่ 1 นพ.สสจล าพูน , นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดใน
ส่วนภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation Section) เพ่ือ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด จัดท าผังบัญชาการศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 

3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง
ตรวจจับและประเมินสถานการณ์
การเกิดโรคและภัยสุขภาพ(ภาวะ
ปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 3
คนและภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4
คน) 

รายชื่อการจัดเวร SATภาวะปกติประจ าเดือนปีงบ 61  
รายชื่อการจัดเวร SATภาวะฉุกเฉินประจ าเดือนปีงบ 61 
จัดท า Outbreak Verification listทุกสัปดาห์ 
จัดท า Spot Report ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด 
ผู้มีรายชื่อทีมอย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่านการฝึกปฏิบัติ SA ตามเวร
ประจ าสัปดาห์ที่ สคร.1 หรือผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 คน 

4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด 

มีรายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด ตาม template ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัดมีการซ้อม
แผนหรือมีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
มี IAP (Incident Action Plan )
ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
เกิดข้ึนในจังหวัดเพ่ือรองรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) หรือซ้อมแผนโดยก าหนด
วิธีปฏิบัติการพร้อมทั้งข้อสั่งการ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(1) การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เดือนตุลาคม 2560 เปิด EOC ณ ห้อง conference  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
(2) การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ 2561     
(3) เหตุการณ์วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เหตุไฟไหม้โรงงานผลิต
อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์บริษัทช้าฟเนอร ์อีเอ็มซี จ ากัด ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ล าพูน ณ ห้องประชุมส านักงานการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ต.บ้านกลาง จ.ล าพูน 
(4) ซ้อมแผนระดับเขต(ภัยด้านสารเคมี)วันที่  23-24 พฤษภาคม 
2561 ณ อบจ.ล าพูน 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม2560 – พฤษภาคม 2561) 

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ความเข้าใจในการด าเนินงาน SAT ของกลุ่มเครือข่ายยังไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน  

ภาระงานประจ าของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด หากต้อง
ปฏิบัติงานเต็มรูปแบบตามแนวทางของ SAT  

4.2 ตัวชี้วัดหรือแนวทางด าเนินงานหลายข้อไม่สอดคล้องต่อบริบทของ สสจ. การอบรมฯ ต้องเป็น
การฝึกงานที่ สนร.หรือ สคร.เทา่นั้น หรือการประชุมส่งเวรทุกสัปดาห์ ที่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมาก เป็นตน้ 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
       ผู้รายงาน : นางวันเพ็ญ  โพธิยอด 
       ต าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี: พฤษภาคม 2561 
       โทร: 053093725-6 ต่อ 125  
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1   

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะ 1  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  17.การเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี น้อยกว่าอัตรา 4.5 แสนประชากรเด็กท่ีมี
อายุต่้ากว่า 15 ปี  
 
1.สถานการณ์ 

จากข้อมูลมรณบัตร กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน และจาก 
ข้อมูลการสอบสวนเด็กจมน้้าอ้าเภอ จังหวัดล้าพูนมีเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า ในช่วง  
ปี 2557 – 2560  จ้านวน 4 ราย อัตราเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า ปี 2557 จ้านวน 2 ราย
คิดเป็น 3.6 ต่อแสนประชากรเด็กต่้ากว่า 15 ปี พ้ืนที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอแม่ทา ปี 2558 จ้านวน 1 ราย  
คิดเป็น 1.83 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพ้ืนที่อ้าเภอลี้ ปี 2559 จ้านวน 1 ราย คิดเป็น 1.83  
ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพ้ืนที่อ้าเภอลี้ เช่นกัน  ปี 2560  จ้านวน 1  ราย คิดเป็น 1.83 ต่อ
แสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี ในพ้ืนทีอ้่าเภอบ้านโฮ่ง  

 
อ าเภอ 

จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า15ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ า ( ราย ) 

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 
เมืองล้าพูน 1 0 0 0 
แม่ทา 1 0 0 0 
ลี้ 0 1 1 0 
บ้านโฮ่ง 0 0 0 1 

รวม 2 1 1 1 
 

ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  จังหวัดล้าพูนไม่มี
ผู้เสียชีวิตซึ่งจังหวัดล้าพูนเป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้อย (สีเขียว) มีการพัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)      
1 ทีม ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานในองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ใน 10 ด้าน จ้านวนทีมที่
ได้รับการรับรอง merit maker ระดับทองแดง ปี 60 จ้านวน  1 ทีม คือ อ.ลี้ ทีมต้าบลนาทราย 
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2.เป้าหมาย (Essential List /Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block (SAB) 
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก้ากับและการประเมินผลการด้าเนินงาน) 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัดการด้าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561 

การประเมินผลการด้าเนินงาน 

อัตราเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิต
จากการจมน้้า สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 
2561 ไม่เกิน 0  คนต่อแสนประชากร
เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เปูาจ้านวนทีม 
Merit maker ปี 2561 จ้านวน 3 ทีม 
(ต้องเป็นทีมใหม่ที่รับรองในปี 61 ไม่
ซ้้าทีมเดิม) 

 

1.ด้านนโยบาย 
-พัฒนาการใช้กลไก พชอ.ขับเคลื่อนงานปูองกันเด็กจมน้้า 
2.ด้านปูองกันระดับชุมชน 
- จังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์  
- ก้าหนดเปูาหมายพ้ืนที่เสี่ยงระดับต้าบล  
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝูาระวังปูองกันเด็กจมน้้าให้ครอบคลุม
ทุกอ้าเภอ 
3.ด้านข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยง 
- เฝูาระวังการจมน้้าช่วงปิดเทอม 
- สอบสวนการจมน้้าของเด็กทุกราย 
- รณรงค์ปูองกันการจมน้้า 

 

2.2 Activities/Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
-จังหวัดรับนโยบายการขับเคลื่อนงานปูองกันเด็กจมน้้าโดยใช้กลไกการด้าเนินงานผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ(พชอ.) 
- จังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ ก้าหนดเปูาหมายพ้ืนที่เสี่ยงระดับต้าบล  
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝูาระวังปูองกันเด็กจมน้้าให้ครอบคลุมทุกอ้าเภอ 
- รณรงค์ปูองกันการจมน้้า และสื่อสารเฝูาระวังการจมน้้าช่วงปิดเทอม 
- ประชุมร่วมกับ สคร.1 ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานและมาตรการปูองกันเด็กจมน้้าในจังหวัด 
 

2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
Small Success 6 เดือน 9 เดือน 

- ทีมผู้ก่อการดีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกรอบ
การด้าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
- มีกลไกการขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยทีมผู้ก่อการ
ดีทุกพ้ืนที่ 

- ทีมผู้ก่อการดีประเมินตนเองและด้าเนินงาน
ตามแนวทางผู้ก่อการดี 10 องค์ประกอบ 
- ทีมได้รับการประเมินภายในและภายนอก 
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2.4 Framework(กรอบในการวางแผนงาน) 
มาตรการการด้าเนินงานและกิจกรรมส้าคัญ (Essential Task)  ปีงบประมาณ 2561 

Gap มาตรการ Essential  Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ทีมผู้ก่อการ
ดีในพ้ืนที่ยัง
ไม่
ครอบคลุม
ทุกอ้าเภอ    

พัฒนา
ศักยภาพ
เครือข่ายเฝูา
ระวังปูองกัน
เด็กจมน้้าให้
ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 

- วิเคราะห์
สถานการณ์  
- ก้าหนด
เปูาหมายพื้นที่
เสี่ยงระดับ
ต้าบล  
- มีรายชื่อทีม
ผู้ก่อการดี 
ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 

- มีทีมผู้ก่อการดีใน
พ้ืนที่ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 
- ทีมผู้ก่อการดี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามกรอบ
การด้าเนินงาน
ผู้ก่อการดี (Merit 
Maker) 
- มีกลไกการ
ขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานโดยทีม
ผู้ก่อการดีทุกพ้ืนที่ 
 

- ทีมผู้ก่อการดี
ประเมินตนเอง
และด้าเนินงาน
ตามแนวทาง
ผู้ก่อการดี 10 
องค์ประกอบ 
- ทีมได้รับการ
ประเมินภายใน
และภายนอก 

- อัตราการ
เสียชีวิตจากการ
จมน้้าของเด็กอายุ
ต่้ากว่า 15 ปี ไม่
เกิน 4.5 ต่อแสน
ประชากรเด็กอายุ
ต่้ากว่า 15 ปี 
(เสียชีวิตไม่เกิน  
0 ราย) 

 

2.5 Gap Analysis วิเคราะห์กระบวนการด้าเนินงานตามกลยุทธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค : PIRAB 
 

ประเด็น สิ่งท่ีด าเนินการอยู่ในจังหวัด ปัญหา/ส่วนขาด โอกาสพัฒนา 
Partner (P)  - มีทีมผู้ก่อการดีในพ้ืนที่อ้าเภอเสี่ยง 

ทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ้าเภอ, รพ.สต., 
โรงพยาบาล, กู้ชีพ กู้ภัย, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียน และ
แกนน้า/จิตอาสาในพ้ืนที่ 

- ความครอบคลุมของ
ทีมผู้ก่อการดียังไม่ครบ
ทุกอ้าเภอ 
- ยังขาดการเชื่อมโยง
กลไกการด้าเนินงานเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน้้า
เพ่ือเอาชีวิตรอด 
 

- สร้างทีมครู ข และขยายทีม
ผู้ก่อการดีให้ครอบคลุมทุก
อ้าเภอ 

Invest (I) มีงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค (PP Excellence),     
งบกองทุนต้าบลในบางพ้ืนที่ 

  - ประสานงานระดับพ้ืนที่
เพ่ือให้เห็นความส้าคัญของการ
จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด้าเนินงานเฝูาระวังปูองกันเด็ก
จมน้้าตามบริบทของพื้นที่ 
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ประเด็น สิ่งท่ีด าเนินการอยู่ในจังหวัด ปัญหา/ส่วนขาด โอกาสพัฒนา 
Ragulate & 
Legislate 
(R) 

-มีการด้าเนินงานตามองค์ประกอบ
ของทีมผู้ก่อการดี 10 ข้อ 
-มีเครือข่ายสอนหลักสูตรว่ายน้้า 

การด้าเนินงานของทีม
ผู้ก่อการดียังไม่ได้
ด้าเนินงานครบทุก
องค์ประกอบตามเกณฑ์
ที่ก้าหนด 

 - ทีมผู้ก่อการดีประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินและน้า     
ส่วนขาดไปพัฒนาและปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ 
 - เห็นควรสนับสนุนให้พื้นที่
ด้าเนินการเฝูาระวังปูองกันเด็ก
จมน้้าตามกลไกทีมผู้ก่อการดี 

Advocate 
(A) 

-ประสานข้อมูลการเสียชีวิตผ่าน
ระบบรายงานการเสียชีวิตจากการ
ตกน้้าจมน้้าทุกกลุ่มอายุจาก  
โรงพยาบาลทุกแห่ง 
- มีรายงานการสอบสวนการ
เสียชีวิตจากการตกน้้าจมน้้าเพ่ือ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง และแจ้ง
ข้อมูลแก่ทีมผู้ก่อการดีเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเฝูาระวังปูองกันเด็ก
จมน้้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
- มีการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด้าเนินงานเฝูาระวังปูองกันเด็ก
จมน้้าในพื้นที่โดยวิเคราะห์จาก
รายงานการสอบสวนสาเหตุการ
เสียชีวิตจากการตกน้้าจมน้้า 
 

- การเขียนรายงาน
สอบสวนสาเหตุการ
เสียชีวิตจากการตกน้้า/
จมน้้า ไม่ครบทุกราย 

- ประสานงานพื้นที่เกิดเหตุ
ให้มีการเขียนรายงานการ
สอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต
จากการตกน้้าจมน้้า 
ครอบคลุมทุกราย 

Building 
Capacity 
(B) 

- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนปูองกัน
เด็กจมน้้า(ครูข)ตามกลไกผู้ก่อการดี 
หลักสูตรการว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิต
รอด โดยมีการบรรยายเชิงวิชาการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางน้้า,ฝึกปฏิบัติตามฐานการ
เรียนรู้ : ฝึกทักษะการลอยตัวเพ่ือ
เอาชีวิตรอด,การว่ายน้้าขั้นพ้ืนฐาน
การสื่อสารการใช้อุปกรณ์ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้้า และ
การปฐมพยาบาลผู้ตกน้้าจมน้้า 
ตามหลักสูตรการว่ายน้้าเพ่ือเอา
ชีวิตรอด ของส้านักโรคไม่ติดต่อ 

- การขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย(เชิงระบบ
ยังไม่เกิด) 
- การเชื่อมโยงการ
ท้างานกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภาคีเครือข่าย
ยังไม่ได้รับการผลักดัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

-ประสานทีมผู้ก่อการดี /ภาคี
เครือข่าย ให้ด้าเนินการเฝูา
ระวังปูองกันการจมน้้าทุก
กลุ่มอายุอย่างต่อเนื่อง 
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2.6 Structure-Function  
-ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานปูองกันเด็กจมน้้าอยู่ในกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

สุขภาพจิตและยาเสพติด  
-ระดับอ้าเภอ โดยมีการแจ้งเหตุผ่านช่องทางศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด    

มีทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งออกปฏิบัติการ Pre-hos ใน
โรงพยาบาล และส่งต่อข้อมูลให้กลุ่มงาน/ฝุาย/งานเวชปฏิบัติ ฯ งาน พชอ.ระดับอ้าเภอที่รับผิดชอบงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคงานปูองกันเด็กจมน้้า ให้สามารถผลักดันกลไกการด้าเนินงานปูองกันเด็กจมน้้า
ในอ้าเภอ 
  

3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม –พฤษภาคม 2561) 
3.1 ผลการด าเนินการประเดน็การตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
3.1.1มาตรการด้านนโยบาย 
-มีแผนการสนับสนุนการด้าเนินงาน/การติดตามการด้าเนินงานระดับอ้าเภอโดยมีนโยบายขับเคลื่อน

งานแบบบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ เพ่ือผลักดันกลไกให้มีการพัฒนาทีม
ผู้ก่อการดีปูองกันเด็กจมน้้า และขับเคลื่อนในงานศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ส้านักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 1 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนแนวทางการด้าเนินงานปูองกันเด็กจมน้้าและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนภายใต้
คณะกรรมการ พชอ.  เพ่ือเตรียมประเมินเกณฑ์ที่ก้าหนดมาตรฐานการด้าเนินงานในองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน
ของผู้การดีในระดับพ้ืนฐาน(ระดับทองแดง) 

3.1.2 ด้านมาตรการปูองกัน 
-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดล้าพูน มีการอบรมทีมผู้ก่อการดีอ้าเภอลี้ ทีมต้าบลนาทราย ที่

ผ่านการประเมินรับรองระดับทองแดง(ปี60)ทีมต้าบลศรีวิชัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งในอีก 2 อ้าเภอคือ
อ้าเภอบ้านโฮ่ง และอ้าเภอทุ่งหัวช้าง โดยส้านักงานปูองกันและควบคุมโรคท่ี 1  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้ 
และสระว่ายน้้าอรลัดดา อ.ลี้ จ.ล้าพูน 

- วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขต 2 ได้ขับเคลื่อน 
การด้าเนินงานปูองกันการจมน้้าในโรงเรียนโดยจัดประชุมท้าหลักสูตรโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน”ว่ายน้้า
เพ่ือชีวิต (Life Saving) และจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสอนและฝึกทักษะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน สามารถว่าย
น้้าเป็นเอาชีวิตรอดและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้้าได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล การให้
ความรู้ช่วยคนตกน้้า ตะโกนโยน ยื่น กลุ่มเปูาหมาย 70 คนซึ่งเป็นนักเรียนจากเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย
และเครือข่ายทุ่งหัวช้าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังดินและสระว่ายน้้า 
อรลัดดา อ.ลี้ จ.ล้าพูน 

3.1.3 ด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
- ฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ ในหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 40 ชม 
3.1.4 มาตรการด้านข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง 
- จังหวัดมีการวิเคราะห์สถานการณ์ รวบรวมข้อมูล.สื่อสารความเสี่ยง สนับสนุนและติดตามผลการ

ด้าเนินงานในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ประสานความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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- มีระบบการรายงานการสอบสวนจมน้้าและมาตรการตอบสนองบูรณาการงานและประสานเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล/อบต. งานส่งเสริมการศึกษาของ
โรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน งานสอบสวนอุบัติเหตุ 

- จังหวัดมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงผ่านงานประชาสัมพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยง เช่น 
เน้นการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงวันหยุด ปูองกันแหล่งน้้าเสี่ยง ท้ารั้วกั้น ท้าปูายเตือนน้้าลึกอันตราย       
ท้าปูายห้ามลงเล่นน้้า ปูายห้ามเข้า ปูายเขตอันตราย จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตจากการจมน้้า เช่น ไม้ เชือก   
เสื้อชูชีพ ฝึกทักษะการว่ายน้้าเอาชีวิตรอด และเทคนิควิธีการช่วยเหลือเวลาที่พบเห็นคนจมน้้า เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ความปลอดภัยในการจัดการสิ่งแวดล้อมแหล่งน้้าเสี่ยง 
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

เปูาหมาย/ตัวชี้วัดการด้าเนินงาน ค่าเปูาหมาย ผลการด้าเนินงาน 
(ตุลาคม2560 – พฤษภาคม 2561) 

การเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อย
กว่า 15 ปี 

น้อยกว่าอัตรา 4.5 แสน
ประชากรเด็กที่มีอายุต่้า
กว่า 15 ปี  

 

0 คน 

 
4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ทีมผู้ก่อการดีในพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกอ้าเภอขอรับการสนับสนุนจาก สคร.จัดการอบรมทุกอ้าเภอ 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

การปูองกันเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้้าเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ระดับนโยบาย
ควรมีการประสานเชิงนโยบายสั่งการด้าเนินงานคู่ขนานในระดับพ้ืนที่ ตามบทบาทภารกิจหน่วยงาน ให้มีการ
ติดตามของหน่วยบริหารจากส่วนกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 ผู้รายงาน:  นางวันเพ็ญ  โพธิยอด 
 ต้าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 
 วัน/เดือน/ปี:   พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
 โทร: 053093725-6 ต่อ 125 
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รายงานการตรวจราชการระดับกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP & P Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 18  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1.สถานการณ์ 

ในปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากร
แสนคน โดยก าหนดเป้าหมายรายจังหวัด ลดลงจากค่ามัธยฐานของจ านวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 
2553-2555 จังหวัดล าพูนเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 82คน (ลดลง 21%  
จาก 104 คน)   

ข้อมูลการตายจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดล าพูน อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง  5 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 – 2560) เพ่ิมขึ้น อัตรา 27.43 ต่อแสนประชากร 
(111 คน) อัตรา 34.05 ต่อแสนประชากร (138 คน) อัตรา 34.53 ต่อแสนประชากร (144 คน) อัตรา36.41 
ต่อแสนประชากร (148 คน) ตามล าดับ และในปี 2560 จากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการขนส่งทางบก
จังหวัดล าพูนพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึน ) อัตรา 39.40 ต่อแสนประชากร (160 คน) 

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เดือนตุลาคม 2560–พฤษภาคม 2561  
ห้วงระยะเวลา 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 จากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทาง
บกจังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 26.35 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มี
อัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอบ้านธิ เท่ากับ 45.36 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมือง     
เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง แม่ทา ป่าซาง ลี้ และทุ่งหัวช้าง อัตรา 37.05, 34.10, 27.19, 20.39 ,16.19 , 12.92 
และ 9.92 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 

ตาราง 1 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนก
รายอ าเภอ ยอดสะสมเดือนตุลาคม – มิถุนายน เปรียบเทียบ ปี 2560  และ ปี 2561  

อ าเภอ 
ตุลาคม – พฤษภาคม ปี งบฯ 60  ตุลาคม – พฤษภาคม  ปี งบฯ 61 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 

 
52 35.75 54 37.05 

แม่ทา 12 30.51 8 20.39 
บ้านโฮ่ง 4 9.82 11 27.19 

ลี้ 12 17.23 9 12.92 
ทุ่งหัวช้าง 5 24.85 2 9.92 
ป่าซาง 14 25.07 9 16.19 
บ้านธิ 7 39.77 8 45.36 

เวียงหนองล่อง 1 5.63 6 34.10 
รวม 107 26.32 107 26.35 
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ตาราง 2 จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย  
อ าเภอ ตุลาคม 60 – พฤษภาคม 61 

จ านวนตาย ตายที่เกิดเหตุ ตายในโรงพยาบาล 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 54 22 40.74 32 59.26 
แม่ทา 8 4 50 4 50 
บ้านโฮ่ง 11 5 45.45 6 54.55 
ลี้ 9 5 55.56 4 44.44 
ทุ่งหัวช้าง  2 1 50 1 50 
ป่าซาง 9 6 66.67 3 33.33 
บ้านธิ 8 4 50 4 50 
เวียงหนองล่อง 6 1 16.67 5 83.33 
รวม  107 48 44.86 59 55.14 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากยอดสะสม ร้อยละ 55.14 แสดงถึงอุบัติเหตุ

ที่มีความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผู้บาดเจ็บรุนแรงเสียชีวิต
ทันที่ และถูกน าส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วน
ใหญ่ ดื่มสุรา ร้อยละ 9.34 ไม่ทราบด่ืมสุรา ร้อยละ 80.63 ไม่ดื่ม ร้อยละ 10.03 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 67.03 ไม่ทราบร้อยละ 21.98  ผู้เสียชีวิตโดยรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 50 
การน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อย 92.36 
แสดงว่าเมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุดปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มี
ภาวะวิกฤตสีแดงมีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการ ภายใน 10 นาที ร้อยละ 77.65 และการ
น าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 63.68  
 

การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ใน
การประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 
หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รวม ส่วนต่าง

กับข้อมูล
ของ สธ. 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

สาธารณสุข 13 11 12 9 19 20 12 11     107  
ต ารวจ 9 5 4 7 12 4 5 4     50 57 
บ.กลาง ฯ 8 9 10 6 17 16 8 5     79 28 
ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 

13 11 12 9 19 20 12 11     107  
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2.เป้าหมาย (Essential List/task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการด าเนินงาน) 
2.1.1.มาตรการบริหารจัดการ : มีมาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน  ( EMS) : บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน

การด าเนินงานของ TEA Unit ,EOC-RTI 
- จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ SAT/EOC- RTI ในจังหวัด โดยใช้โครงสร้างการปฏิบัติงาน SAT/EOC        

มีแผนปฏิบัติการRTIและ EMS รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และจัดเตรียมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด 

- จ านวนอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะท างานใน ศปถ.อ าเภอ/ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

2.1.2 มาตรการข้อมูล : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 
- จัดท าแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เชื่อมประสานกับ ศปถ. จังหวัด  
- การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุม

วิเคราะห์ในการประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.1.3 มาตรการป้องกัน : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 
มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย ก าหนด

นโยบายในองค์กรให้ชัดเจน ความปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ ด่านชุมชนร่วมก าหนด จุดเสี่ยงระดับ
อ าเภอ/ จังหวัด ทุกไตรมาส ก าหนดอ าเภอทีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุจราจรสูงด าเนินการผ่าน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและร่วมการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอัตรา
ตายจากการจราจรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดย สหสาขา 

2.1.4 มาตรการรักษาพยาบาล ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการใน
การรับแจ้งเหตุละสั่งชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน 

2.2 Activities/Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 

Task List Activities/Project 
1.มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน และในการวิเคราะห์ปัญหา
และมีจุดเสี่ยงทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้วางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย(ศปถ.จังหวัด/ อ าเภอ) 
2.มีการน าข้อมูลวางแผนแก้ไขปัญหากับภาคี
เครือข่ายมีการด าเนินงานตามมาตรการองค์กรแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน 

1. จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกเดือนและใช้ข้อมูล สถานการณ์ ก าหนดอ าเภอเสี่ยง
สูงเพื่อด าเนินงานปี 2561  
2. บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน(ข้อมูลการเสียชีวิต/
บาดเจ็บ(Admit)มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน และในการ
วิเคราะห์ปัญหาและมีจุดเสี่ยงทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้วางแผน
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาคีเครือข่าย(ศปถ. จังหวัด/ 
อ าเภอ) 
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Task List Activities/Project 
3.มีการส ารวจข้อมูลบุคลากร มีแผนพัฒนา
บุคลากรด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินบุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยคณะกรรมการ 
Service Plan สาขา Trauma 

3. ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน พชอ./ศปถ.อ าเภอ/อ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในระดับอ าเภอ (การคืน
ข้อมูลในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง) 
4. มี TEA Unit ในการพัฒนาระบบ EMS คุณภาพ, ER 
คุณภาพ, Refer คุณภาพ  

 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 
Gap มาตรการ Essential  Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.การใช้
ประโยชน์
จากข้อมูล
เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  
   

-พัฒนาระบบ
ข้อมูลการเฝ้า
ระวังการ
บาดเจ็บ(IS) 
เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายระดับ
จังหวัดให้
ชัดเจนมากข้ึน 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ทุกเดือน 

มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน 
และในการวิเคราะห์
ปัญหาและมีจุดเสี่ยง
ทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้
วางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย(ศปถ. 
จังหวัด/ อ าเภอ) 

มีรายงาน
สอบสวนสาเหตุ
การเสียชีวิตตาม
เกณฑ์ 

มีการทบทวนผล
การด าเนินงาน / 
คืนข้อมูลให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ 

2.การ
ขับเคลื่อน
มาตรการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
เชิงบูรณา
การยังไม่
เข้มข้น  

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุก
ระดับ 

มีการน าข้อมูล
วางแผนแก้ไข
ปัญหากับภาคี
เครือข่าย 

 มีการด าเนินงาน
ตามมาตรการองค์กร
แห่งความปลอดภัย
ทางถนน 

1.มีการติดตาม
ข้อมูลและ
มาตรการองค์กร
ความปลอดภัย
ทางถนน 
2.หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการฯ80% 

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการฯ 
100 %  

3.อัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอ
ต่อระบบการ
จัดการด้าน
อุบัติเหตุ 

พัฒนาบุคลากร มีการส ารวจ
ข้อมูลบุคลากร 
มีแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนา 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

มีการบริหาร
จัดการ
อัตราก าลัง
เพียงพอ  
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2.5 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา /เป้าหมาย /โอกาสในการพัฒนา) 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านข้อมูลและด้านการป้องกัน 

มีช่องว่างที่ส าคัญคือ 
2.5.1 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการมีความเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วง

เทศกาล(มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน)แตอั่ตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอต่อระบบการจัดการด้านอุบัติเหตุ (ระบบบริการและระบบข้อมูล)ท าให้ในช่วงปกติ การด าเนินการ
เป็นไปตามความเร่งด่วนของภาระงานที่เข้ามา  

2.5.2 การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงโดย ศปถ.จ ล าพูน ในช่วงเทศกาลจังหวัดล าพูนสามารถ
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตลงได้แต่จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้บาดเจ็บที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลไม่
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนมีการประชุมถอดบทเรียนดังนี้ 

- ถนนในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ยังเป็นพื้นที่จ านวนอุบัติเหตุมาก มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่
เน้นหนัก 10 มาตรการยังไม่เข้มงวดและทั่วถึงเท่าที่ควร 

- มาตรการด่านชุมชน/หมู่บ้านต้องเข้มข้น มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ประจ าด่านให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

- สร้าง/ปลูกฝังจิตส านึกเรื่องวินัยจราจร เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น 
จังหวัดล าพูนได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนงาน

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจากบทเรียนในช่วงเทศกาลและมอบหมายการด าเนินงานให้มีการบูรณาการ
รับผิดชอบในจังหวัด  ประกอบด้วย 1) การสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย (ทุกหน่วยงาน)              
2) การจัดท าประชาคมเพ่ือก าหนดกติกาธรรมนูญหมู่บ้านหรือชุมชน (ปกครอง ทหาร ต ารวจ) 3.การตั้งด่านชุมชน
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพ้ืนที่ชุมชน (ปกครอง 
ทหาร ต ารวจ)  4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ประชาสัมพันธ์ และทุกหน่วยงาน) 
5) การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย (แขวงการทาง , ท้องถิ่น ,อบจ.) 6) การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ “1ร 2ส 3ข 4ม 
(10รสขม) และมาตรการ “เมา จับ ยึด”(ต ารวจ) 7)การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและเยียวยา (สาธารณสุข
เจ้าภาพหลัก) 8)งานบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน (สาธารณสุข,ต ารวจ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ 
มีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นเลขาฯรวบรวม) 

 
ประเด็น สิ่งท่ีด าเนินการอยู่ในจังหวัด GAP โอกาสในการพัฒนา 

Partnerships 

1.มีศปถ.จังหวัด/อ าเภอ ทุกอ าเภอ
ในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ลดการบาดเจ็บทางถนน ทั้งในช่วง
ปกติและเทศกาล 
2.มีหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวนทั้งสิ้น 70 หน่วย 
แยกเป็น ระดับ ALS มีจ านวน 10 
หน่วย ระดับ BLS มีจ านวน 4 
หน่วย ได้แก่ ทต.ทุ่งหัวช้าง ทต.
มะเขือแจ้ ทต.เหมืองง่า ทต.ศรีบัว
บานและระดับ EMR จ านวน 56 

1. ขาดความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
อ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) 
ด าเนินการเฉพาะช่วง
เทศกาล เน้นช่วงเทศกาล(ปี
ใหม่/สงกรานต์)  
2.ข้อมูลจุดเสี่ยงในพ้ืนที่
หลายแห่ง ได้รับการแก้ไข
ระยะสั้นในช่วงเทศกาลผ่าน 
ศปถ.อ าเภอ  

1. เสนอผ่านเลขาฯ
(หัวหน้า สนง.ปภ.จ.) 
เพ่ือให้เกิด ศปถ.อ าเภอ/
การด าเนินการแก้ไขจุด
เสี่ยง ผ่านคณะท างาน 
ศปถ.จังหวัด โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน 
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หน่วย โดยหน่วยระดับ EMR ที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 53 หน่วย เอกชน 3 หน่วย  
ความครอบคลุมของหน่วย
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 
100 มีหน่วยปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 49 หน่วยในจ านวน
หน่วยทั้งหมด 60 หน่วย( BLS 
EMR)  คิดเป็นร้อยละ 81.66 

3. 1 การขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิง
บูรณาการมีความเข้มข้น
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
(มาตรก ารการบั ง คั บ ใ ช้
กฎหมายแล ะกา รแก้ ไ ข
พ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ข อ ง
ประชาชน)แต่ อัตราก าลั ง
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อ
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น
อุบัติเหตุ (ระบบบริการและ
ระบบข้อมูล)ท าให้ ในช่วง
ปกติ การด าเนินการเป็นไป
ตามความเร่งด่วนของภาระ
งานที่เข้ามา 

 

Investment 

1.มีการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บ 3 ฐาน 
2.มี ร ะบบข้ อมู ล เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร
บาดเจ็บ(IS win, HDC) และข้อมูล
ในโปรแกรม PHER Accident ช่วง
เทศกาลและช่วงปกต ิ
3.มีการท า Audit Cases และ
สอบสวน อุบัติเหตุจากการจราจร
ตามเกณฑ์ส านักระบาดวิทยา 

1. รพช.ยังไม่ได้ด าเนินการใช้
โปรแกรม IS WIN และ
อบรมบุคลากรในการบันทึก
ข้ อ มู ล ใ น โ ป ร แ ก ร ม  IS 
online ยังไม่คลอบคลุมถึง 
รพช.และไม่มีข้อสั่งการให้ใช้
รายงาน ท าให้พ้ืนที่ต้องใช้
โปรแกรมที่เ อ้ือต่อการเก็บ
และไม่ซ้ าซ้อนเนื่องจากไม่มี
บุคลากรเพียงพอในการลง
บันทึกข้อมูลเฉพาะ 
 
 
 
 

1.การด าเนินงานบูรณา
การข้อมูล 3 ฐาน มีการ
รวบรวม และวิเคราะห์
ปรับแผนและแนวทางเพ่ือ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ท า ง ถ น น  โ ด ย ใ ห้ 
ส านั กงานป้องกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย
จังหวัดเป็นเลขาฯในการ
หนุนเสริมเพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีความคล่องตัว
และเป็นช่องทางในการ
ประสานบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับจังหวัดได้ 
2. จั งหวัดล าพูนใช้การ
บั นทึ ก แล ะตรว จสอบ 
ควบคุมก ากับการบันทึก
รายงาน PHER Accident 
ก่อนช่วงเทศกาลและช่วง
ปกติ เ พ่ือติดตามข้อมูล
อุบัติเหตุจราจร 
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Regulation 

1. มีนโยบายจังหวัดให้จัดท าค า
รับรองเรื่องมาตรการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/นโยบายความปลอดภัย
ทา งถนนของข้ า ร า ชกา รและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเ พ่ือขับเคลื่อน
มาตรการองค์กรในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 100% 
2.มีเป้าหมายการขับเคลื่อน D-RTI 
จ านวน 4 อ าเภอเสี่ยงสูง ได้แก่ อ.
เมือง, อ.ลี้, อ.ป่าซาง, อ.บ้านโฮ่ง, 
ส าหรับอ าเภอท่ีเสี่ยงและมีแนวโน้ม
สถิติเสี่ยงสูงในช่วง 8 เดือนของ
ปีงบประมาณ 2561 ได้คืนข้อมูล
ทุกเดือนเพื่อด าเนินการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ภายใต้ พชอ. 

 เสนอเลขาฯ(ศปถ.จ)เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมจังหวัด
เป็นวาระจังหวัดทุกเดือน  

Advocate 

1.ผู้บริหารหน่วยงานขับเคลื่อน
มาตรการองค์กรการปฏิบัติตัวเรื่อง
การสวมหมวกนิรภัยและการใช้
ความเร็วของรถยนต์ราชการ 
2.คณะท างานพัฒนาระบบข้อมูล
การบาดเจ็บและเสี ยชี วิ ตจาก
อุบัติเหตุ(3 ฐาน) มีการน าเสนอ
สถานการณ์ข้อมูล 3 ฐานเพ่ือ
ผลักดันมาตรการป้องกันด้านการ
วิเคราะห์จุดเสี่ยงในการประชุม
ศูนย์ถนนจังหวัด 2-3 เดือน/ครั้ง 

 1.เพ่ิมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนนผ่านสื่อต่างๆ 
Online กระตุ้นภาคี
เครือข่าย(เน้น
สถานศึกษา) ท้องถิ่นและ
ชุมชนร่วมแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 
 

Build Capacity 

-มีการสอบสวนการเสียชีวิตทุกราย
และอุบัติเหตุหมู่ตามเกณฑ์ 

-บุคลากรที่ปฏิบั ติ ง านยั ง
ไม่ ไ ด้ รั บ ก า รอบรม ฟ้ืน ฟู
ทักษะการสอบสวนอุบัติเหตุ
ทุก รพ. 

-อบรมข้อมูลสารสนเทศ
การป้องกันลดอุบัติ เหตุ
ท า ง ถ น น ( แ ผ น ง า น
โครงการปีงบ 61) 
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2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบงานหลักแต่ละระดับ) 
กลไกการขับเคลื่อนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนจังหวัด คณะท างานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี คณะท างานขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนทั้งปี   

ระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ คณะท างานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีอ าเภอ 

ระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อปท. ซึ่งการขับเคลื่อน
ผ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น ประกาศให้งานอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด โดยมีการบูร
ณาการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ก าหนดให้ ศปถ.อ าเภอ เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานรองรับการ
ขับเคลื่อนงานตลอดทั้งปีตามวาระจังหวัด โดยให้ทุกอ าเภอบรรจุวาระประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ทุกเดือน ศปถ.
จังหวัดแจ้งทุกอ าเภอให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน/กติกา การจัดตั้งด่าน
ชุมชนให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ เน้นการมีส่วนร่วมในการท าประชาคม และหน่วยงานสาธารณสุขมีการ
คืนข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในพื้นที่จากอุบัติเหตุจราจร และร่วมชี้เป้าเสนอจุดเสี่ยงทุกเดือน 

1.คณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
คณะท างาน และคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีผู้รับผิดชอบงาน
อุบัติเหตุส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป เป็นคณะท างาน ซึ่งมีการบูรณการ
แผนงานและมีการน าเสนอสถานการณ์ข้อมูล 3 ฐานและข้อมูลเชิงระบาดวิทยา ผลักดันมาตรการป้องกันด้าน
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมการประชุมศูนย์ถนนจังหวัดทุก ภายใต้การรวบรวมของเลขาฯ ศปถ.จ.โดยส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทุกเดือน  

2.คณะท างานขับเคลื่อนแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จังหวัดล าพูน Service plan สาขา Trauma & Emergency  

3.คณะท างานงานอุบัติเหตุระดับอ าเภอ มีสสอ./รพช. เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะท างานใน 
ศปถ.อ าเภอ ภายใตค้ณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

 

3.ผลการด าเนินงาน ( เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561) 
3.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
1) มีแผนงาน/โครงการระดับจังหวัดและอ าเภอรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด 
2) มีการถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ระดับ

จังหวัดสู่พื้นที่ (อ าเภอและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง)  
3) มีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามข้อสั่งการคณะกรรมการนโยบายการ

ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จังหวัดล าพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูนและคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าพูน
ตลอดทั้งปี โดยมีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

- ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุโดย ศปถ.จว.ล าพูน วันที่            
18 มกราคม 2561 และวันที่ 1 พฤษภาคม  2561 

- ประชุมคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 8 มีนาคม 2561 
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- ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประเด็นการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 21 มีนาคม 2561 

4) มีการประชุมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทาง
ถนนในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือขับเคลื่อนงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 
ครั้งที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าและการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนภายใต้คณะกรรมการ พชอ.วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจระดับอัลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยส านักโรคไม่ติดต่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

5) มีการติดตามการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน (28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561) และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (วันที่ 10-17 เมษายน 2561) 
ด้านระบบข้อมูลและรายงาน 

1) มีการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับ         
ทีมสหสาขา และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 และการด าเนินงานตลอดทั้งปีให้ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน  (18 ธันวาคม 2560) 
และสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 

2) มีการส ารวจบุคลากรในการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลรายงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการลงข้อมูลทั้งปี 

3) การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน จากต ารวจ บริษัทกลาง สาธารณสุข โดยส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการรวบรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และน าเสนอต่อศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด / อ าเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งลงและใช้แบบรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ แฟ้ม
สุขภาพ (43 แฟ้ม) ส่วนในช่วงเทศกาลโรงพยาบาลทุกแห่งลงบันทึกข้อมูล/รายงานตามเว็ปของกระทรวง
สาธารณสุขทุกวันและต่อเนื่อง(pher accident) 

4) ให้ทุกอ าเภอด าเนินการสอบสวนเชิงลึกกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรายใหญ่ ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ
ใช้เกณฑ์การสอบสวนตามเงื่อนไขส านักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข  บาดเจ็บ 15 คน ตาย 5 คนและ
หรือตามเกณฑ์ของกรมบรรเทาสาธารณภัย คือเสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 4 หรือบาดเจ็บและตายรวม 4 คน  ใน
พ้ืนที่หรือกรณีเป็นที่สนใจของประชาชน รถพยาบาล รถสาธารณะ รถนักท่องเที่ยวฯลฯ โดยทีมสอบสวนระดับ
จังหวัดจะออกสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ขนาดใหญ่และลงสนับสนุนทีมสอบสวนระดับอ าเภอกรณีร้องขอ  

5) ระดับอ าเภอ ร่วมชี้เป้าจุดเสี่ยง / จุดอันตรายในพ้ืนที่จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ศปถและรายงานจังหวัดทุกไตรมาส. 

เป้าหมายจังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย อ าเภอเสี่ยงสูง 1 อ าเภอ (ได้แก่ อ.เมืองล าพูน) และร้อยละ 30 ของอ าเภอเสี่ยงรองลงมา 

จ านวน 3 อ าเภอ อ.บ้านโฮ่ง  ป่าซาง ลี้ รวม  4 อ าเภอ อยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีเกณฑ์ติดตามการ
ด าเนินงานทีม D-RTI ระดับ good (ระดับดี (ขั้นพ้ืนฐาน) 4  อ าเภอ และ มี 2 อ าเภอจากอ าเภอที่ด าเนินงาน     
ที่มีแนวโน้มที่สามารถลดอัตราผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลง เมื่อเปรียบเทียบจากปี 60  

ส่วนอ าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง แม่ทา ทุ่งหัวช้าง เป็นอ าเภอที่มีการประเมินความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ศปถ.อ าเภอขับเคลื่อนเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีแนวโน้มการเกิด
อุบัติเหตุสูง 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม2560 – พฤษภาคม 2561) 

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน 

ไม่เกิน 16 ต่อแสน
ประชากร 

107 ราย                                 
คิดเป็น 26.32 ต่อแสนประชากร 

แหล่งข้อมูล : บริษัทกลางฯ สาขาจังหวัดล าพูน, สาธารณสุขจังหวัดล าพูน, ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน 
 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
4.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ต้องสร้าง

ความร่วมมือและมีการพัฒนาเครือข่ายที่เก่ียวข้องมีการประเมินผลทุกตัวชี้วัด มีการบูรณาการร่วมกับสหสาขา 
มีคณะท างานเพ่ือความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในพ้ืนที่ ในการก าหนดมาตรการชุมชน/หมู่บ้านและองค์กร
เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการ
แก้ไขจุดเสี่ยงมีการด าเนินงานควบคู่กัน 

4.2 ให้มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และอบรมปลูกฝังโดยเน้นในเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจาก ศปถ.และมอบหมายการด าเนินงานให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจะท าให้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ต่อเนื่อง 

4.3 การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด เพ่ิมมาตรการและต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 

แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
 พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายดังนี้  
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบันทึกข้อมูล/ความส าคัญของการเขียนรายงานสอบสวนสาเหตุ
การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

2.การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน และมีส านักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขาฯ รวบรวมข้อมูล มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเพราะต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางมาตรการในการจัดการกับปัญหา
ได้ตรงจุด  
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
1.สนับสนุนงบประมาณจาก ศปถ.และมอบหมายการด าเนินงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่

เกี่ยวข้องด าเนินการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และอบรมปลูกฝังเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม 
จะท าให้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ต่อเนื่อง 

2.พัฒนาโปรแกรมข้อมูลและระบบรายงานทุกหน่วยงานเพื่อตรงกับบทบาทภารกิจ 
3.สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด่านชุมชน และด าเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  
4.มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
5.ก าหนดหน่วยงานหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ กระทรวงคมนาคมที่มี

โครงข่ายถนนในความรับผิดชอบ และส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีการบังคับใช้กฎหมาย  โดยมี
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ให้สนับสนุนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 

6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ชุมชนเป็นตัวชี้วัด 
 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 
ผู้รายงาน : นางวันเพ็ญ  โพธิยอด  
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันเดือนปี:   พฤษภาคม  2561 
โทร.: 053 093725-6 ต่อ125 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน   เขตสุขภาพที่ 1   

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6  กรกฎาคม  2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1.การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มอายุ 35  ปีขึ้นไป 
2.การสื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดที่ 19 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  

 
1.สถานการณ์ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้การ
วินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหรือโรคแทรกซ้อน สถานการณ์ 
จังหวัดล าพูน ปี 2561 พบอัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(6,889 ราย) เท่ากับ 1,696.80 ต่อ
แสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (2,606 ราย) เท่ากับ 641.87 ต่อแสนประชากร   อัตราตายจาก
โรคหัวใจขาดเลือด (159 ราย) เท่ากับ 39.16 ต่อแสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง  (254 ราย) เท่ากับ
62.56 ต่อแสนประชากร และไตวายเรื้อรัง Stage 5 ( 538 ราย) เท่ากับ 132.51 ต่อแสนประชากร ภาพรวม
จังหวัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 24,616 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 6,093 ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.75  ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 3,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.19 (เป้าหมายร้อยละ 40) แต่ใน HDC เทียบ
จากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ควบคุมระดับน้ าตาลได้ คิดเป็นร้อยละ 12.42 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 
65,191 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  30,679  ราย คิดเป็นร้อยละ 47.06  ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดี  15,241 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.68  (เป้าหมายร้อยละ 50) แต่ใน HDC เทียบจากผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.38 และผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 27,050 ราย ได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  23,581 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.18 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยง 

จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2561ขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด (อัมพฤกษ์อัมพาต) โรคไต  
มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะเสี่ยงจัดการ
ดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการ  สนับสนุนให้คลินิก  NCD 
PLUS คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรคลด
ภาวะแทรกซ้อนและติดตามดูแลต่อเนื่อง  

กลยุทธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแผนงาน/ 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2561 และเชื่อมโยงโยงกับ
แผนพัฒนาคุณภาพบริการ Service  Plan  ที่เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สาขาไต  หัวใจและหลอดเลือด  
หลอดเลือดสมอง ตา ปลูกถ่ายอวัยวะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4ประเด็นดังนี้ 
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนของในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมสุขภาพและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือพิการ) 
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  

 

Essential Task NCD 
ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.การจัดการข้อมูล ประชุมร่วมกับIT
ระดับจังหวัดเพื่อ
ทบทวนการจัดการ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
งานNCD 
ประชุมวางแผน
จัดการระบบข้อมูล
ในกลุ่ม NCD 

พัฒนาทักษะการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน ์
จนท NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานผลงาน
ร่วมกับIT 

จนท NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานผลงาน
ร่วมกับIT สรุป 
ปัญหาอุปสรรค
แลกเปลี่ยนของ
จังหวัด 

สรุปประมวลผล
เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาและเทียบกับ
เป้าหมาย 

2.การเฝ้าระวังคน้หา
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 

คัดกรอง DM/HT
และรายงานผ่าน 
HDC ร้อยละ 80 
แยกกลุ่มปกติ เสี่ยง 
ป่วย 
ประชุม ถ่ายทอด
ชี้แจงแนวทาง 
SMBP  (Home BP) 
 

คัดกรอง DM/HT
และรายงานผ่าน 
HDC ร้อยละ 90  
 ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคล
และรายกลุ่มเสี่ยง
ผ่าน DEPACชุมชน
ลดโรคลดเสี่ยง 
ต าบลจัดการสุขภาพ 
SMBP ร้อยละ 5 

 ตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลHDC
เทียบกับหน้างาน 
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ผ่านชุมชนลดโรคลด
เสี่ยง ต าบลจัดการ
สุขภาพ 
 SMBP ร้อยละ 8 
 

จัดเวทีสรุปบทเรียน
แลกเปลี่ยนเพื่อ
พัฒนา 
SMBP ร้อยละ 10 
 

3.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
/ป่วยและสื่อสาร
ความเสี่ยง เพื่อ ลด
เสี่ยงลดโรค 
 

ประชุมถ่ายทอด/
ก าหนดแนวทาง
นโยบาย  
 จัดท าโครงการ
ต่อเนื่อง  ชุมชนลด
เสี่ยง  
 

พัฒนาทักษะCM 
/SM หลักสูตร  
Coaching/MI 
มีกระบวนการ 
สื่อสารความเสี่ยง 
 ประสาน อปท.ผ่าน
พยาบาลงาน NCD 
จัดหาเครื่องวัดความ
เค็ม 
 จัดท าสื่อ ปฏิทิน 
ป้าย warning sign  

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูง/กลุ่มปว่ยได้รบั
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

 มีการติดตาม 
รวบรวมวิเคราะห์
จัดท ารายงาน 
- จัดเวทีสรุป
บทเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ต่อเนื่อง 
 New Case 
DM/HTกลุ่มเสี่ยง/
สงสัยป่วย ไดต้าม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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Essential Task NCD 
 

ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
4. การพัฒนา Clinic 
NCDs plus 

 

ประชุมถ่ายทอด
ชี้แจงเกณฑC์linic 
NCDs plus 
พัฒนาCPG บูรณา
การ SP 
 

ประชุมNCDs  
Board 
อ าเภอทุกแห่ง 
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ วิเคราะห์ 
GAP ประชุมหา
แนวทางปิด GAP 
 

ติดตามผลการ
ประเมิน โดยทีม
จังหวัดบูรณาการ
นิเทศงานอ าเภอ 
ร่วมกับคณะท างาน
ประเมนิระดับเขต
ประเมินรับรอง 
 

อ าเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินClinic 
NCDs plus  
สรุปผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาในปีต่อไป 
 

5. ก ากับ ติดตามงาน  
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
ประชุมNCDs Board 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
นิเทศงานอ าเภอ 
 

สรุปรายงานข้อมูล
HDC 
รายงานการนิเทศ
งาน 
ประชุม กวป. 
 

 
 

GAP Analysis 
 

ข้อค้นพบ แผนการด าเนนิงาน 
• การคัดกรองได้ดีผ่านเป้าหมายที่ก าหนด 

   มีการจัดสรร DTX  ให้เพียงพอ 
• New case DM จากกลุ่มเสี่ยงท าได้ดผี่านเกณฑ์

ที่ก าหนด แต่ในภาพรวม New case DM /HT 
ยังเพิ่มสูงขึ้นมาก   ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการ
บันทึกข้อมูลผูป้่วยเดิมยังไม่ครอบคลุม 

• ขาดข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยก าหนด
โรคDM/HT ที่เป็นสหปัจจัย 

• CM Case Manager (CM) มีบางที่หลายคน  
• จากการย้ายสถานทีท่ างาน   บางที่ขาด 

 

• มีแนวทางให้คัดกรองเสร็จสิ้นภายในไตรมาส
แรกและ เพื่อให้ได้กลุ่มเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามเวลา  

• มีแผนการติดตามนิเทศในพืน้ทีแ่ละพัฒนา
ทักษะบุคลากรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best 
Practice 

• เพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลโรคให้ SM /CM 
• มีการรวบรวมวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่   

           เป็นปัจจัยก าหนดโรคDM/H เพื่อใช้ ในการ 
           สื่อสารเตือนภัย 

• มีการแลกเปลี่ยนทักษะการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม SM /CMโดยระบบเครือข่ายCOP 

• ให้ อปท.มีการร่วมด าเนินการในการสนบัสนุน
การจัดการด้านพฤติกรรมเสี่ยง 
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PIRAB จังหวัดล าพูน 
 

PIRAP การด าเนินงาน โอกาสพัฒนา 
Partner  งานที่เก่ียวข้องตามโครงสร้าง  

ภายใน – ต าบลจัดการสุขภาพ/ DHS /
พชอ./สถานประกอบการปลอดโรค ฯลฯ 
ภายนอก – รพ.เอกชน  อปท.ภาค
ประชาชน 
ชมรมออกก าลังกาย NGOs องค์กร
ศาสนา/ สมัชชาสุขภาพ สป.สช.ฯลฯ 

สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายชุมชนภายนอก
มาด าเนินการพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง
และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ควรบูรณาการ
แผนการขับเคลื่อนภายในหน่วยงานให้
ชัดเจนและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

Invest มีงบประมาณสนับสนุน เช่น กองทุนโรค
เรื้อรัง PPA  กองทุนสุขภาพต าบลงบ
เทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกาย
เครื่องตรวจวัดความเค็มฯลฯ มีการ
จัดระบบคลินิกNCDs plus และมีการวาง
ระบบการก ากับติดตาม 

หา งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมา
เพ่ิมเติมสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัยใน
ภาพรวมของจังหวัด อปท. และสร้างความ
เข้มแข็งของทีม 
 

Regulate มีการวางกรอบจัดท าแผนนโยบายและ
น าสู่การปฏิบัติ สสจ/สสอ/ 
 รพ./รพ.สต. มีการลงนิเทศ 
ติดตามก ากับงานในภาพรวมจังหวัดผ่าน
ระบบข้อมูลHDC  ประชุม กวป. มี
กฎหมายและ มาตรการทางสังคม
สนับสนุน    

ควรขยายพื้นที่ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
และมาตรการทางสังคม 
 

Advocate มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆเช่น จัดเวทีคืนข้อมูลในระดับชุมชน
การรณรงค์บทความ วิทยุโรงพยาบาล  
หอกระจายข่าว ป้ายข้อความ สื่อบุคคล
ต้นแบบ มีการสร้างกระแสให้ ปชช.เช่น 
ชมรมปั่นจักรยาน  จัดท าสื่อ ปฏิทิน   
สติกเกอร์ warning sign ร่วมกับ sp  
หัวใจ-stroke    
การตรวจวัดความเค็มในอาหารของกลุ่ม
เสี่ยง ผู้ป่วย(สื่อ 2 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยง  
และ warning sign ) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
ติดตามการรับรู้อย่างต่อเนื่องและส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยก าหนดเพื่อ
สื่อสารเตือนภัยรวมทั้งพัฒนา self  care  
และ Health Literacy โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากร  เสี่ยง   ป่วย  
 

Build Capacity  การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอบรม 
Case manager/System manager/IT
และแลกเปลี่ยนทักษะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทั้งในกลุ่มเสี่ยงและป่วย 

ควรมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่องโดย
ใช้ระบบเครือข่าย  COP   
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ  NCD Broad  

ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan   การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน   ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวทาง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอสามารถจัดบริการที่จ าเป็น  ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  เชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป้าหมายการด าเนินงานในสถานบริการระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ  ทุกแห่งมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แผนงาน/แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์       
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

- การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไปและชุมชนโดยนโยบาย 3อ 2ส เน้นลดบริโภคอาหารที่เกลือ
และไขมันสูง เพ่ิมผัก หยุดบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาพปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย( กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน )โดยบูรณาการร่วมกับงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่         
การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและมาตรฐานงานสุขศึกษา         
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่   การจัดการสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
สถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

- ให้บริการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรายบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC คลินิก    
อดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

- การประเมินความเสี่ยง CVD ผู้ป่วย DM  HT  โดย ใช้ Color  chart และ Thai  CVD risk 
- คัดกรองCKD ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ผู้สูงอายุ  กลุ่มใช้ยา NSAIDs เป็นประจ า 
- พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  ได้แก่  คลินิก NCD คุณภาพ/CKDคลินิก DPAC Quality ตั้งแต่

ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG การดูแลผู้ป่วย DM/HT 
- ร่วมประชุมคณะท างาน Service Plan สาขาหัวใจ  ตา  ไต มะเร็ง  โรคไม่ติดต่อ  หัวใจและ   

สาขาหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

โดย เทคนิคการให้ค าปรึกษา  ใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจ Health coaching การจัดป้ายนิทรรศการ
รณรงค์  ในชุมชน การให้ความรู้สถานีวิทยุ ผ่านเสียงตามสาย การประชุมหมู่บ้าน , การอบรม, การจัดเวที
ชุมชน, การประชาคมหมู่บ้าน  และการเยี่ยมบ้าน  การรณรงค์ในวันส าคัญ ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 29 ต.ค.         
วันอัมพฤกษ์  อัมพาตโลก 14 พ.ย. วันเบาหวานโลก  ที่วางแผนด าเนินการ  20 มี.ค. วันอสม.  17 พ .ค.      
วันความดันโลหิตสูงโลก 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ฯลฯ 

- นิเทศติดตาม ตามแนวทาง SI3M ( โครงสร้างองค์กร/กลไก/ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน/
มาตรการ/การพัฒนาก าลังคน/ระบบข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการด าเนินงานเวชปฏิบัติ/การจัดการความรู้/
บูรณาการ/ติดตามประเมินผล) 

- มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ/CKD คุณภาพ และประเมิน NCD Clinic Plus คุณภาพ 
รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ  ทุก 3 เดือน จ านวน 4 ครั้ง/ปี (รพท/รพช 8 แห่ง)  สสจ รวบรวมผล
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การประเมิน สคร และ สคร ประเมินรับรอง NCD Clinic Plus คุณภาพ และ CKD คุณภาพ  จ านวน 1 แห่ง 
(โรงพยาบาลลี้  31 พฤษภาคม 2561)     
     * จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์         
5 โครงการงบประมาณสนับสนุนสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กิจกรรมโครงการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดล าพูน ปี 2561 จ านวนเงิน 69,100บาท 

1.ประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่เจ้าหน้าที่
ตัวแทนผู้รับผิดชอบทุกระดับ (8อ าเภอ) จ านวนเงิน 8,300 บาท  

2.ติดตามกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินงานตาม NCDs Clinic คุณภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมติดตามกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประเมินผลการด าเนินงาน
สุขภาพ ติดตามขับเคลื่อนเชิงระบบระบบตามตามบทบาทของ System Manager ทุกอ าเภอ (8 อ าเภอ) 
จ านวนเงิน 6,800 บาท 

3.ประชุมเพ่ือสรุปและแลกเปลี่ยนการด าเนินงานลดเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่
ติดต่อ(System/Case manager) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ (8 อ าเภอ) จ านวนเงิน 8,300 บาท 

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ/เฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ (8 อ าเภอ) จ านวนเงิน 5,700 บาท  

5.สนับสนุนการจัดสื่อต้นแบบในการลดเสี่ยงตามปัญหาที่พบของอ าเภอทุกอ าเภอ (8 อ าเภอ) 
จ านวนเงิน 10,000 บาท   

6.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่  ( Mammogram) ในกลุ่มสตรี
เสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมเกียรติเนื่องในวโรกาส มหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญ
พระชนม์พรรษา 5 รอบ ปี 2561  รอบที่ 5  จ านวน 2 อ าเภอๆละ 15,000 บาท จ านวนเงิน 30,000 บาท  
ก าหนดด าเนินการเดือน กันยายน  2561 ( 3 กย 61 อ าเภอบ้านธิ  ,4 กย 61 อ าเภอแม่ทา) 
           *อ าเภอจัดท าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจัดท าแผนพัฒนาต าบล       
สปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรังและงบเงินบ ารุงของสถานบริการ 
 

ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน 
(จาก HDCและสถานบริการ ปี 2561) 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2561 หมาย

เหตุ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับ 
การคัดกรองความดันโลหิตสูง 

168,032 160,901 95.76 
  

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับ 
การคัดกรองเบาหวาน 

203,873 193,000 94.67 
  

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

14,546 13,814 94.97 
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 14,194 258 1.82   
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร 405,999 2,606 641.87 /

แสน ปชก.   
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ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2561 หมาย

เหตุ เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อ
ประชากร 

405,999 6,889 1,696.80 /
แสน ปชก.   

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 

17,831 8,722 48.91 
  

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

17,831 11,076 62.12 
  

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 17,831 370 2.08   
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 
140/90 mmHg 

17,831 13,034 73.10 
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะ 
อ้วนลงพุง 

24,616 16,673 67.73 
  

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลง
พุง (รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

16,673 12,578 75.44 
 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

27,050 23,581 87.18 
  

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 24,616 6,093 24.75   
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ
น้ าตาลควบคุมได้ดี 

6,093 3,058 50.19 
 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ
ระดับความดันโลหิต 

65,191 30,679 47.06 
  

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ
ระดับความดันโลหิตควบคุมได้ดี 

30,679 15,241 49.68 
 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการ
ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

62,581 23,418 37.42 
  

ร้อยละของผู้ป่วยDM และ/หรือ HTได้รับการค้นหา
และคัดกรองและกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง 

23,418 7,346 31.37 

 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL 24,616 7,649 31.07   
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และ
มีค่า LDL < 100 mg/dl 

7,649 3,330 43.54 
  

วันที่ประมวลผล : 11 มิถุนายน 2561 
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การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไป 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 63,831 61,651 96.58 3,553 
แม่ทา 15,509 14,869 95.87 556 
บ้านโฮ่ง 16,339 15,627 95.64 586 
ลี้ 25,894 24,845 95.94 706 
ทุ่งหัวช้าง 8,672 8,202 94.58 175 
ป่าซาง 22,418 21,059 93.94 915 
บ้านธิ 8,178 7,760 94.89 185 
เวียงหนองล่อง 7,191 6,888 95.79 213 

รวม 168,032 160,901 95,76 6,889 
 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35  ปีขึน้ไปในปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  
มีประชากรอายุ   35  ปีขึ้นไป  168,032 คน ได้รับการคัดกรอง 160,901  คน คิดเป็นร้อยละ  95.76  และ
พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน   6,899 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.11 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่  11  มิ.ย. 2561 
 

ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 75,084 71,482 95.20 1,143 
แม่ทา 18,927 17,762 93.84 600 
บ้านโฮ่ง 20,689 19,951 96.43 147 
ลี้ 31,496 30,216 95.94 179 
ทุ่งหัวช้าง 9,939 9,000 90.55 49 
ป่าซาง 28,805 26,864 93.26 322 
บ้านธิ 9,952 9,210 92.54 72 
เวียงหนองล่อง 8,981 8,515 94.81 94 
รวม 203,873 193,000 94.67 2,606 

การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  มีประชากรอายุ  35  ปี
ขึ้นไป จ านวน  203,873  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 193,000   คน  คิดเป็นร้อยละ 94.67 พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ จ านวน 2,606  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.35  ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง  จากรายงานระบบ
ฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่ 11.ม.ิย.2561 
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อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า≥ร้อยละ 90 
อ าเภอ กลุ่มเสี่ยง ปี 2560 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ร้อยละ 

เมืองล าพูน 3,079 2,858 92.82 
แม่ทา 1,704 1,642 96.36 
บ้านโฮ่ง 955 921 96.54 
ลี้ 3,207 3,110 96.98 
ทุ่งหัวช้าง 2,729 2,565 93.99 
ป่าซาง 1,332 1,263 94.82 
บ้านธิ 1,157 1,086 93.86 
เวียงหนองล่อง 383 369 96.34 
รวม 14,546 13,814 94.97 

 

ปี 2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  กลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมามีจ านวน 14,546  คนได้รับการ
ตรวจน้ าตาลซ้ า จ านวน 13,814 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2560 – 
พฤษภาคม 2561 ข้อมลู ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561 

 

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes ปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 2.40 
 

อ าเภอ pre-diabetes ปี 2560 ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2561 ร้อยละ 
เมืองล าพูน 3,079 88 2.86 
แม่ทา 1,704 85 4.99 
บ้านโฮ่ง 955 11 1.15 
ลี้ 3,207 24 0.74 
ทุ่งหัวช้าง 2,729 10 0.37 
ป่าซาง 1,332 23 1.73 
บ้านธิ 1,157 10 0.86 
เวียงหนองล่อง 383 7 1.83 
รวม 14,546 258 1.77 

 
ปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  มี pre-diabetes ของปีที่ผ่านมาจ านวน 14,546 คน เป็นผู้ป่วยเบาหวาน

รายใหม่  จ านวน  258  คน คิดเป็นร้อยละ 1.77จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2560 – 
พฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.2561 
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2.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1.การบริการ NCD clinic ตามมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการ NCDs  คุณภาพ 
2.ผู้ป่วยมารับบริการมีจ านวนมาก บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ภาระงาน 
3.พัฒนากระบวนการสื่อสารความเสี่ยง/Health Literacy และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4.อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

การเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตสูง องค์ความรู้/ทักษะ การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
5.พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 
 

3.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การด าเนินการไม่เป็นตามรอบ 
และงบประมาณการด าเนินงาน 

 

ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัย
ก าหนดโรค DM/HT 

ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น
ปัจจัยก าหนด 

 

CM/SM manager เปลี่ยนงานย้าย
สถานที่ท างาน 

หา งบอบรมเพ่ิม CM/SM 
manager 

 

 

 

4.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ส่วนกลางควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนโดยสนับสนุนทั้ง

งบประมาณและวิชาการและผู้เชียวชาญ 
การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ในการด าเนินงาน 

 ควรมีการด าเนินการและสนับสนุนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลด้านคุณภาพ 

 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

 
 
 

       ผู้รายงานนายอ าพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ 
       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี  11 มิถุนายน 2561 
       โทร 094-6276543  
       e-mail: a_set1@yahoo.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม  2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
 
1. สถานการณ์ 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) จังหวัดล าพูน  
มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 8 แห่ง โรงพยาบาลสามารถพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็นระดับพ้ืนฐาน 4 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 50 ,ก าลังปรับสู่ระดับดี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 , ระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  

2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  
การด าเนินงาน มีขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย  

เครือข่ายการด าเนินงานระดับจังหวัด อ าเภอ ทุกแห่ง 
2. เยี่ยมเสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนายกระดับ 
3. ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการนิเทศงาน 
4. สนับสนุน วัสดุสาธิต งบประมาณ พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือความต่อเนื่อง ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาล เครือข่าย มีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนสนับสนุนและยกระดับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านระดับดี/ดีมาก 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าพูน 1 ครั้ง 
2. เยี่ยมเสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนายกระดับ รพท.,รพช. ทุกแห่ง 8 อ าเภอ 8 ครั้ง 
3. ติดตามการด าเนินงาน ร่วมกับการนิเทศงาน 8 อ าเภอ 8 ครั้ง 
4. สนับสนุน วัสดุสาธิต งบประมาณ พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 อ าเภอ 
5. ประเมินรับรองมาตรฐาน รพท. รพช. 8 อ าเภอ 8 แห่ง 
6. สรุป วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง  
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2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
 

  
2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และให้

เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
2.5 GAP Analysis   
 

P: สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคีเครือข่าย
อย่างบูรณาการและ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน Best practices 
ทั้งเครือขา่ย
โรงพยาบาลและ
ชุมชน 

I: สนับสนุนให้เกิด
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุน
มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN 
Hospital อย่าง
เป็นรูปธรรม 

A: ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบาย
ที่เข้มแข็งระดับ
กระทรวงขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
โรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

B: เสริมสร้าง
ทักษะความ
เชี่ยวชาญ
สนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ 

 
2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
มีคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ทุกแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 90  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 95  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 50  

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากร้อยละ 20  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง  
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)  
3.1 ผลการด าเนนิการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
ในปี 2561 จังหวัดล าพูน มีผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน  ดังนี้ 

ชื่อโรงพยาบาล 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1.โรงพยาบาลล าพูน รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสถานที่ 
ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม ทุกจุด ให้สะอาด ไม่มีกลิน่ 

2.โรงพยาบาลปา่ซาง   ดีมาก เผยแพร่นวัตกรรม ขยายกิจกรรมการด าเนินงาน 
GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่าย และชุมชน 

3.โรงพยาบาลบา้นโฮง่ รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม IPD พื้นให้สะอาด  
5 ส ปรับพื้นที่ จัดให้มีที่ช าระลา้งการจัดการ 
ขยะติดเชื้อ 

4.โรงพยาบาลแม่ทา รักษาระดับ
มาตรฐาน 

ก าลังปรบั
สู่ระดับด ี

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที่  

5.โรงพยาบาลลี ้   ดีมาก เผยแพร่นวัตกรรม ขยายกิจกรรมการด าเนินงาน 
GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่าย และชุมชน 

6.โรงพยาบาล 
ทุ่งหัวช้าง 

รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที ่

7.โรงพยาบาลบา้นธ ิ รักษาระดับ
มาตรฐาน 

ก าลังปรบั
สู่ระดับด ี

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที ่

8.โรงพยาบาล 
เวียงหนองล่อง 

รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ห้องส้วม , 5 ส ปรับพืน้ที ่

 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือโอกาสของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน มีดังนี้ 

-โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก รักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน 
ควรขยายกิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่ายและชุมชน เกิด GREEN Community 

-โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับด ีรักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืนและ
พัฒนาสู่ระดับดีมาก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลและเครือข่าย พร้อมทั้งขยาย
กิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 
  -โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน รักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน 
และพัฒนาสู่ระดับดี / ระดับดีมาก โดย ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก โรงพยาบาล ,ปรับปรุง
ห้องส้วมของโรงพยาบาล ทุกจุด ,พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบบ าบัดน้ าเสียให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด , ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ในโรงพยาบาล , ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลและ
เครือข่าย พร้อมทั้งขยายกิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 
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ผลงานนวัตกรรม Green 
1. กระเป๋า 3 R พกพาสะดวก สบาย ส าหรับผู้ป่วยมารับยาต่อโดยประดิษฐ์จากถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก 
2. ที่นอนส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ถุงล้างไต น ากลับมาใช้ประโยชน์ ประดิษฐ์เป็นที่นอน ลดปริมาณขยะ 
3. ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ paperless : รณรงค์เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลดการใช้กระดาษ 
4. ติดตั้ง Solar Collector น าพลังงานจากแสงอาทิตย์ ใช้ในกระบวนการซักฟอกแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า 
5. ท าน้ าปั่นผักสมุนไพร ผลไม้ เพ่ือสุขภาพ บริการประชาชน ปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน ผักสมุนไพรไว้ทาน

เอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคอาหารลดโรค 
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

6. ตะกร้าวิเศษจากเศษที่เหลือ น าวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ ์เปน็ตะกร้า ลดปริมาณขยะ ขยะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

การขับเคลื่อนประเด็น GREEN & CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับปรุงด้าน
โครงสร้าง อาคาร และปรับภูมิทัศน์สถาปัตย์ จึงต้องการงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ,การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แยกเป็นสัดส่วน ให้ถูกต้อง เหมาะสม ,การปรับปรุงห้องน้ า ห้อง
ส้วม และปรับปรุงโครงสร้างโรงครัว โรงอาหาร เป็นต้น 
 

5.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค ์ที่ท าให้พัฒนายกระดับไม่ได้ เกิดจาก 
- โครงสร้าง อาคาร สถานที่ เก่า/ช ารุด 
- ไม่มีงบประมาณปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
6.1 ส่วนกลางควรพิจารณาสนับสนุนงบลงทุนให้หน่วยบริการเพื่อปรับปรุงด้านโครงสร้างและ 

อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
6.2 ควรมีการบูรณาการงาน ระดับกรม กอง ของกระทรวงสาธารณสุข แบบองค์รวม ในการตรวจ

ประเมินมาตรฐานต่างๆ ,มีเจ้าภาพกรม/กอง ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานชุดเดียว ,ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานให้
ผู้เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงาน ทุกระดับ รู้และเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
    
  ผู้รายงาน      นางธีรนันท์  ศรีมุก    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
          นางละมัย  สิทธิโรจน์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
  วัน/เดือน/ปี   มิถุนายน  2561             
  โทร             053 093725-6 ต่อ 124                   
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) :    
ตัวช้ีวัดที่ 5 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100  
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป 

 
1.สถานการณ์  

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ 
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์เด็กที่เสนอผ่านสื่อต่างๆบ่งบอกว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมรุนแรงและ
สภาวะเบี่ยงเบนเพ่ิมมากขึ้น จากการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือ 
Child watch เปิดเผยผลการส่ารวจว่า เด็กร้อยละ 24 ระบุว่าตนเองอารมณ์เสียหงุดหงิดง่าย ส่วนเด็กที่เคย
เครียดจะมีอาการทางกายปรากฏร่วมด้วย เช่น อาเจียน  ในปี 2551-2552 พบเยาวชนอายุต่่ากว่า 25 ปี
พยายามฆ่าตัวตายจ่านวน 32 คนต่อแสนประชากร เฉลี่ยวันละ 20 คน จากข้อมูลที่กล่าวมา เห็นได้ว่าปัญหา
ของเด็กและเยาวชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหาในเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ วัยเรียน
ถือเป็นช่วงเวลาที่ส่าคัญท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งการเรียน และปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ 

ในปี 2559  กรมสุขภาพจิต ได้ด่าเนินการส่ารวจสถานการณ์ พบว่าเด็กไทยมีค่าระดับสติปัญญา
(Mean IQ) = 98.23 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่่า เด็กไทยมีสติปัญญาบกพร่องมากถึงร้อยละ 5.8 
(มาตรฐานสากลไม่ควนเกินร้อยละ 2 ) ในขณะที่ความฉลาดทางอารมณ์(อีคิว : EQ) ของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศจ่านวน 23,641 คนพบว่า  ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทยอายุ 6 - 11 
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 77 ขึ้นไป แต่ก็ยังพบเด็กจ่านวนไม่น้อยที่ยังต้องการการพัฒนา ซึ่งเด็กมีปัญหาอีคิวมาก
ที่สุดในด้านขาดความมุ่งมั่นพยายามและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าสามารถค้นหากลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม
ที่มีปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที ก็จะเพ่ิมโอกาสที่เด็กจะกลับมามี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตต่อไป 
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2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 
ได้มีการด่าเนินการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งค้นคว้า หาแนวทางที่จะส่งเสริม

คุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยให้มีความฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยได้มี
การด่าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลการด่าเนินงานเป็นระยะ 

 

2.1 Structure-Function 
ผู้ให้บริการ –พยาบาล  นักจิตวิทยา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย ์นักวิชาการสาธารณสุข 
กระบวนการ  - ตรวจประเมิน / วินิจฉัย / ให้การดูแลตามสาเหตุของปัญหาพฤติกรรม /ติดตาม

เพ่ือประเมินปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์  / ส่งต่อเพ่ือรับการดูแลต่อเนื่อง 
เครื่องมือ /เทคโนโลยี –เชาวเ์ล็ก (ส่าหรับ LD, ID) , SNAP-IV (ส่าหรับ ADHD) , PDDSQ (ส่าหรับ 

Autistic) ,CDI คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ส่าหรับบุคลากร , คู่มือแนวทางการดูแล
โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 4 โรคหลัก 

  

2.2 GAP Analysis  
เด็กวัยเรียนเมื่อได้รับการประเมินปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์แล้วพบว่า เด็กมีความเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหา และทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ปัญหานั้นยังคงลุกลามจนระบบการดูแล
ช่วยเหลือของโรงเรียนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จึงจ่าเป็นต้องส่งเด็กเข้าสู่ระบบสาธารณสุขให้เป็นผู้ดูแล 
ให้การรักษาและบ่าบัดฟ้ืนฟู ซึ่งเด็กวัยเรียนที่มีปัญหามักไม่ต้องการมาพบบุคลากรทางสาธารณสุขเอง ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ปกครองหรือครูที่มีความเห็นว่าเด็กควรจะมาพบบุคลากรทางสาธารณสุขเพ่ือรับการวินิจฉัยหา
สาเหตุและรับการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือโรคทางจิตเวช 
 

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 70 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การติดตามกระตุ้น 
พัฒนาการและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

ระดับสตปิัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่่ากว่า 100 

 
เกณฑ์เป้าหมาย : ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
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2.3 Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Task List  
ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น  

1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน 
2.พัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) 

ด้านเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 
3.สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในสถานการณ์ IQ/EQ เด็กไทย       

การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน 
 

2.5 Activities / Project  
มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

 พัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างระบบพี่เลี้ยง
(Coaching ) ด้านเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
อย่างต่อเนื่อง 
 

 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน จัดโดย สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้น่ากลุ่มเพ่ือการยอมรับ
พัฒนาตนเองต่อปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์เด็กและวัยรุ่น 
 

 

2.6 Monitor and Evaluation Process 
การเรงรัดตรวจสอบการด่าเนินงาน/โครงการ ให้ด่าเนินงานแลวเสร็จ ตามเวลาอยางเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ประจ่ารายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน  

-รพช.ในจังหวัดมี
ระบบเฝ้าระวังปัญหา 
IQ และ EQ 

-เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา 
IQ และ EQ ได้รับการ
ดูแล 

กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

กลุ่มเด็กที่มีระดับ IQ และ EQ 
น้อยกว่า หรือกลุ่มท่ีเป็นสีแดงใน
กราฟสถานการณ์ระดับ
สติปัญญา ซึ่งน่าจะมีปัญหาการ
เรียนหรือใช้สติปัญญาได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ 

มุ่งเน้น ในการค้นหาคัดกรอง
เด็กท่ีมีปัญหาการเรียน และ
พฤติกรรม โดยจัดท าระบบ
การดูแลช่วยเหลือที่มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียน 
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3. ผลการด าเนินงาน  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 
4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

การด่าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จ่าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวอย่างมีคุณภาพ 

 
 

       ผู้รายงาน : นางสาวศิริพร อูปแปง 
       ต่าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 
       วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
       E mail : ladysiriporn65@gmail.com 
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รายงานตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม 2561 
 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ปัญหาทุพโภชนาการ 
2.การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 
 

1.สถานการณ์ 
สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี (สูงดีสมส่วน) 
จาก HDC. จังหวัดล าพูน ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี  ในปี 2560-2561 

(เทอม 2 ) พบว่า ความครอบคลุมการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เด็กวัยเรียน เท่ากับร้อยละ 68.05 สูงดีสมส่วนร้อยละ  62.16   
ซึ่งต่ ากว่าระดับตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ 66  อ้วนและเริ่มอ้วน เท่ากับ ร้อยละ 13.61 เกินเกณฑ์
มาตรฐาน คือไม่เกินร้อยละ 10 ส่วนภาวะเตี้ยและภาวะผอม เท่ากับ ร้อยละ 6.26 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย
ละ 4.56 ตามล าดับ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 
2.1 Monitoring and Evaluation Process : รายงาน HDC.  
2.2 Activity / Project : เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (การชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง), การคัดกรอง ส่งต่อ 

และการแก้ปัญหาสุขภาพวัยเรียน 
2.3 Task List  
  1.การถ่ายทอดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเด็กวัยเรียน แข็งแรงและฉลาด      
  2.การพัฒนาศักยภาพคณะท างานกลุ่มวัยเรียน สารสนเทศ  
  3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรยีน วิเคราะห์แก้ไขปัญหา 
  4.บันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ส่งออก HDC  
2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โครงการแก้ปัญหาในโรงเรียน) 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนเป้าหมายระดับเพชร 
2.5 GAP Analysis   
  1) ความครอบคลุมในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ร้อยละ 68.05  
  2) สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62.16 
  3) อ้วน ร้อยละ 13.61 
  4) เตี้ย ร้อยละ 6.26 
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  5) การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสาธารณสุขกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ
     6) DHB / DHS ไม่ครอบคลุมถึงปัญหากลุ่มวัยเรียน 

3.ผลการด าเนินงาน  
3.1  มี PM จังหวัด,อ าเภอ 
3.2. มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเด็กวัยเรียนแข็งแรง

และฉลาดส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน และแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ     ดังนี้ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ปี 2561 (องค์

ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม NuPETH), ChoPA & ChiPA, เด็กไทยแก้มใส,เด็กวัยเรียน
แข็งแรงและฉลาด , สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่มวัยเรียน ,การจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพ่ิมพูนความรู้
แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาละอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้  (หู เหา ซีด Learning Disorder)  
เด็กอ้วนเข้าระบบ service plan แก่ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและแพทย์แผนไทยจาก รพท./รพช./สสอ./รพ.สต./
เทศบาลเมืองล าพูน/ครูอนามัยโรงเรียนทุกสังกัด / ผู้บริหารจาก สพป.เขต1,2/สพม.35/จ านวน 300 คน 

- ประชุมคณะท างานการพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพวัยเรียน(การลงข้อมูลแฟ้ม
โภชนาการ,การส่งออก HDC.) เพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตาและอวัยวะที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learning Disorder)เด็กอ้วนเข้าระบบ service plan 
 -ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียนระดับจังหวัด/อ าเภอในการพัฒนา
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู้ระดับที่สูงขึ้น (เพชร) 

3.3. มีการประสานการส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งจาก สพป./สพม./อปท./เอกชน ในการจัดท า
แนวทางการส่งเสริมโภชนาการและกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 

3.4. การบูรณาการการด าเนินงานวัยเรียนรว่มกับงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งานควบคุมโรค/งานยาเสพติด/
งาน คบส./งานทันตฯ/งาน NCD/ งานข้อมูล 

3.5. มีระบบรายงานการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน (อ้วน ผอม เตี้ย) รวมทั้งการ
คัดกรอง การส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข 

3.6. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้  
  - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 8 แห่ง  
  - โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส จ านวน 1 แห่ง 
  - โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี จ านวน 4 แห่ง (บ้านเหล่ายาว , บ้านล้องเครือกวาว, 
บ้านต้นผึ้ง,บ้านหนองเงือก)          

3.7. จังหวัด และอ าเภอ รณรงค์ดื่มนมจืดยืดความสูงในวันเด็กและวันดื่มนมโลก 
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การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี 
ความครอบคลุม(เทอมที่2/2560)ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ 

(HDC) 

ปี 2/2560 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

(6-14 ปี) 

นักเรียนชั่งน้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

(6-14 ปี) 

ความครอบคลุม 

(ร้อยละ) 

เมืองล าพูน 12,296 9,147 74.39 

แม่ทา 3,151 2,084 66.13 

บ้านโฮ่ง 2,929 1,902 64.93 

ลี้ 7,166 2,633 36.74 

ทุ่งหัวช้าง 2,078 1,626 78.24 

ป่าซาง 3,845 4,393 114.25 

บ้านธิ 1,176 494 42.00 

เวียงหนองล่อง 1,200 751 62.58 

รวม 33,841 23,030 68.05 

จากตาราง อ าเภอป่าซางมีผลงานความครอบคลุมในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนมากท่ีสุด ร้อยละ 
114.25รองลงมาได้แก่อ าเภอทุ่งหัวช้างร้อยละ 78.24 อ าเภอเมืองล าพูนร้อยละ 74.39 อ าเภอแม่ทา อ าเภอ
บ้านโฮ่ง อ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 66.13, 64.93  และ 62.58 ตามล าดับ อ าเภอบ้านธิน้อยที่สุดร้อยละ 42.00 

เด็กสูงดีสมส่วน ภาคเรียนที่ 2/2560 ดังนี้ 

ภาคเรียนที่2/2560 

นักเรียนที่ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 

(6-14ปี) 

สูงดีสมส่วน ร้อยละ 

23,030 14,316 62.16 
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เมื่อเปรียบเทียบรายอ าเภอ 

ภาคเรียนที่2/2560 

อ าเภอ นักเรียนที่ชั่งน้ าหนัก/วัด
ส่วนสูง 

(6-14ปี) 

สูงดีสมส่วน ร้อยละ 

เมืองล าพูน 9,147 5,758 62.95 

แม่ทา 2,084 1,264 60.65 

บ้านโฮ่ง 1,902 1,168 61.41 

ลี้ 2,633 1,529 58.07 

ทุ่งหัวช้าง 1,626 1,041 64.02 

ป่าซาง 4,393 2,766 62.96 

บ้านธิ 494 327 66.19 

เวียงหนองล่อง 751 463 61.65 

รวม 23,030 14,316 62.25 

จากตาราง อ าเภอบ้านธิ มากที่สุดร้อยละ 66.19 ซึ่งอ าเภอบ้านธิผ่านเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่คือร้อยละ 65 รองลงมาได้แก่อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 64.02 อ าเภอป่าซางร้อยละ 62.96 อ าเภอ
เมืองล าพูน 62.95 อ าเภอเวียงหนองล่องร้อยละ 61.65 อ าเภอบ้านโฮ่งร้อยละ 61.41อ าเภอแม่ทา ร้อยละ 
60.65   และสูงดีสมส่วนน้อยที่สุดได้แก่อ าเภอลี้ร้อยละ 58.07  

ภาวะผอมและเตี้ย เทอมที่ 2/2560 

นักเรียนที่ชั่งน้ าหนัก/วัด
ส่วนสูง 

(6-14ปี) 

ผอม ร้อยละ เตี้ย ร้อยละ 

23,030 1,051 4.56 1,442 6.26 

จากตารางผอมและเตี้ยของเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปี ภาคเรียนที่ 2/2560 พบว่ามีภาวะผอมร้อยละ 4.56
เตี้ยร้อยละ 6.26 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ไม่เกินร้อยละ 10  และร้อยละ 5 ตามล าดับ ภาวะเตี้ย
จังหวัดล าพูน เกินเกณฑ์มาตราฐาน 
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ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

ภาคเรียนที่ 2/2560 

นักเรียนที่ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 

(6-14ปี) 

อ้วน ร้อยละ 

23,030 3,134 13.61 

สถานการณ์ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนอายุ 6 – 14 ปีจังหวัดล าพูนพบว่าจากร้อยละ 13.61 
เปรียบเทียบกับระดับประเทศคือ 10.41  

เปรียบเทียบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน รายอ าเภอ 

อ าเภอ นักเรียนที่ชั่งหนัก/วัด
ส่วนสูง 

(6-14ปี) 

อ้วน ร้อยละ 

เมืองล าพูน 9,147 1,399 15.29 

แม่ทา 2,084 280 13.44 

บ้านโฮ่ง 1,902 254 13.35 

ลี้ 2,633 320 12.15 

ทุ่งหัวช้าง 1,626 184 11.32 

ป่าซาง 4,393 553 12.59 

บ้านธิ 494 63 12.75 

เวียงหนองล่อง 751 81 10.79 

รวม 23,030 3,134 13.61 

จากตาราง อ าเภอเมืองล าพูนเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนมากถึงร้อยละ 15.29 รองลงมาได้แก่อ าเภอ
แม่ทาร้อยละ 13.44 อ าเภอบ้านโฮ่งร้อยละ 13.35 อ าเภอบ้านธิร้อยละ 12.75 อ าเภอป่าซางร้อยละ 12.59 
อ าเภอลี้ร้อยละ 12.15 อ าเภอทุ่งหัวช้างร้อยละ 11.32 อ าเภอเวียงหนองล่องร้อยละ 10.79 และในทุกอ าเภอมี
เด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนเกินเกณฑ์ร้อยละ 10 เด็กอ้วนคอด าทั้งหมด 167 คน เข้าคลินิกดีแพค 166 คน 
ส่งพบแพทย์ 1 คน    
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ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี 

อ าเภอ วัดส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย(ชาย) วัดส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย(หญิง) 

เมืองล าพูน 436 150.89 436 150.76 

แม่ทา 118 147.32 125 149.03 

บ้านโฮ่ง 102 150.14 91 150.44 

ลี้ 192 146.9 155 147.95 

ทุ่งหัวช้าง 97 149.02 94 147.72 

ป่าซาง 247 147.97 226 149.21 

บ้านธิ 41 148.8 17 151.59 

เวียงหนองล่อง 57 146.96 43 146.56 

รวม 1,290 148.97 1,187 149.51 
 

จากตาราง ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กวัยเรียน (ชาย) อายุ 12 ปี 148.97 เซนติเมตร และ ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กวัย
เรียน (หญิง) 149.51 เซนติเมตร อ าเภอเมืองล าพูนมีส่วนสูงเฉลี่ยเด็กวัยเรียน (ชาย)อายุ 12 ปีสูงที่สุด 150.89 
เซนติเมตร รองลงมาได้แก่อ าเภอบ้านโฮ่ง 150.14 เซนติเมตร เตี้ยที่สุดได้แก่อ าเภอเวียงหนองล่อง  อ าเภอลี้  
สูงเฉลี่ย 146.96 ,146.9 ตามล าดับ  ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง อ าเภอบ้านธิสูงสุด 151.59 เซนติเมตร รองลงมาอ าเภอ
เมืองล าพูน 150.76 เซนติเมตร และอ าเภอบ้านโฮ่ง 150.44 เซนติเมตร เตี้ยที่สุดได้แก่อ าเภอเวียงหนองล่องสูง 
146.56 เซนติเมตร ทุกอ าเภอทั้งชายและหญิงเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เปรียบเทียบกับระดับประเทศคือชาย 
154 เซนติเมตร หญิง 155 เซนติเมตร 
(ท่ีมาของข้อมูล HDC.รายงานภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี เทอม2/2560 ) 
 

4. ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ 
   4.1 การบริหารจัดการกลุ่มวัยเรียนใน DHB/DHS  
   4.2 การจัดการข้อมูลเครือข่ายเด็กวัยเรียน 

 

                          ผู้รายงาน : นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น 
         ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       วัน/เดือน/ปี : 18 มิถุนายน 2561 
       โทร     : 082 193 6481 
       E-mail : jubonkan@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่  15 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

 
1. สถานการณ์  

แผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573 ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ     
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 1000 ราย และลดการเสียชีวิตรายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 4000 ราย และ
ลดทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไม่เกิน ร้อยละ5.8 กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น 
ในการด าเนินงาน คือ กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM-TG) พนักงานบริการ(FSW) 
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) และคู่ของกลุ่มประชากรหลัก  โดยใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การท าให้ผู้ติดเชื้อทุก
รายได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อ่ืน ซึ่งมาตรการที่ใช้
ในการด าเนินงาน  คือ  Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)  โดยเชื่อมระบบบริการ                 
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่ต่อเนื่อง กรอบการติดตามงานในระดับหน่วยบริการ และพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ 
ความครอบคลุมของการได้รับบริการ ดังกล่าว  

การด าเนินงานในปี 2559-2560 จังหวัดล าพูนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.แก่หน่วย
บริการภาครัฐและภาคประชาสังคม ด าเนินกิจกรรมตามชุดบริการดังกล่าว ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
(MSM-TG) พบว่าสามารถหากลุ่มเป้าหมาย พาเข้ามาสู่ระบบ (Reach Recruit ) ได้ดีตามเป้าหมาย แต่ดึงเข้า
สู่ระบบการตรวจเลือดได้ต่ ากว่าเป้าหมาย แต่หากผู้ที่เข้าสู่ระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี พบว่า
การติดเชื้อ จะคงอยู่ในระบบการดูแลต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ ในกลุ่มที่ผลเลือดไม่พบการติดเชื้อ เอชไอวี    
บางกลุ่มไม่เข้าสู่ระบบการป้องกันต่อเนื่อง  
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  
มีระบบการติดตามควบคุมก ากับงานที่สามารถใช้ได้จริง มีการประเมินสถานการณ์ที่ตอบสนองต่อ

การด าเนินงานในพ้ืนที ่
2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
เกิดการด าเนินงานเชื่อมระหว่างระบบบริการเชิงรุกและบริการเชิงรับในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับบริการที่ต่อเนื่องครบวงจร 
2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
เครือข่ายการท างานในแต่ละระดับมีการประเมินสถานการณ์การจัดการปัญหาเอดส์ของพ้ืนที่ทุกเครือข่าย

การท างานมีแผนการจัดการปัญหาเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
ทุกหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด าเนินงาน

โดยใช้แนวทางตามแผนยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ ปี 2560-2673 ด้วยชุดบริการ RRTTR เป็นแนวทางหลัก  
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2.5 GAP Analysis   
จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็กมีภาคีที่ด าเนินงานเกี่ยวกับประเด็น เอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนน้อย ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยบริการสุขภาพเป็นหลัก 
1.ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเชิงรุก เป็นการระดมทรัพยากรจ านวนมาก ซึ่งการแสวงหา

ทรัพยากรรอบด้านในบางพ้ืนที่เป็นข้อจ ากัด 
2.การติดตามประเมินผลโครงการใช้ แอปปลิเคชั่น RTCM online เป็นหลัก ซึ่งแอปปลิเคชั่นนี้อยู่

ในช่วงของการพัฒนา มีปัญหาทั้งความเสถียรของแอปปลิเคชั่นเอง และการลงข้อมูลและออกรายงาน ใช้เวลา
ค่อนข้างมาก รวมทั้งปัญหาทางด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบที่มีภาระงานมาก ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 

3.ประเด็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องด าเนินการกับความรู้ความตระหนักและและความพร้อมเข้ารับ
บริการของประชากรเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก รวมทั้งมีปัจจัยการตีตราและเลือกปฏิบัติมาเก่ียวข้อง  

4.ด้านโครงสร้าง แผนงาน โครงการ แผนงานยุติปัญหาเอดส์ ในระดับประเทศมีความชัดเจนเป็น
ภาพรวมของประเทศ  แต่ความเข้มข้นของการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่ ไม่เท่ากัน เนื่องจากนโยบายมุ่งการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เสี่ยงสูงและขนาดปัญหาใหญ่ ละเลยพื้นที่ขนาดเล็กและพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่ า 

 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
ระดับ โครงสร้างที่รองรับ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์จังหวัดล าพูน 

นางบุญทิน จิตร์สบาย กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ สสจ.ล าพูน 

ระดับอ าเภอ เครือข่ายคนท างานเอดส์ระดับอ าเภอ ผู้ประสานงานเอดส์ของ รพ. 1 ท่าน / 
สสอ. 1 ท่าน 

ระดับพ้ืนที ่ คณะท างานขององค์กรที่จัดท าโครงการใน
กลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก 

ผู้ประสานงานโครงการ 

 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  

3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการยุติ

ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยกระบวนการ RRTTR ปี 2561 โดยกลวิธีการด าเนินการดังนี้ 
- การประชุมชี้แจงเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการยุติปัญหาเอดส์ โดยจัดประชุมประสานการท างาน 

RRTTR ของภาครัฐและภาคเอกชนให้เชื่อมโยงระบบ การดูแลผู้รับบริการอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง       
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ) จัดประชุมเรื่องการตีตรากับการเลือกปฏิบัติ ความเสี่ยงต่อคุณภาพบริการสุขภาพ 
(วันที่ 9 มีนาคม 2561) 

-  ประสานหน่วยบริการและองค์กรภาคประชาสังคมจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจาก 
สปสช. ด าเนินการในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM-TG) ในปี 2561 นี้มี 1 หน่วยบริการ (รพ.ลี้) และ 1
องค์กรเอกชน(กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP ) เป้าหมาย จ านวน 400 ราย 

-  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน ตามกรอบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 
มิติ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการประชุมประสานการท างาน RRTTR ของภาครัฐและภาคเอกชนให้เชื่อมโยง
ระบบ เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
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- ด าเนินการติดตามก ากับงานรายอ าเภอภายใต้โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง (22-28 พฤษภาคม 2561) 

- จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จังหวัด
ล าพูน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่สามารถจัดการได้ใน RTCM online 

 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
เกณฑ์ ร้อยละ 87 ของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
ผลงาน ร้อยละ 29 ของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละชองกลุ่มประชากรหลักชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่ เข้าถึงบริการป้องกัน     
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกด้วยชุดบริการ RRTTR จ าแนกรายอ าเภอ 
 

การด าเนินงาน 

กลุ่ม
VCAP 

รพ.
ล าพูน 

รพ.
ลี ้

รพ.
แม่
ทา 

รพ.
บ้าน
โฮ่ง 

รพ.
เวียง
หนอง
ล่อง 

รพ.
ทุ่ง
หัว
ช้าง 

รพ.
บ้านธิ 

รพ.
ป่า
ซาง 

รวม 

ราย ร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  400 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่ระบบบริการเชิง
รุก (REACH) 

25 25 13 40 2 0 0 4 7 116 29.00 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่กระบวนการ
ประเมินความเสี่ยง 
(RECRUIT) 

25 25 13 40 2 0 0 4 7 116 100.00 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่กระบวนตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อ เอช
ไอวี (TEST) 

25 25 13 40 2 0 0 4 7 116 100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

การด าเนินงาน 

กลุ่ม
VCAP 

รพ.
ล าพูน 

รพ.
ลี ้

รพ.
แม่
ทา 

รพ.
บ้าน
โฮ่ง 

รพ.
เวียง
หนอง
ล่อง 

รพ.
ทุ่ง
หัว
ช้าง 

รพ.
บ้านธิ 

รพ.
ป่า
ซาง 

รวม 

ราย ร้อยละ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจเลือด แล้วมาฟัง
ผลการตรวจ 

25 25 13 40 2 0 0 4 7 116 100.00 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจเลือด พบการติด
เชื้อ เอชไอวี  

25 25 7 14 2 0 0 1 5 79 68.10 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจพบการติดเชื้อ 
เอชไอวี เข้าสู่ระบบการ
ดูแลรักษา (TREAT) 

25 25 7 14 2 0 0 1 5 79 100.00 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ติดเชื้อ เอชไอวี รับยา
ต้านต่อเนื่อง (Retain 
Positive) 

25 25 7 12 2 0 0 1 5 77 97.47 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่
ตรวจไม่พบการติดเชื้อ 
เอชไอวี เข้าสู่ระบบการ
ป้องกันต่อเนื่อง 
(Retain Negative) 

0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 70.27 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
1.ในการด าเนินงานตามชุดบริการ RRTTR เป็นการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ

นานและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ ระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

2.กิจกรรมในกลุ่มที่เข้าถึงยาก จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลาในการท าเชิงรุก โดย
องค์กร บุคลากรเฉพาะ แต่ ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ด าเนินการด้านนี้ 1 องค์กร 
ส่วนการด าเนินงานโดยหน่วยบริการในพื้นที่ซึ่งผู้รับผิดชอบงานเอดส์มีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบร่วม ท าให้
การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ตามเป้าหมายได้ 

3.ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดในกลุ่มที่เข้าถึงยาก เป็นระบบเฉพาะท าให้เกิดภาระงาน  
 

ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการตามชุด
บริการ Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R) ทั้งในรูปแบบของการจัดสรร (ปัจจุบันเป็นรูปแบบ
การเหมาจ่ายรายหัวทั้งหน่วยบริการและองค์กรภาคประชาสังคม) และกระบวนบริหารจัดการ การด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

- 
 
 

   ผู้รายงาน : นางบุญทิน  จิตร์สะบาย 
   ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 15  มิถุนายน 2561  
   โทร   : 094-8304987 
   E-mail : buntin333@gmail.com 

 



-120-

 
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝูาระวัง ปอูงกัน แก้ไข ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี  
 
1. สถานการณ์ 

ในปี 2560 ที่ได้ด้าเนินการในพ้ืนที่ต้าบลหนองล่อง ช่วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 ตรวจอุจจาระเพ่ือ
หาไข่พยาธิ จ้านวน 1,032 ราย พบว่ามีผู้ปุวยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.73  ด้าเนินการ
ในพ้ืนที่ต้าบลหนองปลาสะวาย ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2560 ตรวจอุจจาระเพ่ือหาไข่พยาธิ จ้านวน  478  ราย 
พบว่ามีผู้ปุวยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ จ้านวน 127 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.57 ด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการ โดยด้าเนินการทั้งทางด้านการควบคุม
สิ่งแวดล้อม การดูแลปูองกันให้ปลาปลอดเชื้อพยาธิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้บริโภคอาหารปรุงสุก 
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคของเด็กนักเรียนในการปูองกันโรคพยาธิ  
คัดกรองตรวจหาไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คัดกรองตรวจหามะเร็งท่อน้้าดี
โดยการท้าอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป จัดการฐานข้อมูลรายบุคคลผ่านระบบ CASCAP Tool 
หรือ ISAN cohort ของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
(Cholangiocarcinoma Screening and Care Program : CASCAP) ติดตามดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ประสานเชื่อมโยง
กลุ่มภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการด้าเนินการด้านการสื่อสารสาธารณะในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการ 
โดยด้าเนินการทั้งทางด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม การดูแลปูองกันให้ปลาปลอดเชื้อพยาธิ การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมประชาชนให้บริโภคอาหารปรุงสุก จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บริโภคของเด็กนักเรียนในการปูองกันโรคพยาธิ  คัดกรองตรวจหาไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระในกลุ่มประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป คัดกรองตรวจหามะเร็งท่อน้้าดีโดยการท้าอัลตร้าซาวด์ในกลุ่มประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป จัดการ
ฐานข้อมูลรายบุคคลผ่านระบบ CASCAP Tool หรือ ISAN cohort ของโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้้าดีในภาคะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program : 
CASCAP) ติดตามดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ประสานเชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา รวมไป
ถึงการด้าเนินการด้านการสื่อสารสาธารณะในพ้ืนที่ 
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KPI : ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี 

ปี เป้าหมาย ผลงาน พื้นที่ 
2560 1 ต้าบล 1 ต้าบล ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง  
2561 2 ต้าบล 2 ต้าบล ต.วังผาง  อ.เวียงหนองล่อง,  

ต.หนองปลาสวาย  อ.บ้านโฮ่ง 
 

กิจกรรมประกอบด้วย 
1.ด้าเนินการด้านการควบคุม ดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลให้ปลาปลอดจากเชื้อพยาธิ โดยต้อง 

ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง ออกข้อบัญญัติในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ไม่ให้ปนเปื้อนลงในแหล่งน้้า เพ่ือให้ปลาปลอดจากเชื้อพยาธิ 

2.รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี ให้บริโภคอาหารปรุงสุก 
รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือปูองกันการติดเชื้อพยาธิ 

3.จัดแผนการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิในโรงเรียน เพ่ือให้เด็กเยาวชนไม่บริโภคอาหารที่ 
ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ และเสริมความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการปูองกันโรคพยาธิ  

4.การลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ยินยอมให้ข้อมูลตามแบบแผนงานวิจัย  
เนื่องจากโครงการนี้ เป็นการด้าเนินงานร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care 
Program : CASCAP) ซึ่งเป็นการด้าเนินงานเชิงงานวิจัย โดยผ่านเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูล ที่เรียกว่า 
CASCAP tool  หรือ isan cohort ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.คัดกรองตรวจหาไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระ ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2561  
จ้านวน 2 ต้าบล คือ ต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง และต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง ด้วยวิธี 
Kato’s thick smear โดยจะตรวจให้ได้ก่อนอย่างน้อยต้าบลละ 905 ราย  

6.คัดกรองตรวจหามะเร็งท่อน้้าดีโดยการท้าอัลตร้าซาวด์  ในกลุ่มประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ 
ได้อาศัยอยู่ในเขตต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง และต้าบลหนองปลาสะวาย อ้าเภอบ้านโฮ่งมีประวัติข้อหนึ่ง
ข้อใดดังนี้คือ มีประวัติการกินปลาน้้าจืดที่มีเกล็ดโดยไม่ปรุงให้สุก หรือมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ หรือเคย
กินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ  

7.ให้ยาพราซิควอนเทล (praziquantel) ในรายที่ตรวจเจอไข่พยาธิจากตัวอย่างอุจจาระทุกราย  
ส่วนกลุ่มเปูาหมายอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่คัดกรองตรวจหามะเร็งท่อน้้าดีโดยการท้าอัลตร้าซาวด์  แล้วพบความผิดปกติ
จะต้องได้รับการส่งตัวเพ่ือเข้ารับรักษาโดยการผ่าตัด 

8.ติดตามดูแลผู้ปุวยตั้งแต่ home care จนถึงการดูแลผู้ปุวยในระยะสุดท้าย (palliative care) 
9.รณรงค์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยการสื่อสารสาธารณะในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดกระแสการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ คนปลอดโรค  
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  มาตรการ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

-การปูองกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้้าดี 
- เตรียมข้อมูล/โครงการ 
- ก้าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย 
อ.เวียงหนองล่อง :  
ต.วังผาง 
อ.บ้านโฮ่ง : ต.หนอง
ปลาสวาย 
- ส่งบุคลากรพื้นที่ รับ
การอบรมจุลทัศนากร  
4 คน 

- ด้าเนินการตาม
แนวทาง 5 มาตรการ/
การบันทึกข้อมูล/การ
ตรวจอุจจาระหาไข่
พยาธิ   
อ.เวียงหนองล่อง :  
ต.วังผาง 
OV.จ้านวน  994 ราย, 
U/S  67 ราย 
อ.บ้านโฮ่ง : ต.หนอง
ปลาสวาย 
OV.จ้านวน  963 ราย, 
U/S  167 ราย 

- ด้าเนินการตาม
แนวทาง 5มาตรการ/
การบันทึกข้อมูล/การ
ตรวจคัดกรองOV.ต้าบล
ละ 905 ราย, U/S รพ.
เวียงหนองล่อง/ 
รพ บ้านโฮ่ง ราย/การส่ง
ต่อ/ก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงาน รพ ล้าพูน 

- ก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงาน/การตรวจคัด
กรองOV.ต้าบลละ 905 
ราย, U/Sรพ.ล้าพูน ราย 
- ติดตามวินิจฉัยต่อเนื่อง
และรักษา 
- สรุปผลโครงการ 

 

2. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
 1. ความตระหนักในปัญหา ของพ้ืนที่ 
 2. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม CASCAP 

3. การขาดแคลนบุคลากรผู้ประสานงานโรคมะเร็ง/การติดตามผลการส่งต่อผู้ปุวย 

3.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

-การตระหนักในปัญหา ของพ้ืนที่ -การด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

-การบันทึกข้อมูลโปรแกรม CASCAP ในพ้ืนที่
เปูาหมายใหม่ 

-ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูล ให้บุคลากรพ้ืนที่
เปูาหมายใหม่ 

-ขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการส่งต่อ
ผู้ปุวย (มะเร็งตับและท่อน้้าดี) 

-การน้าเสนอปัญหาต่อ คณะกรรมการService Plan 
สาขามะเร็ง/คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
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5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การบันทึกข้อมูลโปรแกรม CASCAP ในพ้ืนที่เปูาหมายใหม่ ต้องมฝีึกอบรมพัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูล 

ให้บุคลากรพ้ืนที่เปูาหมายใหม่ 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

                                             
      ผู้รายงาน นายเจริญ  สิทธิโรจน์              

  ต้าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ   
  วัน/เดือน/ปี ... 15 มิถุนายน 2561 

           โทร. 094-6276543   
      e-mail : charoen997@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  20 : ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

 
 

1. สถานการณ์  
สถานการณ์คุณภาพและความไม่ปลอดภัยด้านอาหารเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของ
อาหารแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้รับ
อนุญาตและด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง จ านวน  261 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
สามารถตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารได้ทั้งหมด 261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่ามีสถานที่
ผลิตอาหารที่ด าเนินการจ านวน 197 แห่ง หยุดผลิต 63 แห่งและเลิกกิจการ 1 แห่ง สถานประกอบการทั้ง 197 แห่ง 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยมีสถานการณ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารสด : ผักและผลไม้สด 
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60- 15 มิถุนายน 61) ผลวิเคราะห์ผักและผลไม้สดจากห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 10 ตัวอย่าง พบการตกค้างสารเคมีฯ จ านวน 3 ตัวอย่าง (ไม่พบ7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70)         
ผลวิเคราะห์จากหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร(Mobile Unit) ของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 875 
ตัวอย่าง พบการตกค้างสารเคมีฯ ในระดับอันตราย จ านวน 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.4) จากผลการตรวจสอบที่
ผ่านมาพบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในจ านวนที่ไม่สูงมากแต่ต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังและให้
ความรู้กับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เพ่ือ
พัฒนาให้ได้มาตรฐานและการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรจังหวัดล าพูน ,    
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค
ผักและผลไม้สดของผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการล้างผักผลไม้สด
ก่อนน ามารับประทาน โดยผ่านการอบรมแก่เครือข่ายผู้บริโภค และนักเรียน อย.น้อย เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป : นมโรงเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนในพ้ืนที่ ในปี 2561 ไม่พบรายงาน

ปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน เช่น เกิดการเน่าเสียหรือปัญหาเด็กได้รับอันตรายจากการบริโภคนมโรงเรียน ฯลฯ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามก ากับดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนม
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน จังหวัดล าพูน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นประธานและมี
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งออกให้ความรู้ร่วมกับทีมตรวจเยี่ยมคุณครูนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และประสานเครือข่ายแต่ละพ้ืนที่เช่น อสม, แกนน าอย.น้อย. ในการเฝ้าระวังนม
โรงเรียนโดยได้ติดตามเฝ้าระวังมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัย
นมโรงเรียน โดยได้แจกเอกสารการดูแลจัดเก็บและรักษานมโรงเรียนให้กับผู้แทนครูและนักเรียนในทุกอ าเภอ 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการ

ด าเนินงาน)  
1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3.  กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
4. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., รพ.สต.) 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
แผนการด าเนินการในปี2561 
1. จัดประชุมคณะท างานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแนวทางและ

ติดตามการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกัน 2 ครั้ง/ปี และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฯ   ปีละ 1 ครั้ง 

2. จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
(จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม และ 21 มีนาคม 2561) 

3. ก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับทีมอ าเภอ ในการตรวจติดตามสถานที่ผลิตอาหารและสุ่มตัวอย่าง
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตุลาคม 60 – กรกฎาคม 61) ก าหนดแผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังอาหารสด      
ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (ครั้งที่ 1 วันที่ 8 -12 มกราคม 61 และครั้งที่ 2  วันที่ 4-8 มิถุนายน 61) 

2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
1. ร้อยละ 60 ของผักและผลไม้สดในสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ าหน่ายมีความ

ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
2. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ75 ของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหาร
แปรรูปมีความ
ปลอดภัย 

1. มีแผนการ
ด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัยระดับ
จังหวัด 
2. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 
3. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
2. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 
2. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงาน
ของอ าเภอ 

1. ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของอ าเภอ 
2.สรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน                 
3.ผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

  



-126-

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
วิเคราะห์ GAP ตามกลยุทธ์ PIRAB 
 

KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
อาหารสด
และ
อาหาร
แปรรูปมี
ความ
ปลอดภัย 

1.ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ., รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันการศึกษา ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
- อปท./อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมการคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- เจ้าของตลาด/ร้านค้า 
3.ภาคประชาชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ายภาคประชาชน 
ฯลฯ 

1.Staff 
จ านวนบุคลากรที่มีความ
ช านาญในการตรวจสอบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์อาหารสดมี
ไม่เพียงพอ 
2.System 
แผนการด าเนินงานฯ ของ
จังหวัดล าพูน ไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายใน Essential 
Task 3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ฯ ในจังหวัดล าพูน 
ท าให้การท างานมีความ
ล่าช้า 
4. งบประมาณมีไม่เพียงพอ
และการจัดการงบประมาณ
มีความล่าช้า 

การควบคุมก ากับ
ติดตามเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สด :ผักผลไม้สด ยัง
มีความไม่ชัดเจนใน
การด าเนินการ 
เนื่องจากการใช้
สารเคมีในผักผลไม้
สด เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
 

1.เครือข่ายที่เก่ียวข้อง
ยังขาดความตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ใน
การตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป  
2. การด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาคี
ที่เก่ียวข้องตามห่วงโซ่
อาหาร ยังเป็นใน
ลักษณะแยกส่วน ขาด
การเชื่อมต่อข้อมูล
แหล่งวัตถุดิบปลอดภัย
ในพ้ืนที่ 

1.เพ่ิมศักยภาพด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นการสร้างเครือข่าย 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
3.สร้างองค์ความรู้ในการ
บริโภคผักผลไม้สดที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 
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2.5 GAP Analysis   
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารสดและอาหารแปรรูป 

(ผักและผลไม้สด นมโรงเรียน) ด าเนินการได้ตามแผนฯ (สถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย) รวม 885 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 100.0   ผ่านมาตรฐาน 98.3 ในกรณีที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ ผักและผลไม้สด พบการ
ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจ านวน 15 ตัวอย่าง (จากห้องปฏิบัติการ 3 ตัวอย่าง , Mobile Unit 12 ตัวอย่าง)   คิดเป็นร้อย
ละ 1.4 ในแตงกวา คึ่นฉ่าย ส้ม หอมแดง กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ผักกาดขาว กะหล่ าดอก พริกชี้ฟ้า 
บล๊อคคารี่ ส่วนนมโรงเรียน จังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่ผลิต แต่ได้ติดตามเฝ้าระวังการจัดการ การเก็บรักษา
ตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียน ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียน 

 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
2. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., 
รพ.สต.) 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
6. ผู้ประกอบการ 

 

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการตรวจสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 

จ านวน 2 แห่ง พบว่า ผ่านมาตรฐาน และสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 10 ตัวอย่าง พบการตกค้างสารเคมีฯ จ านวน 3 ตัวอย่าง พบในแตงกวา คึ่นฉ่าย ผักชีฝรั่ง (ไม่พบ 7 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70) และสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากสถานที่จ าหน่ายปีละ 2 ครั้ง  โดย
ครอบคลุมทุกอ าเภอและมีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2561 และครั้งที่ 2 
เดือนมิถุนายน 2561) โดยร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยอาหาร (Mobile Unit) ของจังหวัด
เชียงใหม่ การตรวจใช้ชุดตรวจ GT-Test kits (Organophosphate, Carbamate) และชุดตรวจ TM/2 
(Organochlorin, Pyrethroids) ทั้งหมด 875 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 863 ตัวอย่าง (ร้อยละ 98.6) พบยาฆ่าแมลง  
ในระดับที่อันตราย 12 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.3) ในส้ม หอมแดง กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ผักกาดขาว 
กะหล่ าดอก พริกชี้ฟ้า บล๊อคคารี่  รวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 885 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน 870 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 98.3 

 
 
 
 
 
 
 



-128-

 
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ตัวอย่าง) 

ผลการด าเนินงาน ปี 61 (ตุลาคม – มิถุนายน 61) 
เมือง ป่า

ซาง 
บ้าน
โฮ่ง 

เวียง
หนอง
ล่อง 

ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

แม่ทา บ้านธิ รวม 

1. ร้อยละ
ของผักและ
ผลไม้สดมี
ความ
ปลอดภัยจาก
สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช    
(ร้อยละ 60) 
 

เป้าหมาย 60 30 30 20 20 10 20 10 200 
ผลงาน 371 

(ผลิต 10 
ตย., 

จ าหน่าย 
361 
ตย.) 

122 119 44 30 59 73 67 885 

ร้อยละ 97.8 95.9 100 100 96.7 98.3 100 100 98.3 

๒. ร้อยละ
ของ
ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ  
สถานที่ผลิต 
มีคุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด          
(ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย - - - - - - - - - 
ผลงาน - - - - - - - - - 
ร้อยละ          
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
4.1 แผนการด าเนินงานของจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนของเป้าหมายในEssential Task เช่น      

ไตรมาสที่ 1 ไม่สามารถท าตามแผนได้ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ ที่มเีพียง 1 คัน  
4.2 การจัดท าแผนเก็บตัวอย่างหรือการก าหนดเป้าหมายควรมาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างแต่

ละจังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4.3 ผักและผลไม้สดที่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงมาจากหลายแหล่งผลิต ควรเสนอมาตรการในการ

ใช้สารเคมี ณ แหล่งปลูก ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
  ผู้รายงาน : นายสาธิต  เจริญพงษ์ 
  ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
  วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
  โทร   : 053-093725 
  E-mail : tom_thit@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  21 : ร้อยละ 96 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

1. สถานการณ์  
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยังพบว่าเป็นปัญหาที่

พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดล าพูนและการจัดการความ
เสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเป็นกลไกส าคัญในการประเมินสถานการณ์และก าหนดแนวทางการจัดการให้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยในที่สุด 

ผลการด าเนินงานการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558-2560 
ตามตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการและโดยชุดทดสอบเบื้องต้น 
 

ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ปี 2558 ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจ ผ่าน ร้อยละ ตรวจ ผ่าน ร้อยละ ตรวจ ผ่าน ร้อยละ ตรวจ ผ่าน  ร้อยละ 

1. ยา 0 0 0 0 0 0 34 28 82.35 4 2 50 

2. อาหาร 1627 1545 94.96 1920 1847 96.20 2195 2111 96.17 2021 1982 98.07 

3. เครื่องมือแพทย ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. เครื่องส าอาง 10 10 100 10 10 100 58 45 77.59 28 26 92.86 

5. วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. วัตถุเสพตดิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1,637 1,555 94.99 1,930 1,857 96.21 2,287 2,184 95.50 2,053 2,010 97.91 
 

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่ผลิตและสถานที่จ าหน่าย เพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและโดยชุดทดสอบเบื้องต้น ในภาพรวมปี 2561 (ตุลาคม 60- 15 มิถุนายน 61) 
พบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 97.91 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3.  กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
4. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., รพ.สต.) 
 

 2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
1) มีการประชุมคณะท างาน SAT ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา เมื่อวันที่13-15 

พฤศจิกายน 2560 มีการปรับปรุงคณะท างานทีมความเสี่ยงต่างๆ เช่น ทีมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( ICS) ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เช่น ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ที่ 134/2561 เรื่องแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team :SAT) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีการประชุมเตรียมความพร้อมทีมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
และมีการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข( EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 

2) จัดประชุมคณะท างานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดล าพูน วันที่ 9 มีนาคม 2561  
ประชุมคณะกรรมการควบคุมก ากับติดตามงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 9 มกราคม และ  5 
มิถุนายน 2561 และจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ปีละ 1 ครั้ง  (ด าเนินการ กรกฎาคม 
2561) 

3) จัดอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
(จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561) 

4) ก าหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกับทีมอ าเภอ ในการตรวจติดตามสถานที่ผลิตอาหารยาแผนโบราณ 
เครื่องส าอางและสุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตุลาคม 60 – กรกฎาคม 61) ก าหนด
แผนการเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังอาหารสด ณ สถานที่จ าหน่าย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 61 
และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 61) 

5) การจัดประชุมผู้ประกอบการด้านยาระดับจังหวัดเพ่ือชี้แจงนโยบายด้านยา การขอความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

6) ประชุมคณะท างาน RDU จ านวน 2 ครั้ง วันที่ 22 มกราคม และ 13 มีนาคม 2561และมีการ
นิเทศติดตามงานคณะท างานระดับอ าเภอ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-11 เมษายน 2561 

7) โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย จังหวัดล าพูน  (โครงการ
ร่วมกันระดับเขต) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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 2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ 96 ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. มีแผนการ
จัดการความเสี่ยง 
(Risk 
management 
Plan) ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. มีแผนการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
3. ด าเนินการตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 
4. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานของ
อ าเภอ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk 
management Plan) 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ    
รอบ 6 เดือน 
2. ด าเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 65 
3. ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของอ าเภอ 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk 
management 
Plan) ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รอบ 9 เดือน 
2. ด าเนินการตาม         
แผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 
ร้อยละ 100 
3. ติดตามและ
รายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของ
อ าเภอ 

1. สรุปและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk 
management Plan) 
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการปัญหา
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานของอ าเภอ 
4.สรุปและประเมินผล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 96  
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2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
วิเคราะห์ GAP ตามกลยุทธ์ PIRAB 

KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบ
ได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1.ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ. , รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สถาบันการศึกษา ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 
- อปท. /อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมการคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯลฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- เจ้าของตลาด/ร้านค้า 
3.ภาคประชาชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ายภาค
ประชาชน ฯลฯ 

1.Staff 
จ านวนบุคลากรที่มีความ
ช านาญในการตรวจสอบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพมีไม่
เพียงพอ 
2.System 
แผนการด าเนินงานของ
จังหวัดล าพูน ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายใน Essential Task 
3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ฯ ในจังหวัดล าพูน 
ท าให้การท างานมีความล่าช้า 
4. งบประมาณมีไม่เพียงพอ
และการจัดการงบประมาณมี
ความล่าช้า 
 

การควบคุมก ากับ
ติดตามเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์อาหารสด :
ผักผลไม้สด ยังมีความ
ไม่ชัดเจนในการ
ด าเนินการ เนื่องจาก
การใช้สารเคมีในผัก
ผลไม้สด เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน 
 
 

1.เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องยังขาด
ความตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ใน
การตรวจสอบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  
2. จ านวนบุคลากรที่
มีความช านาญในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี
ไม่เพียงพอ 
3.แผนการด าเนินงาน
ของจังหวัดล าพูนไม่
สอดคล้องกับแผน
ของเป้าหมายใน
Essential Task  
3 เดือน 

1.เพ่ิมศักยภาพด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นการสร้างเครือข่าย 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
3.สร้างองค์ความรู้ในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 
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2.5 GAP Analysis   
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  สถานการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ด าเนินการได้ตามแผนฯ ร้อยละ 100.0 ผ่านมาตรฐาน 97.91 ยังพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ ผัก
และผลไม้สด พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจ านวน 15 ตัวอย่าง (จากห้องปฏิบัติการ 3 ตย. , Mobile Unit 12 
ตย.)  ในแตงกวา คึ่นฉ่าย ส้ม หอมแดง กะหล่ าปลี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ผักกาดขาว กะหล่ าดอก พริกชี้ฟ้า บล๊อค
คารี่ ส่วนยาแผนโบราณ พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง คือ เชื้อรา เชื้อclostridium และเครื่องส าอาง ตรวจพบ
การปนเปื้อนสารปรอทแอมโมเนีย 2 ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาจากจังหวัดอ่ืนแต่น ามาจ าหน่ายในจังหวัดล าพูน 

 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
 

โครงสร้างภายใน Intra-sectorial โครงสร้างภายนอก Inter-sectorial 
1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.) 
2. คณะกรรมการ คบส.ระดับอ าเภอ (รพ., สสอ., 
รพ.สต.) 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
6. ผู้ประกอบการ 

 

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   

 

ประเด็น ผลงาน 
1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด(ร้อยละ 96) 

97.91 

 
ตาราง  ผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพแยกรายผลิตภัณฑ์ 

 

ตัวชี้วัด รายการข้อมูล เป้าหมาย ได้รับผลตรวจ 
(B) 

ผลตรวจผ่าน
(A) 

ร้อยละ
(Ax100/B) 

ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. ยา 6 4 2 50.00 
2. อาหาร 1,200 2,021 1,982 98.07 
3. เครื่องส าอาง 10 28 26 92.86 

รวม 1,216 2,053 2,010 97.91 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตาราง  ผลการด าเนินงานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดจังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ 2561  แยกรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ 15 มิ.ย. 61) 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

อ.
เม

ือง
 

อ.
แม

่ทา
 

อ.
บ้า

นธิ
 

อ.
ป่า

ซา
ง 

อ.
เวีย

งห
นอ

งล
่อง

 

อ.
บ้า

นโ
ฮ่ง

 

อ.
ลี ้

อ.
ทุ่ง

หัว
ช้า

ง ภาพรวม
จังหวัด 

 

1 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย 408 150 50 201 100 157 80 70 1,216 
ได้รับผลตรวจ(B)  819 245 102 271 150 254 94 118 2,053 
ผลตรวจผ่าน(A)  797 240 102 265 150 248 91 117 2,010 

ร้อยละ(Ax100/B) 

97.31 97.96 100 97.79 100 97.64 96.81 99.15 97.91 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

4.1 ในช่วง 3 เดือนแรก แผนการด าเนินงานแต่ละจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนของเป้าหมายใน
Essential Task เช่น หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่มี 1 คัน ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

4.2 การจัดท าแผนเก็บตัวอย่างหรือการก าหนดเป้าหมายควรมาจากการพิจารณาร่วมกันระหว่างแต่ละ
จังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4.3 การอนุมัติโครงการจากงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพ้ืนที่ (PPA) ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ล่าช้า (แจ้งการด าเนินการโครงการและโอนงบประมาณ 
มิถุนายน 2561) 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
   ผู้รายงาน : นางสุกัญญา เลาหกุล 
   ต าแหน่ง :  เภสัชกรช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 14 มิถุนายน 2561. 
   โทร   : 08-4420-5229 
   E-mail : su_b1b2@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่  22 ร้อยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   

 
 

1. สถานการณ์  
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยายน  2559    

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ สปาเพ่ือสุขภาพ 
นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม และบุคลากรด้านธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ การด าเนินการ
ส่งเสริม พัฒนาสถานประกอบการและผู้ให้บริการของจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561) มีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 13 แห่ง มีผู้ขออนุญาตด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 16 คน และมีผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 491 คน ซึ่งจากการส ารวจสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพของจังหวัดล าพูนในปี 2559 พบว่ามีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวนทั้งสิ้น 41 แห่ง 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากกิจการสปามีต้นทุนในการประกอบกิจการค่อนข้างสูง 
จากโครงการลงพ้ืนที่ส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองล าพูน         
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 พบว่าร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการไม่ทราบว่า
มีพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และผู้ที่ตอบว่าทราบว่ามี พรบ.นี้ ไม่ทราบ
รายละเอียดของ พรบ. ซึ่งในปี พ.ศ.2559 ส านักสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงได้จัดประชุมชี้แจง 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ .ศ .2559 กฎกระทรวง  ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ใน
การด าเนินการยื่นขออนุญาตให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัดล าพูน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561พบว่ามีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มายื่นเรื่องขอใบอนุญาตเพียง 14 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 34.15 ได้รับใบอนุญาตแล้วจ านวนทั้งสิ้น 13 แห่ง แบ่งเป็น สปา 1 แห่ง และ ร้านนวด 12 แห่ง 
ซึ่งมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวน 1 แห่ง ที่ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ รอการ
ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มาขอค าปรึกษาเพ่ือปรับปรุงสถานที่
ประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ พรบ.ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงก าหนด 
จ านวน 12 แห่ง อย่างไรก็ตามสถานประกอบการเหล่านี้ ก็ยังไม่ได้มาด าเนินการเพ่ือยื่นค าขอ ส่วนสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวนที่เหลือไม่ได้มาขอค าปรึกษาและยื่นเรื่องขอใบอนุญาต  

จากโครงการการส ารวจสถานการณ์ปัญหาในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของ
ผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ปี 2561 พบว่า สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่มาขอ
อนุญาต มีความพร้อมในด้านผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็น 19.23% อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มีความพร้อมใน
หมวดความปลอดภัยมากที่สุด ตามแบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ โดยคิดเป็น 84.62% ซึ่งในหมวดความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพพบว่า ไม่มีการติดตั้งถังดับเพลิงตามเกณฑ์การประเมินมากที่สุด คิดเป็น 81.81% 
รองลงมาได้แก่ ไม่จัดให้มีกล่องหรือตู้ยาปฐมพยาบาลหรือยาสามัญประจ าบ้าน คิดเป็น 72.72% นอกจากนี้ใน
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หมวดด้านสถานที่และด้านผู้ให้บริการพบว่า มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่มีความพร้อมในด้านนี้ คิดเป็น 
77% และ 30.77% ตามล าดับ ซึ่งในด้านสถานที่พบว่า สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อการ
จัดให้มีห้องน้ าและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกออกจากกันมากที่สุด คิดเป็น 80% เนื่องจากมีการใช้ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าร่วมกับห้องน้ า นอกจากนี้ยังพบว่าชื่อสถานประกอบการไม่ถูกต้อง ไม่มีค าว่านวดเพ่ือสุขภาพ หรือ มี
การใช้ชื่อที่ท าให้เข้าใจว่ามีการบ าบัดรักษาโรค เช่น นวดจับเส้น คิดเป็น 70% ในด้านของหมวดผู้ให้บริการ
พบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจาก เมนบูริการฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพอ่ืน เช่น แพทย์แผนไทย, รีดแก้ตอกเส้น, 
นวดเพ่ือรักษาอาการต่างๆ และตรวจพบมีผลิตภัณฑ์หมดอายุ 

จากการส ารวจสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่มาขออนุญาตเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบ
กิจการพบว่า เกิดจากการที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หรือ เอกสารไม่ครบ คิดเป็น 38.46% ซึ่งเป็ น
สัดส่วนที่มากที่สุด ซึ่งเอกสารที่ขาดส่วนมากจะเป็นใบทะเบียนของหมอนวดประจ าร้าน  ส่วนสาเหตุที่พบ
รองลงมาได้แก่ ไม่ทราบว่ามี พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ , อยู่ในการปรับปรุงร้าน, จะย้ายร้านหรือ
ไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ คิดเป็น 15.38% นอกจากนี้ยังพบว่าสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพบางแห่งไม่มีเงินทุน
เพียงพอ หรือเพ่ิงเปิดร้านใหม่ท าให้อุปกรณ์ในการนวดไม่ครบจึงไม่ได้ด าเนินการเพ่ือขออนุญาต ซึ่งจากการ
วิเคราะห์เพ่ิมเติมพบว่ามีการมาขออนุญาตที่ล่าช้า เนื่องจากไม่ทราบว่าหากไม่มีการด าเนินการขออนุญาตจะ
ถูกด าเนินการทางกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีการอนุโลมให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่เปิดก่อนที่
กฎหมายฉบับนี้สามารถประกอบกิจการได้อยู่ โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการยังไม่ได้ด าเนินการ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประกอบกับพ่ึงมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการขึ้นมา ซึ่งสัมพันธ์กับ
กฎกระทรวงจ านวนทั้งสิ้น 6 ฉบับโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ท าให้สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพที่เปิดบริการมาก่อน ยังไม่มีความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ 

 

2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการด าเนินงาน

 1. การตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินงานโดย
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

2. หน่วยงานระดับอ าเภอรายงานให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายไตรมาส และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

2.2 Activity / Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
1. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอให้ร่วมพัฒนาสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ (มีแผนจัดประชุมเดือนกรกฎาคม 2561) 

2. โครงการการส ารวจสถานการณ์ปัญหาในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของ
ผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ปี 2561 

3. ตรวจแนะน าสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
4. ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
5. จัดท าคู่มือแนะน าผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
6. จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
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 2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 

 
  
 

มาตรการ/กลยุทธ์ เป้าหมาย 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนที่ 

ตรวจแนะน า
สถาน
ประกอบการ
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญาต 
ร้อยละ 30 
ของสถานที่
ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

ตรวจแนะน า
สถาน
ประกอบการ
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญาต 
ร้อยละ 60 
ของสถานที่ที่
ท าการส ารวจ
ไว้ 

ตรวจแนะน า
สถาน
ประกอบการที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ
อนุญาต ร้อยละ 
100 ของ
สถานที่ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ขออนุมัติ
โครงการ 

จัดอบรม
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับ
อ าเภอตรวจ
แนะน าสถาน
ประกอบการที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ
อนุญาต ร้อยละ 
100 ของ
สถานที่ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

3. ตรวจรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 
ของสถาน
ประกอบการ
ที่ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละ 100 
ของสถาน
ประกอบการ
ที่ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละ 100 
ของสถาน
ประกอบการที่
ยื่นขออนุญาต 

- ร้อยละ 100 
ของสถาน
ประกอบการที่ยื่น
ขออนุญาต 
- สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

4. ตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ร้อยละ 10  ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 
 

 

ส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการ/มาตรฐาน/บุคลากร 

• ส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการ 

• ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ เช่น นวด
ไทยพรีเมี่ยม 

• การให้ความรู้และพัฒนาบุคลากร 
• ภาครัฐ (พนักงานเจ้าหน้าที่) 
• ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ, 

ผู้ด าเนินการ, ผู้ให้บริการ) 
• ภาคประชาชน (ผู้ใช้บริการ) 

ตรวจสอบและควบคุมก ากับ 

• การประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
• ก่อนการอนุญาต 
• หลังการอนุญาต 

• การอนุญาตให้ด าเนินการ 
• การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
• สปา 
• นวดเพื่อสุขภาพ 
• นวดเพื่อเสิรมความงาม 

• ผู้ประกอบการ 
• ผู้ด าเนินการ 
• ผู้ให้บริการ 
• พนักงานเจ้าหน้าที่ 
• ประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 2.5 GAP Analysis 
KPI Partnership Investment Regulate Advocate Buiding capacity 

ร้อยละของ
สถาน
ประกอบ
เพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด  
(ร้อยล 65) 

1. ภาครัฐ/
หน่วยงาน 
- สสจ./สสอ./รพ. 
- รพ.สต. 
- สถาบันการศึกษา  
- อปท./อบต. 
- สบส.  
- อย. 
- พัฒนาสังคมฯ 
- อุตสาหกรรม 
- แรงงานฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- หอการค้า 
- วิสาหกิจชุมชน 
- สมาคม
ผู้ประกอบการ
ต่างๆ 
3. ภาคประชาชน  
- อสม. 
- อย.น้อย 
- องค์กรผู้บริโภค
ต่างๆ 

GAP 
1.เจ้าหน้าที่ยังไม่
ชัดเจนกับแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานบาง
เร่ือง เช่น แนว
ทางการโอน
ใบอนุญาต การ
ออกใบแทนต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ 
กรม สบส. ควร
ออกคู่มือแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่สว่น
ภูมิภาค เพื่อใช้
อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน 
 

GAP  
1.การบังคับใช้
กฎหมายเต็มรูปแบบ 
ตาม พรบ.สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพพ.ศ.2559 
ยังมีแนวทางที่ยังไม่
ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. กรม สบส. ควรส่ง
สัญญาณให้ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ
ด าเนินการให้
เหมือนกันในการ
บังคับใช้กฎหมายใน
รายที่ไม่ขออนุญาต2. 
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ขับเคลื่อนการออก
กฎหมาย/มาตรการ
การทางสงัคมและใช้
กฎหมายเป็น
แนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน 

GAP 
1.ขาดความเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศ
ของผู้รับผิดชอบ
เชื่อมต่อ
ระดับประเทศ 
จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล 
2.ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์และ
การสื่อสารในระดบั
อ าเภอและต าบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์การ
ถ่ายทอดและงาน
คบส.ระดับอ าเภอ 
ต าบล (DHB) 
2.รณรงค์สร้าง
กระแสและภาคี
เครือข่ายให้
ประชาชนรับรู้และ
ตระหนักในการดู
และรักษาสิทธิ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยตนเอง 

GAP 
1.ขาดทีมงาน DHB 
ในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพิ่มศักยภาพให้แก่
ภาคีเครือข่าย 
2.สร้างทีม DHB ให้
ครอบคลุม 
 

 
2.6 Structure – Function 
 

โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.ล าพูน) 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขต
จังหวัดล าพูน 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ/จังหวัด 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1  
จ.เชียงใหม่ 
3. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
5. ผู้ประกอบการ 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ โดยการจัดประชุมชี้แจง 

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ และผู้ให้บริการ เมื่อปีงบประมาณ 2560 

2. ออกตรวจแนะน าสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่ได้ขออนุญาต 
3. ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและ

ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม 2561 

เป้าหมาย 
Task List  9 เดือน 

ผลการด าเนินการ GAP 

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ โดย
การตรวจแนะน าสถานประกอบการที่ยัง
ไม่ได้ยื่นขออนุญาต ร้อยละ 100 ของ
สถานที่ที่ท าการส ารวจไว้ (41 ร้าน) 

ด าเนินการตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในอ าเภอ
เมืองจ านวน 27 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
65.85 ของสถานที่ที่ท าการส ารวจไว้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอยัง
ด าเนินการไม่ครบ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัด
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ  

- อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ อ าเภอ
เมือง วันที่ 24 พ.ย. 2560 
- อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งจังหวัด
ก าหนดจัดปลายเดือน กค.61 

- 

3 .  ต ร ว จ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ส ถ า น
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

ด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐานโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 

- 

4. ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ร้อยละ 100 

ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 

- 

 

2.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

จังหวัดล าพูน ตรวจรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มายื่นขออนุญาต โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ สสจ. ร่วมกับ รพช. สสอ. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีการจัดท า
คู่มือในการยื่นขออนุญาตให้ผู้ประกอบการ 

3.) การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1. ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ
ส ารวจ ซึ่งผลการส ารวจ มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท กิจการสปา 1 แห่ง กิจการนวดเพ่ือ
สุขภาพ 40 แห่ง รวม 41 แห่ง 

2. จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดที่ได้ท าการส ารวจไว้ราย
อ าเภอ และฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ 
และข้อมูลผู้ขอใบรับรองผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3.มีการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของกองสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 
อ าเภอ เป้าหมายที่ท าการส ารวจ จ านวนที่

ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ย่ืนขอ
อนุญาต 

ผ่าน
มาตรฐาน
และได้รับ
อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สปา นวด
เพ่ือ

สุขภาพ 

นวด
เพ่ือ
เสริม
สวย 

เมือง 0 18 0 10 55.55 10 100 

แม่ทา 0 3 0 0 0 0 100 

ป่าซาง 0 8 0 1 12.5 1 100 

บ้านธิ 1 4 0 1 20 1 100 

บ้านโฮ่ง 0 1 0 1 100 1 100 

ทุ่งหัว
ช้าง 

0 0 0 0 100 0 100 

เวียง
หนอง
ล่อง 

0 2 0 0 0 0 100 

ลี้ 0 4 0 0 0 0 100 

รวม 1 40 0 13 31.71 13 100 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจน ของ กรม สบส. ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดการสับสนในการ
ปฏิบัติงานและเกิดปัญหาต่อการประสานงานกับผู้รับบริการ เช่น การพิจารณาหลักสูตรส าหรับออก
ใบรับรองผู้รับบริการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาต การออกใบแทน เป็นต้น ควรจัดท า
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
ปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 

ผู้รายงาน : นางเบญจพร เกษรพรม, นางสาวไข่มุก บุญชัย 
ต าแหน่ง :  เภสัชกร 
วัน/เดือน/ปี : 31 พฤษภาคม 2561 
โทร   :  053-093725 ต่อ 120 
E-mail :fdapv51@fda.moph.go.th 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  22 :  ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 

1. สถานการณ์  
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เป็นการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนให้ได้

มาตรฐานตามกฎหมาย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนใน     
จังหวัดล าพูนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะสถานพยาบาลที่ขออนุญาต การให้บริการสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่บนพ้ืนฐานหรือขอบข่ายตามวิชาชีพนั้น  ๆ สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งใน
จังหวัดล าพูนได้รับการควบคุมก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวัง
มาตรฐานสถานพยาบาลในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเป็น  
ผู้ตรวจสอบ และได้รับการชี้แจงนโยบายจาก   ผู้อนุญาตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน นอกจากนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการด าเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก
การใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน โดยท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกและ
ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทางการแพทย์  และเร่งด าเนินการควบคุมมาตรฐาน
สถานพยาบาลเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากการใช้บริการ 

ในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)              
มีสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวนทั้งสิ้น 140 แห่ง โดยแบ่งเป็น สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จ านวน 2 แห่ง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก
เอกชน) จ านวน 138 แห่ง และจังหวัดล าพูนเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ านวนมาก ท าให้มี
สถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยจัดเป็นสถานพยาบาลที่
จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน โดยไม่ได้มีความประสงค์
ที่จะเป็นการประกอบธุรกิจเพ่ือหวังผลก าไร (ห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม) จ านวน 47 แห่ง และมี
สถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ที่ใช้ยานพาหนะเป็นที่ให้บริการไปยังหน่วยงาน
ที่ร้องขอเพ่ือการดูแลสุขภาพ พนักงาน นักศึกษาตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  

ปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีสถานพยาบาลเอกชน 
โดยเฉพาะประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกเอกชน) ที่ขออนุญาตตั้งใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในเขตเมืองและชุมชน ซึ่งคลินิกเอกชนที่ยื่นขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการ ต้องมีลักษณะและ
มาตรฐานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยทางส านักสถานพยาบาล    
และการประกอบโรคศิลปะ ได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การขออนุญาตประกอบกิจการและการด าเนินการคลินิก เป็น
กระบวนการหนึ่งซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 67 วันท าการ และก าหนดเป็นมาตรฐานกลางใน
การด าเนินการทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ              



-144-

 
 

การให้บริการประชาชน นั้น ซึ่งผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง          
31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกเอกชน
ที่ยื่นขอใหม่จ านวน 13 แห่ง พบว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และได้
ด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลให้ทั้ง 13  แห่งเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 

 

ตารางแสดงจ านวนสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ลักษณะสถานพยาบาล / อ าเภอ เม
ือง

 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

 ิ

เวี
ยง

หน
อง

ล่อ
ง 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

จ านวน  
(แห่ง) 

โรงพยาบาลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

คลินิกเวชกรรม 22 4 3 2 3 5 2 0 41 

คลินิกเฉพาะทาง  
ด้านเวชกรรม 

18 2 0 0 0 0 0 0 20 

คลินิกทันตกรรม 22 2 1 0 0 1 1 0 27 

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 8 1 2 0 6 3 8 5 33 

คลินิกกายภาพบ าบัด 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4 1 0 0 0 0 1 0 6 

คลินิกการแพทย์ไทย 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีน 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

คลินิกการประกอบโรคศลิปะ สาขากิจกรรมบ าบัด 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

คลินิกการผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

สหคลินิก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 83 12 6 2 9 10 12 6 140 
 

2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการ

ด าเนินงาน)       
1.  คู่มือส าหรับประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการ

และการด าเนินการคลินิกเอกชน 
2.  บันทึกการตรวจลักษณะและมาตรฐานสถานพยาบาลตามประเภทลักษณะคลินิก โดยให้เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  
3.  การรายงานผลการด าเนินทุกเดือนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาล ผ่านอินเตอร์เนต ทาง 

http://www.bo.mrd.go.th  
4.  การรายงานผลการด าเนินงานสถานพยาบาลให้กับคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ า

จังหวัดล าพูน 3 ครั้ง/ป ี
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5.  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ 
6.  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  

2.2 Activities / Project (กิจกรรม / โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนา เกี่ยวกับสถานพยาบาล ดังนี้ 
1. ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงาน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัด ให้พ้ืนที่ในระดับอ าเภอ 

และ รพ.สต. 
2. จังหวัดจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมสถานพยาบาล 
3. มีแผนการตรวจสถานพยาบาลและมีการก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงาน ร่วมกันระหว่าง 

จังหวัด อ าเภอและพ้ืนที่  
4. ด าเนินมาตรการส่งเสริมสถานพยาบาล ดังนี้ 
4.1 มีการจัดท าหนังสือชี้แจงนโยบายด้านสถานพยาบาลของจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 เพ่ือเป็น

แนวทางให้สถานพยาบาลด าเนินการอย่างถูกต้อง  
4.2 มีการจัดคู่มือแนวทางการเปิดสถานพยาบาล 
4.3 มีการจัดท าหนังสือชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสถานพยาบาลที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที ่ให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา ส่วนราชการและ บริษัทเอกชน 
4.4 มีการจัดท าหนังสือชี้แจงแนวทางการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ให้กับ

สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดล าพูนทราบ 
5. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
5.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ร่วมประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หลักสูตร การสืบสวน สอบสวนและด าเนินคดี สถานพยาบาลเอกชนที่กระท าผิดกฎหมาย ในเขตสุขภาพที่ 1 
ในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

5.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561    
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

5.3 ประชุมคณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ 160/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะท างานประกอบไปด้วยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

6. ตรวจโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยคณะท างานตรวจสอบ
มาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจังหวัดล าพูน พบว่า ผ่านมาตรฐานทั้ง 2 แห่ง 

7. การตรวจมาตรฐานคลินิก ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 50 แห่ง (เฉพาะเขตอ าเภอเมืองล าพูน) รอ
ผลการด าเนินงานจากอ าเภอ 

8. มีการรับค าขออนุญาตประกอบกิจการ และด าเนินการสถานพยาบาล และออกใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

 
9. จัดอบรมผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดล าพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
9.1 การประชุมผู้ประกอบสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดล าพูน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  
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9.2 การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 
10. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัด 3 ครั้ง /ปี  
11. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาลจังหวัดล าพูน  

 

2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
ตัวชี้วัด:  ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ 100 
ของสถาน 
พยาบาล
เอกชนผ่าน
เกณฑต์ามที่
กฎหมาย
ก าหนด
มาตรฐาน 

1.ประชุมวางวางแผน
ขับเคลื่อนงาน ช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงาน 
เป้าหมายตัวช้ีวัด ให้
พื้นที่ในระดับอ าเภอ 
และ รพ.สต. 
2. จังหวัด จัดท า
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมสถานพยาบาล 
3.มีแผนการตรวจ
สถานพยาบาลและมี
การก าหนดเป้าหมาย
แผนการด าเนินงาน 
ร่วมกันระหว่าง  
จังหวัด อ าเภอและพื้นท่ี  
4. ด าเนินมาตรการ
ส่งเสริมสถานพยาบาล
และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
5. มีการตรวจสอบ
คลินิกท่ียื่นขอใหม่ 
จ านวน 4 แห่ง และ
ออกใบอนุญาต จ านวน 
4 แห่ง (ร้อยละ100) 
6. ตรวจประจ าปี
โรงพยาบาลเอกชน 2 
แห่ง 

1.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.สถานพยาบาล 
พ.ศ.2541 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอ 
2. จังหวัดด าเนินการ
รับค าขอคลินิกท่ียื่น
ใหม่และออก
ใบอนุญาตให้คลินิก
เอกชนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ร้อยละ 100 
3. จังหวัดจัดท าคู่มือ
การยื่นขออนุญาต 
และสื่อประชาสมัพันธ์
สถานพยาบาล 
 4. มีการออก
ตรวจสอบมาตรฐาน
ประจ าปี
สถานพยาบาลตาม
แผนร้อยละ 75 

1. . จังหวัด
ด าเนินการรับค าขอ
คลินิกท่ียื่นใหม่และ
ออกใบอนุญาตให้
คลินิกเอกชนตามที่
กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100 
2. มีการออก
ตรวจสอบมาตรฐาน
ประจ าปี
สถานพยาบาลตาม
แผนร้อยละ 100 

1. จังหวัดด าเนินการ
รับค าขอคลินิกท่ียื่นใหม่
และออกใบอนุญาตให้
คลินิกเอกชนตามที่
กฎหมายก าหนด ร้อยละ 
100 
2.สรุปผลการด าเนินงาน 
วิเคราะหป์ัญหาและ
อุปสรรคเพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
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2.4   Framework (กรอบในการวางแผนงาน)    วิเคราะห์ GAP ตามกลยุทธ์ PIRAB

KPI Partnership Investment Regulate Advocate Buiding capacity 
ร้อยละของ
สถานพยาบาล
เอกชนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  
(ร้อยละ100) 

1.ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- สสจ./สสอ./รพ. 
- รพ.สต. 
- สถาบันการศึกษา  
- อปท./อบต. 
- สบส.  
- อุตสาหกรรม 
- แรงงานฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- หอการค้า 
- สมาคม
ผู้ประกอบการต่างๆ 
3. ภาคประชาชน  
- อสม. 
- อย.น้อย 
- องค์กรผู้บริโภค
ต่างๆ 

1.เจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจนกับ
แนวทางการปฏิบัติงานบาง
เรื่อง เช่น แนวทางการ
อนุญาตที่มีการเปลี่ยนแปลง 
การโฆษณาสถานพยาบาล  
ข้อเสนอแนะ 
1.กรม สบส. ควรออกคู่มือ
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เพื่อ
ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

1.กฎหมายลูกท่ีออกตาม
กฎหมายหลักล่าช้า เช่น 
การโฆษณา
สถานพยาบาล ตาม 
พรบ.สถานพยาบาล 
พ.ศ.2559 
2. การควบคุมก ากับ
ติดตามระดับอ าเภอมี
ความแตกต่างในแนว
ปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ 
1.บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนการออก
กฏหมาย/มาตรการการ
ทางสังคมและใช้
กฏหมายเป็นแนวทาง
ปฎิบัติเดียวกัน 
 

1.ขาดความเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศของผู้รับผิดชอบ
เชื่อมต่อระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 
2.ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารในระดับอ าเภอและ
ต าบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด
และงานคบส.ระดับอ าเภอ 
ต าบล (DHB) 
2.รณรงค์สร้างกระแสและ
ภาคีเครือข่ายให้ประชาชน
รับรู้และตระหนักในการดู
และรักษาสิทธิคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยตนเอง 

1.ขาดทีมงาน DHB ใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคี
เครือข่าย 
2.สร้างทีมDHBให้
ครอบคลุม 
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2.5 GAP Analysis   
จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 สถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและ

ด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) มีจ านวนทั้งหมด 13 แห่ง และได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานและ
ตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และระยะเวลา
ในการอนุญาตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน จ านวนทั้งหมด 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   

การด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ 2561 พบปัญหาในการท างาน เนื่องจาก 
แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน มีหลายลักษณะตามประเภทของคลินิก และมีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก และยังใช้ตรวจทั้งงานอนุญาตและงานตรวจเฝ้าระวัง ซึ่งเนื้อหาของแบบตรวจควรจะแยกกันให้
ชัดเจน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดท าคู่มือทั้งแบบตรวจอนุญาตและแบบตรวจเฝ้าระวัง เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้ด าเนินงานไปเป็นแนวทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน และข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบมาตรฐาน
สถานที่ ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาในการอนุญาตตามคู่มือประชาชน 
 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
 

โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.ล าพูน) 
2. คณะอนุกรรมสถานพยาบาลประจ าจังหวัด 
3. คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาล
ประจ าจังหวัด 
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1  
จ.เชียงใหม่ 
3. ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
6. ผู้ประกอบการ 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้
ด าเนินการรับค าขอยื่นประกอบกิจการและด าเนินการคลินิกเอกชนรายใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 13 แห่งแบ่งตาม
ลักษณะคลินิกดังนี ้

1. คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย    จ านวน 1 แห่ง 
2. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม     จ านวน 3 แห่ง 
3. คลินิกกายภาพบ าบัด       จ านวน 1 แห่ง 
4. คลินิการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบ าบัด  จ านวน 1 แห่ง 
5. คลินิกเวชกรรม      จ านวน 5 แห่ง 
6. คลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์      จ านวน 1 แห่ง 
7. คลินิกทันตกรรม      จ านวน 1 แห่ง 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐาน
ของคลินิกเอกชนทั้ง 13 แห่ง พบว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และได้
ด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลให้ทั้ง 13 แห่งเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
ตาราง  แสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 
 

ระยะเวลา จ านวนคลินิกที่ขอตั้งใหม่  
(แห่ง) 

จ านวนคลินิกที่ผ่านการตรวจและ
ได้รับอนุญาต (แห่ง) 

ร้อยละ 

ตุลาคม 1 1 100 
พฤศจิกายน 2 2 100 

ธันวาคม 1 1 100 
มกราคม 0 0 0 

กุมภาพันธ์ 3 3 100 
มีนาคม 3 3 100 
เมษายน 2 2 100 

พฤษภาคม 1 1 100 
 

หมายเหตุ เดือน มกราคม ไม่มีผู้ยื่นขอเปิดคลินิกรายใหม่ 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

ตารางแสดงจ านวนคลินิกเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและได้รับ
อนุญาต ภายในระยะเวลาคามคู่มือประชาน แยกตามรายอ าเภอในเขตจังหวัดล าพูน  
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
  

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

เม
ือง

 
 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 
เวี

ยง
หน

อง
ล่อ

ง 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

แม่
ทา

 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง ภาพรวม

จังหวัด 
(ข้อมลู ณ 

31 พ.ค.61) 
สถานพยาบาล
ภาคเอกชนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
(ร้อยละ100) 

จ านวนคลินิกที่
ขอตั้งใหม่  

(แห่ง) 
10 2 0 0 0 1 0 0 13 

จ านวนคลินิกที่
ผ่านการตรวจ

และได้รับ
อนุญาต (แห่ง) 

10 2 0 0 0 1 0 0 13 

อัตรา/ 
ร้อยละ 100 100 0 0 0 100 0 0 100 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
1. แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตมีการปรับปรุงใหม่ 

โดยเฉพาะมาตรฐานของคลินิกแต่ละประเภท แต่ไม่ได้มีการชี้แจงหรือแนะน าแนวทางการด าเนินงานให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ท าให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนบางครั้งต้องหารือกับส่วนกลางแต่ก็ได้รับค าตอบที่
ล่าช้า อยากให้มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2. กฎหมายลูกท่ีออกตามกฎหมายหลักล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ่อย ๆ 
ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง นอกจากนั้นผู้ประกอบการ ยังขาด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกฎหมายใหม่ ท าให้เกิดผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายได้ 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 
 
 
 
 

   ผู้รายงาน : นางปรมาภรณ์  ทองอ่ า 
   ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 15 มิถุนายน 2561 
   โทร   : 081-9504396 
   E-mail : portongam@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  24 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
1.สถานการณ์ 

จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก เพ่ือจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้  

1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อน การดาเนิน

งาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)  
5. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(Active Communities)  
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

 

2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  
การด าเนินงาน มีขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ตามประเด็นต่างๆ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน นิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับเครือข่าย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน พัฒนาเครือข่าย ให้มีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. สรุปวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จังหวัดล าพูน 1 ครั้ง 
2. เยี่ยมเสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะเครือข่าย เพ่ือการพัฒนางานในประเด็นต่างๆ 8 อ าเภอ 8 ครั้ง 
3. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กร 8 อ าเภอ 
4. สนับสนุน วัสดุสาธิต งบประมาณ พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 8 อ าเภอ 
5. ประเมินรับรองมาตรฐาน EHA ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 อ าเภอ 
6. สรุป วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง  
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2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
 

 

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพ 
 

2.5 GAP Analysis   
 

P: สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคีเครือข่าย
อย่างบูรณาการและ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน Best 
practices ทั้ง
เครือข่าย 

I: สนับสนุนให้เกิด
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุน
มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อย่างเป็นรูปธรรม 

A: ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบาย
ที่เข้มแข็งระดับ
กระทรวงขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

B: เสริมสร้างทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
สนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าทีแ่ละ
เครือข่าย ทุกระดับ 

 

2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
มีคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ทุกแห่ง 
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561)  
3.1 ผลการด าเนนิการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
ในปี 2561 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1.1 มีฐานข้อมูลทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานและประเด็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 ประเด็น เน้นงานตามนโยบายและประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และ 

ประเด็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ประเด็น เน้นงานตามนโยบายและประเด็น
ปัญหาส าคัญในพ้ืนที่และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 

2.มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 60จังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 75จังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 90จังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ผ่าน
ระดับพ้ืนฐาน 
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ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
2.1 มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
2.2 มีแผนการจัดประชุม 
2.3 มีการจัดประชุม แล้ว 2 ครั้งและมีการน าเสนอข้อมูล 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1. การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  2. การออกข้อก าหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  3. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
  4. การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน EHA 
2.4 ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก คสจ.อย่างน้อย 2 เรื่อง 
2.5 มีมติและติดตามมติจากที่ประชุมอย่างน้อย 2 เรื่อง 
2.6 มีรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุม 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรพศ./รพท./รพช 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( รพท. รพช.) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม 

กฎหมาย ร้อยละ 100 
4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 
4.1 มีแผนการด าเนินงานควบคุม ก ากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบายให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
4.3 ร้อยละ 25 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพ้ืนที่ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)ระดับพ้ืนฐาน 
 

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล) มีการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)   

อ าเภอ 
เทศบาลเป้าหมาย

(แห่ง) 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ระบบฯ (EHA) 
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการ

(EHA) ๑ใน ๔ด้าน 
(แห่ง) ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

เมือง 15 12 80.00 10 66.67 

ป่าซาง 4 4 100.00 4 100.00 

บ้านโฮ่ง 2 1 50.00 1 50.00 
ลี้ 7 5 71.43 1 14.29 
แม่ทา 7 7 100.00 4 57.14 
ทุ่งหัวช้าง 1 1 100.00 1 100.00 
บ้านธิ 1 1 100.00 1 100.00 
เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 3 100.00 

รวม 40 34 87.50 25 62.50 
5.มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชน 
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5.1 มีแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนให้ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
5.2 ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Active Communities ) จังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2561  
แยกรายอ าเภอ  
 

อ าเภอ จ านวนต าบล 
จ านวนต าบล Active 

Communities 
ร้อยละ 

เมือง 15 12 80 
ป่าซาง 9 4 44.44 
บ้านโฮ่ง 5 1 20 
ลี้ 8 3 37.5 
แม่ทา 6 4 66.67 
ทุ่งหัวช้าง 3 1 33.33 
บ้านธิ 2 2 100 
เวียงหนองล่อง 3 2 66.67 
รวม 51 29 56.86 

    

6. มีการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้หน่วยบรกิารสุขภาพ 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์กรมควบคุมโรคก าหนด โดยได้คะแนน80 คะแนนขึ้นไป 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค  

- 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ควรบูรณาการงาน ระดับกรม กอง ของกระทรวงสาธารณสุข  
แบบองค์รวม ในการด าเนินงาน 
 
 
ผู้รายงาน  นางดาราวรรณ  สกุลวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นางสาวศรีสังวาล  ศรีทรายค า ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นายปรีชา  เครือธง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    นางชญาทิพย์ สุริยพงฑากุล ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 นางละมัย  สิทธิโรจน ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี มิถุนายน  2561    
โทร  053 093725-6 ต่อ 124             



 
 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service plan 

Excellence) 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
ตัวช้ีวัดที่ 25  ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่  
                 (Primary Care Cluster) ร้อยละ 36 

 
1. สถานการณ์  
              จังหวัดล าพูนสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)  โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพุมชนของโรงพยาบาล
(Primary Care Unit :PCU) รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพ่ิมแพทย์
เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไปเติมเต็ม ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ เช่น 
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster) อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือให้ประชาชนในเขตชนบทได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ที่ให้บริการแบบองค์รวม ครบทุกมิติ เติมเต็มบริการให้ประชาชน ในปี 2560 ได้มี
การจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) จ านวน 6 แห่ง ดังนี้  
Primary care cluster (Structure) จ านวน 8 ทีม 6  cluster 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

รายชื่อ PCC จ านวน
ทีม 

เปิด 
ด า 
เนิน 
การ 

รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ านวน 
ปชก. 

ใน cluster 
(ทีม) 

1 PCC มะเขือแจ้ 3 1 รพสต มะเขือแจ้ รพสต มะเขือแจ้ 26,292 
    รพสต.บ้านกลาง รพสต.บ้านกลาง 
2 PCC รพสต.แม่ตืน 3 1 รพสต.แม่ตืน รพสต.แม่ตืน 10952 
     รพสต.บ้านปาง 
     รพสต.แม่ป๊อก 
3   2 PCU รพ ลี้ PCU รพ ลี้ 11280 
4 PCC รพสต.บ้านพระ

บาทห้วยต้ม 
3 1 รพสต.บ้านพระบาท

ห้วยต้ม 
รพสต.บ้านพระบาทห้วยต้ม 13721 

 
5 PCC รพ.บ้านโฮ่ง   2 1 PCUรพ.บ้านโฮ่ง PCU รพ.บ้านโฮ่ง 13014 
     รพสต.ห้วยแพ่ง 
6   2 รพสต.ห้วยหละ รพสต.ห้วยหละ 10334 
     รพสต.ป่าพลู 
7 PCC รพ.บ้านธิ   2 1 PCU รพ.บ้านธ ิ PCU รพ.บ้านธ ิ 9546 
8 PCC รพ.เวียงหนองล่อง 2 1 รพ.เวียงหนองล่อง รพ.เวียงหนองล่อง 9844 
     รพสต.วังผาง 
     รพสต.บ้านเหล่าดู่ 
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ส าหรับปี 2561  เปิดด าเนินการ  จ านวน 4 ทีม   4 Cluster รายละเอียดดังนี้ 
ล า 

ดับที ่
รายชื่อ PCC จ านวนทีม เปิด 

ด าเนินการ 
รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 

ในทีม 
จ านวน ปชก. 
ใน cluster 

1 PCC ป่าสัก 3 1 รพสต ป่าสัก รพสต ป่าสัก 13192 
2 PCCอุโมงค ์ 3 1 รพสต.อุโมงค์ รพสต.อุโมงค์ 13996 
3 PCCทาขุมเงิน 2 1 รพสต ทาขุมเงิน รพสต ทาขุมเงิน 9193 
     รพสต ห้วยห้อม 
     รพสต ปงแม่ลอบ 
4 PCCสอน.ป่าซาง  1 สอน.ป่าซาง สอน.ป่าซาง 11830 

      รพสต ปากบ่อง 
     รพสต แม่แรง 

 
2. เป้าหมาย(Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

2.1 Monitoring and Evaluation Process  
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการและความเข้มแข็งของกลไก

ระบบสุขภาพอ าเภอและทีมหมอครอบครัว ตลอดจนการเชื่อมโยง Service Plan สู่บริการปฐมภูมิ โดยเน้นทีม
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและมีทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว(PCC) อย่างน้อย 3 วันต่อ
สัปดาห์ ส าหรับคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและมีทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานใน
คลินิกหมอครอบครัว(PCC) น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์หรือไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้จัดเป็น Family 
Care Team  ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุม เป็นธรรม 
และประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  
 

2.2 กิจกรรม (Activity/Project)  
ระดับจังหวัด 
1. การสื่อสาร และถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. สร้างกลไกเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างทีมเครือข่าย หมอครอบครัวระดับอ าเภอ ต าบล และ

ชุมชน รวมถึงหน่วยบริการระดับจังหวัด  ก าหนดให้มีฝ่าย/งาน/ผู้รับผิดชอบหลักในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3. บริหารจัดการให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพของทีมหมอครอบครัว เพ่ือให้มีความรู้ 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
4. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทีมสหวิชาชีพกับทีมหมอ

ครอบครัว และ ระหว่างหน่วยบริการ 
5. มีกระบวนการด าเนินการ ที่แสดงผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CBL/KM)  ทั้งใน ระดับจังหวัด และ

ระดับอ าเภอ 
7. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในคลินิกหมอครอบครัว 
ระดับอ าเภอ 
1. ประสานนโยบายจากผู้บริหารระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติการ  
2. ก าหนดโครงสร้างคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
3. ติดตาม รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งการน าเสนอปัญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงให้ผู้บริหารแต่ละระดับทราบ 
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4. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทีมสหวิชาชีพกับทีมหมอ
ครอบครัว และ ระหว่างหน่วยบริการ 

 

ระดับคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1. ให้บริการทุกกลุ่มวัย ดูแลใกล้ชิดกับประชาชน โดยยึดหลักการ บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่างด้วย

เทคโนโลยีโดยใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลความเจ็บป่วย (Illness) มากกว่าดูแลเฉพาะโรค(Disease) 
2. จัดทีมดูแลรับผิดชอบสุขภาพ ร่วมกันทั้งด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 

ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
3. การประชาสัมพันธ์ แนะน าและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
4. การจัดระบบข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร และการจัดบริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  
5. จัดประชุม วางแผน ให้บริการและติดตามประเมินผล สถานการณ์ของงาน และสุขภาพของ

ประชาชนร่วมกันโดยท างานร่วมกับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนใน พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.3 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้าหมายระยะสั้นในรายไตรมาส 
 

Essential Task 
3เดือน 6เดือน 9เดือน 12เดือน 

1.มีแผนการด าเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)  
2. มีทีมดูแลสุขภาพประจ า
ครอบครัวที่น าโดยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ใช้หลักการ ของเวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุม 

1.ร้อยละ 36 ของ
พ้ืนที่ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary 
Care Cluster)          
2. มีการด าเนินการ
ให้บริการการแพทย์
ปฐมภูมิโดยทีมหมอ
ครอบครัว 

1.ร้อยละ 36 ของพ้ืนที่ที่
มีคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)  
2. ทีมหมอครอบครัว
ได้รับการกระตุ้นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การ Coaching ของทีม
เยี่ยมระดับจังหวัด 

1.ร้อยละ 36ของพ้ืนที่ที่
มีคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care 
Cluster) 2.ประชาชน
ทุกคนได้รับบริการทุกที่
ทั้งในหน่วยบริการและ
ในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

 
2.4 GAP Analysis 
 สภาพทั่วไปในการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการด าเนินงานในระยะ 5 ปี(2560-2564) โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้าน 1.โครงสร้าง 
(Structure) ในการด าเนินงาน จ านวนประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการสร้างทีมหมอครอบครัวให้
สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่  2.ทีมสหวิชาชีพ(Staff) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพของ
หมอครอบครัวให้ครอบคลุม และ 3.ระบบบริการ(System) ทั้งเชิงรับและเชิงรุกทั้ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ  



-158-

 
 

2.5 กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  
กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) ใช้กรอบ 6 Building Block  
 

1. Service 
Delivery 
ระบบ
บริการ 

2.Workforce 
ก าลังคนด้าน
สุขภาพ 
 

3. IT 
ระบบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

4. Drug & 
Equipment 
เทคโนโลยี
ทาง
การแพทย์ 

5.Financing 
ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ 
 

6.Governance 
ภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาล 
 

7.Participation 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ทบทวน
โครงสร้าง
การ
ขับเคลื่อน
คลินิกหมอ
ครอบครัว
แบบบูรณา
การ 

1พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสห
สาขาวิชาชีพ
ด้านเวช
ศาสตร์
ครอบครัว 
2 วางแผนการ 
ผลิตแพทย์เวช
ศาสตร์
ครอบครัว
ระยะสั้นและ
ระยะยาว  
3 การจัดการ
ความรู้        

1.การ
พัฒนา
ข้อมูล
ทางด้าน
สุขภาพ  
ข้อมูลจาก
การเฝ้า
ระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ 
2.การน า
ข้อมูลมา
ใช้ในการ
ด าเนินงาน
แก้ไข
ปัญหาใน
พ้ืนที่ 

1.มีการ
เชื่อมโยงกับ
หน่วยบริการ
และการ
พัฒนา
นวัตกรรม
การแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุข 
2 ส่งเสริม
การใช้
กระบวนการ 
R2R 

การจัดสรร
งบประมาณ
ในการแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุข
ในพ้ืนที่ 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
ปฐมภูมิใน
ระดับอ าเภอ/
ต าบล
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

ร่วมกับ ทีม 
สหวิชาชีพ อปท. 
มูลนิธิต่างๆ 
หน่วยราชการ
ภาคเอกชน ผู้น า
ชุมชนมีส่วน ใน
การด าเนินงาน 
 

 
2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 

 การก าหนดโครงสร้างของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) ตาม
โครงสร้างประชากรของพ้ืนที่ เช่นก าหนด 1 ทีมต่อจ านวนประชากร10,000 คน(8,000–12,000 คน) ต่อ
จ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รวมถึงทีมทันตแพทย์ ทันตาภิบาล เภสัชกร พยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
แพทย์แผนไทย กายภาพบ าบัด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
Mapping: 38  ทีม 15 Cluster (พ.ศ.2560-2564) 
ปี 2560  :  จ านวน 8  ทีม 6 Cluster   
       โรงพยาบาลชุมชน 3 ทีม 3 Cluster  รพ.สต. 5 ทีม 5 Cluster 
ปี 2561  :  จ านวน 4 ทีม  4 Cluster   

               เป็น  รพ.สต. 4 ทีม 4 Cluster 
    :  พัฒนา PCC เต็มรูปแบบ 12 ทีม (8+4 ทีม)  
    :  Functional PCC  ร้อยละ 36 ของทีม ( 14 ทีม) เพ่ิมคุณภาพและขยายบริการโดยทีม

หมอครอบครัว  มีแพทย์ให้บริการตามความจ าเป็น  
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านบุคลากร ทีมสหวิชาชีพยังไม่ได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจได้อย่างเต็มที ่
 

ควรประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินงานในระดับ
อ าเภอ.ให้กับผู้บริหารทุกระดับทราบ ร่วมกันวางแผน
และก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ เพ่ือติดตาม ประเมินผล และ 
พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 

2.การสนับสนุนทรัพยากร ทั้ง งบประมาณ  บุคลากร 
และสิ่งของ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจากส่วนกลาง
ยังไม่เพียงพอ 

ควรมีการบริหารจัดการ ทรัพยากรร่วมกันทั้งเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ 

3 . ด้ านข้ อมู ล  พบปัญหาการราย ง านผลการ
ด าเนินงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด จากท างานไม่ทัน 
และ ไม่เข้าใจรายละเอียดการลงข้อมูลหน้างาน 

ควรแยกทีมสหวิชาชีพ ออกมาปฏิบัติงานใน PCC ให้
ชัดเจน 

 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 Best practice อ าเภอบ้านโฮ่ง โมเดล “เส้นไหนดี” เป็นโมเดลการสาธิตเพ่ือการคัดกรองภาวะ
โรคเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูงให้ประชาชนที่รับคัดกรองเห็นภาพการอุดตันของเส้นเลือดว่าเป็นอย่างไร 
 
 

  ผู้รายงาน : นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ 
  ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  วัน/เดือน/ปี : 8 มิถุนายน 2561 
  โทร   : 081 72443155 
  E-mail : thanee2010@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรม 
จังหวัดล าพูนเขตบริการสุขภาพที่ 1 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด   
 ระดับจังหวัด          1. ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งรพ.เครือข่ายดังนี้ 

                                1.1 แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ NODE 
                                1.2 ให้บริการศัลยกรรมทั่วไปทั้งใน นอกเวลา   
                                1.3 ให้บริการศัลยกรรมที่ซับซ้อนได ้

                                    2. เปอร์เซ็นต์การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบในรพ.เครือข่าย (NODE) เพ่ิมข้ึน 
                                    3. เปอร์เซ็นต์จ านวนการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนในรพ.เครือข่าย (NODE) เพ่ิมข้ึน 
        ระดับเขต 

1. ระดับ M2 สามารถท าผ่าตัด เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25  
2. อัตราการประเมิน  Alvarado  scoreในผู้ป่วยที่สงสัยไส้ติ่งอักเสบของ รพช. 
3. อัตราไส้ติ่งแตกน้อยกว่า  ร้อยละ 25 
4. มีคลินิกแผลครบใน รพท.100% 
5. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยแผลกดทับระดับ 2-3 จาก รพ.ช. ร้อยละ 0 
6. อัตราการนอนโรงพยาบาล ซ้ าภายใน 28 วัน น้อยกว่า ร้อยละ 25 
7. อัตราตายในผู้ป่วยแผลติดเชื้อชนิดรุนแรง (Necrotizing Fasciitis) น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 
8. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดภาวะท้อง

เฉียบพลัน 5 ภาวะ (<4%) 
9. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา    

หรือแขน(<20%) 
10. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด

ที่ขา(<10%) 
11. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One  Day  Surgery 
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2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 2559 2560 2561 
(3 เดือน) 

2561 
(6 เดือน) 

1. รพ.ระดับ M2 สามารถท า
ผ่าตัดAppendectomy และ
การผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนได้ 

เป้าหมาย >25% >25% >25% >25% 
ผลงาน ไม่มีรพ.M2 ไม่มีรพ.M2 ไม่มีรพ.M2 ไม่มีรพ.M2 
ร้อยละ - - - - 

2. อัตราการประเมิน  Alvarado  
score ในผู้ป่วยที่สงสัยไส้ติ่ง
อักเสบ 

เป้าหมาย >80% >80% >80% >80% 
ผลงาน NA 695/1070 224/261 362/448 
ร้อยละ NA 65.19 85.82 80.84 

3. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยแผลกด
ทับระดับ 2-3 จาก รพช 

เป้าหมาย 0 0 0 0 
ผลงาน 0 0 0 0  
ร้อยละ 0 0 0 0 

4. อัตราการนอนโรงพยาบาล ซ้ า
ของผู้ป่วยแผลเรื้อรังภายใน 
๒๘วัน  

เป้าหมาย <25% <25% <25% <25% 
ผลงาน 3/364 9/248 3/100 7/245 
ร้อยละ 0.82 3.62 0.01 2.02 

5. มีคลินิก Wound Care ใน 
รพท. 

เป้าหมาย 100 100 100 0 
ผลงาน 100 100 100 0 
ร้อยละ 100 100 100 0 

6. ร้อยละการแตกของภาวะไส้
ติ่งอักเสบ 

เป้าหมาย <25% <15% <15% <15% 
ผลงาน 167/1070 249/2195 41/261 67/510 
ร้อยละ 16.42 11.34 15.70 12.54 

7. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ 
(<4%) 

เป้าหมาย NA <4% <4% <4% 
ผลงาน NA 0/625 0/168 0/364 
ร้อยละ NA 0 0 0 

8. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
ภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดที่ขา    
หรือแขน (<20%) 

เป้าหมาย <20% <20% <20% <20% 

ผลงาน 0 0 0 0 

ร้อยละ 0 0 0 0 

9. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่
ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วย
ภาวะขาดเลือดที่ขา (<10%) 

เป้าหมาย <10% <10% <10% <10% 

ผลงาน 13/58 4/184 0/20 0/48 
ร้อยละ 7.59 2.17 0 0 

10. อัตราตายในผู้ป่วยแผลติดเชื้อ
ชนิดรุนแรง (Necrotizing 
Fasciitis) 

เป้าหมาย <20% <20% <20% <20% 

ผลงาน 8/210 4/129 0/22 0/54 
ร้อยละ 3.81 1.55 0 0 
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๒.๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ) 
สาขาศัลยกรรม  

สถานการณ์ (GAP) มาตรการปี 61 KPI 
Essential task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.) ปี 2560 โรงพยาบาลล าพูนท า
ผ่าตัด Appendectomy100% 
เนื่องจากในจังหวัดล าพูนไม่มี รพ.
ระดับ M2 
-การไปฟังผลชิ้นเนื้อส่งไปฟังที ่
รพ.ช. 

1.) มีแนวทางการการใช้ Alvarado  score 
ประเมินผู้ป่วยที่สงสัยไส้ติ่งอักเสบของ รพช 
และการส่งต่อผู้ป่วย Appendicitis 
2.)พัฒนาการแจ้งผลชิ้นเนื้อแก่ รพ.ช.ทางเวป
เพจ 
3.)ติดตามการไปฟังผลชิ้นเนื้อของ รพ.ช. 

1.)อัตราไส้ติ่งแตก<15% 
2.) ผู้ป่วยที่ refer ได้รับ
การประเมิน Alvarado 
score >80% 
3.)อัตราการไปฟังผลชิ้น
เนื้อท่ี รพ.ช. >50% 

ประชุมชี้แจง รพ.ช.
เรื่องการใช้
โปรแกรมการฟังผล
ชิ้นเนื้อที่ รพช. ,   
 

ติดตามการใช้
แนวทาง และ
การใช้ 
Alvarado 
score ของ
รพ.ช.และการ
ไปฟังผลชิ้น
เนื้อท่ี รพ.ช. 

นิเทศติดตาม 
การ
ด าเนินงาน 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติ 

ประเมินและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

2.) มีอัตราตาย และ
ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยAcute 
Abdomen  
โรคหลัก5 โรค 
- Acute Cholecystitis 
- Acute Cholangitis 
- Acute Pancreatitis 
- Acute Gut obstruction 
- Peptic Ulcer perforate ion 
และ 
- Acute Limb Ischemia 
ต้องการให้ได้รับการประเมิน 
วินิจฉัย ดูแลรักษาต่อเนื่อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.) พัฒนาศักยภาพของทีมเพ่ือจั่ดท าระบบ
การประเมิน วินิจฉัย การดูแล การส่งต่อ 
ผู้ป่วยAcute Abdomen๕ โรคหลักและ โรค
Acute Limb Ischemia 
 
 
 
 

1.) อัตราตายในผู้ป่วย
Acute Abdomen 5 โรค
หลัก <4% 
 
2.)อัตราตายในผู้ป่วย
Acute Limb Ischemia 
<20% 
 
3.)อัตราการ 
Amputationในผู้ป่วย 
Acute Limb 
Ischemia<10% 
 

จัดท าคู่มือการ
ประเมินและดูแล
ผู้ป่วย Acute 
Abdomen 5 โรค
หลักและโรค 
Acute Limb 
Ischemia 

- จัดอบรม
บุคลากรใน
เครือข่าย
พร้อมกับ
ติดตาม
ประเมินผล
การใช้คู่มือ
การประเมิน 
วินิจฉัย การ
ดูแล การส่ง
ต่อ ผู้ป่วย
Acute 
Abdomen๕ 
โรคหลักและ

นิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติ 

ประเมินและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน  
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สถานการณ์ (GAP) มาตรการปี 61 KPI 
Essential task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรคAcute 
Limb 
Ischemia 

3.)  พัฒนาศักยภาพรพ.ชในการ
ดูแลผู้ป่วย Chronic wound ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลด
อัตราการ Refer 

1.จัดท าโครงการนิเทศติดตามเสริมสร้าง
ความรู้และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกรพช.ใน
เครือข่ายด้านการดูแลแผลเรื้อรัง โดย
ประสานความร่วมมือกันระหว่างทีมแผล
เรื้อรัง ,ทีม COC,ทีมเวชกรรมฟ้ืนฟู,ทีมDM
ออกไปบริการผู้ป่วยในแต่ละเขตพ้ืนที่ ทั้ง 7
รพ.ช แห่งละ 2 ครั้ง/ปี 
2.จัดท า Guide line การส่งผู้ป่วยแผลเรื้อรัง 
กลับไปดูแลต่อเนื่องใน รพ.ช( Intermediate 
care) 
 

-อัตราการส่งต่อผู้ป่วยแผล
กดทับระดับ 2-3 จาก 
รพ.ช. ร้อยละ 0 
-อัตราการนอน
โรงพยาบาล ซ้ าภายใน 28 
วัน(แผลกดทับ, NF)น้อย
กว่า ร้อยละ 25 
-อัตราตายในผู้ป่วยแผลติด
เชื้อชนิดรุนแรง
(Necrotizing Fasciitis)
น้อยกว่าร้อยละ 20 
 

-จัดท าโครงการ
นิเทศติดตาม
เสริมสร้างความรู้
และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ในรพช.เครือข่าย
ด้านการดูแลแผล
เรื้อรัง 

นิเทศติดตาม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน
ในแต่ละเขต
พ้ืนที่ 

นิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน
ในแต่ละเขต
พ้ืนที่ 

ประเมินและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

4.) ลดความแออัดในโรงพยาบาล  
 

1. การบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One  
Day  Surgery  
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการบริการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
1.2 มีศูนย์ประสานงานการบริการผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ One Day Surgery  
1.3 มีระบบติดตามผู้ป่วยก่อนและหลังท า
หัตถการ 
1.4 มีแนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดแบบ One  Day  
Surgery 

-ประชุมชี้แจง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
-จัดตั้ง
คณะกรรมการและ
ศูนย์ประสานงาน 
-จัดท าFlow ในการ
ดูแลผู้ป่วยทั้งในรพ 
และเครือข่าย 
- มีพยาบาล Case 

นิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติ 

นิเทศติดตาม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ติดตามปัญหา
อุปสรรคใน
การปฏิบัติ 

ประเมินและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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สถานการณ์ (GAP) มาตรการปี 61 KPI 
Essential task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ของผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ 
1.5 มีแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ
การท าหัตถการการผ่าตัด 
1.6 มีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะพัก
ฟ้ืน 
1.7 มีระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง 
1.8 มีการจัดอัตราก าลังเพ่ือรองรับโครงการ 
1.9 มีการจัดสถานที่เพ่ือรองรับผู้ป่วย 

Manager ในการ
ประสานงาน 
  
 
 
 
 

 
  
 

2. พัฒนาเครือข่ายการให้บริการในระดับ 
Intermediate  care 

- จัดท า เกณฑ์การส่งผู้ป่วย Chronic 
Wound,Traumatic Brain Injury
ไปดูแลต่อที่ รพ.ช ในเขตพ้ืนที่ใกล้
บ้าน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยบริการ 

1. อัตราการ Refer ผู้ป่วย
กลับ รพช. เพ่ิมสูงขึ้นใน
กลุ่มผู้ป่วย 

- Chronic 
Wound 

- Traumatic 
Brain Injury 

  
2. ผู้ป่วยได้รับการ
เตรียมพร้อมก่อนกลับบ้าน 

รพช.ให้การดูแล
ผู้ป่วย 
Intermediate  
care>50% 

รพช. ให้การ
ดูแลผู้ป่วย 
Intermedite 
Care>70% 

รพช. ให้การ
ดูแลผู้ป่วย 
Intermedite 
Care>80% 

รพช. ให้การ
ดูแลผู้ป่วย 
Intermediat
e  care 
ครอบคลุม
100% 
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3. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

3.1 ลดความแออัดของผู้ป่วย Appendicitis มา F/U และฟังผลชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลล าพูน 
3.2 โรคหลัก 6 โรคได้รับการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 โรงพยาบาลชุมชน เครือข่าย สามารถดูแลผู้ป่วย Chronic wound ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 พัฒนาประเด็นตามนโยบาย โครงการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One  Day  Surgery 
3.5 การส่งต่อผู้ป่วย  Intermediate care  สาขาศัลยกรรม 

 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

สาขาศัลยกรรม 
-รพท.ล าพูนได้รับการส่งต่อที่ล่าช้า 
เช่นการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบ   
NF เป็นต้น 
-รพท.ล าพูน มีภาระงานมาก มีการ
ผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนเช่น 
Appendectomy, Debridement 
ยังมีปริมาณสูง 
-ในจังหวัดล าพูนไม่มี รพ.ระดับ 
M1,M2ที่จะแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
เป็น Node ได้ 
 
 
 

 
-จัดท า Flow แนวทางการ
วินิจฉัย ดูแลรักษา และการส่งต่อ
ในโรคAppendicitis,โรคAc. 
Abdominal 5 โรคหลัก และ 
Ac. Limb Ischemia พร้อมทั้ง
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติ 
-จัดอบรมบุคลากรในรพ.
เครือข่ายในการประเมิน วินิจฉัย 
การดูแลการส่งต่อผู้ป่วยAcute 
Abdomen และติดตามนิเทศ
รพช.เครือข่ายหลังการอบรม 
- จัดท าช่องทางสื่อสาร และ มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือแก้ปัญหา 
 
 

 
-การเข้าถึงอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในการ
ใช้ Modern Dressing 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 - 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

เวปเพจการส่งต่อข้อมูลแผลเรื้อรังและผลชิ้นเนื้อไส้ติ่ง 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ 8: การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นทีเ่ฉพาะ 
ตัวช้ีวัดที่ 51 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 
1. สถานการณ์  

1.1. สถานการณ์วัณโรคจังหวัดล าพูนพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (M+,M-,EP,R) ตั้งแต่ปี 
2556 ถึง  ปี 2560 จ านวน  379, 386, 365, 374 และ 344 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 92.20, 93.66, 
95.25,  90.02,  92.03 และ 84.73  ต่อแสนประชากรตามล าดับ  รายละเอียดตามรูปภาพที่ 1 

ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนทั้งหมดจ านวน 271 ราย จ าแนกเป็นผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New Pulmonary Tuberculosis smear positive) มากที่สุด จ านวน 118ราย     
คิดเป็นร้อยละ 43.54 ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะไม่พบเชื้อ จ านวน 91 รายคิดเป็นร้อยละ 33.58  ผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่นอกปอดจ านวน 33 รายคิดเป็นร้อยละ 12.18 ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ าจ านวน 13 รายคิดเป็นร้อยละ 
4.80 ผู้ป่วย TI จ านวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 2.95 ผู้ป่วยรักษาซ้ าหลังจากล้มเหลว 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.74  
ผู้ป่วยรักษาซ้ าหลังจากขาดยา จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.74 และผู้ป่วยอ่ืนๆ (Other) จ านวน 4 ราย   
คิดเป็นร้อยละ  1.48 เมื่อจ าแนกตามผลการตรวจ HIV พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV จ านวน 14 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภททั้งหมด จ านวน 271 ราย จ าแนกเพศเป็นเพศชาย 195 ราย 
(71.96) เพศหญิง 76 ราย (28.04) กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 120 ราย 
(44.28) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  50 - 59 ปี จ านวน 66 ราย (24.35) และกลุ่มอายุ 30-39 ปี จ านวน 31 ราย 
(11.44)  อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอป่าซาง และอ าเภอลี้ จ านวน 117, 35, 
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.17, 12.92, 9.59 ตามล าดับ (ข้อมูลจากโปรแกรม TBCM Online                   
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561) 
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 รูปที ่1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรวัณโรครายใหม่ทุกประเภท  จังหวัดล าพูน ปี 2555 - 2560 

 

1.2 สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย 
ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค
จากระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด 

ในปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่าอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค เท่ากับร้อยละ 84.90 
86.73 84.32 ตามล าดับ และ ปีงบประมาณ 2560 cohort 1 และ 2 มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนทั้งหมด  159 ราย 
พบอัตราผลส าเร็จของการรักษาหาย จ านวน 133 ราย (ร้อยละ 83.65) ผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 20 ราย     
(ร้อยละ 12.58) และมีผู้ป่วยขาดยา เกิน 2 เดือน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 1.26) และก าลังรักษา จ านวน 3 ราย    
(ร้อยละ 1.89)  รายละเอียดตามรูปที่ 2 

ผลส าเร็จของการรักษาปีงบประมาณ 2557-2560  เท่ากับร้อยละ 84.90 86.73 84.32และ 83.65  
ตามล าดับ  โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิต เท่ากับร้อยละ 11.40 10.19  12.72 และ12.58 จากผลการด าเนินงาน     
โดยวิเคราะห์จากการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่      
ทุกประเภทที่น ามาขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด จ านวน 338 ราย  พบผู้ป่วยมีผลส าเร็จของการรักษา จ านวน 
285 ราย คิดเป็นอัตราความส าเร็จของการรักษาหาย (Success rate) ร้อยละ 84.32 ผู้ป่วยล้มเหลว จ านวน 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.30 ผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.72 ผู้ป่วยขาดยาเกิน 2 เดือน 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.66 และพบโรงพยาบาลที่มีอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 85) จ านวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างและโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง (ร้อยละ 92.31) ลี้ (ร้อยละ 89.29) 
บ้านธิ (ร้อยละ 88.89) ตามล าดับ และพบว่าปัจจัยที่ท าให้ผลการรักษาไม่ส าเร็จ ตามตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค
คือร้อยละ 85 คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษามากกว่า ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาลักษณะของผู้ป่วยที่
เสียชีวิตในปี 2559 จ าแนกตามกลุ่มอายุ จ านวน 43 ราย พบว่า กลุ่มอายุ มากกว่า 60 ปี เสียชีวิตมากที่สุด 
ร้อยละ 86.05  (ผู้สูงอายุมีโรคร่วมจ านวน 17 รายคิดเป็นร้อยละ 39.54)  เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาที่เริ่ม
รักษาจนเสียชีวิต พบว่า ร้อยละ 62.79  ผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะเข้มข้น 
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ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (B+,B-,EP,R) 



-168-

 
 

รูปที่ 2 แสดงร้อยละของผลการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนปี 2557- 2560 จังหวัดล าพูน 
 

 
 

2. มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานมาตรการการลดโรควัณ
โรคในปี 2561 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของจังหวัดล าพูน 
           2.1 มาตรการการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคเพื่อการยุติปัญหาวัณโรค 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 1  ลดการเสียชีวิต 
         : ไตรมาส 1 วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหาจัดท าแผนเพ่ือลดอัตรา  

การเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ ส่งต่อและติดตามผลการรักษา 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 2  ลดการขาดยา  

         : ไตรมาส 2 และ 3 ก ากับ ติดตามการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคตามแผนเพื่อลดการ
เสียชีวิตการขาดยาและพัฒนาระบบการส่งต่อของพ้ืนที่เป้าหมาย 
                 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย  

         : ไตรมาส 4 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

Success rate Failure Died LTF On treament
57 84.90 0.57 11.40 3.13 0.00
58 86.73 0.62 10.19 2.47 0.00
59 84.32 0.30 12.72 2.66 0.00
60/1-2 83.65 0.00 12.58 1.89 1.89
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  2.2 มาตรการ แนวทาง แผนงาน และกิจกรรมส าคัญ ที่จะตอบสนองต่อการป้องกัน ควบคุม
และลดปัญหาการเสียชีวิต การขาดยา พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาวัณโรคในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  โดยจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และมาตรการตามแนวทางของส านักวัณโรค 
และได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของจังหวัดและวางแผนในการแก้ไขปัญหา ภายใต้ GAP ของพ้ืนที่ และ       
ความครอบคลุม  3 มาตรการหลัก คือ ลดการเสียชีวิต  ลดการขาดยา  และ พัฒนาระบบการส่งต่อและ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกราย 

 
มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่เป้าหมาย 
ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน  ปัญหา

อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

มาตรการที่ 1  
ลดการเสียชีวิต 
 

-เร่งรัดการค้นหาเชิงรุก 
1. การพัฒนาคุณภาพการคัด
กรองด้วยวาจาให้มีคุณภาพ
มากขึ้นโดย  
-ชี้แจงอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดกรองเชิงรุก(อสม./
พยาบาลในOPDทั่วไป/
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ) เพ่ือการ
คัดกรองเชิงรุกบางกลุ่ม
ประชากร (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ทั่วไป) อย่างมีคุณภาพ 
2.การคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขพยาบาล
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มเฉพาะ 
ได้แก่ผู้รับบริการในคลินิก 
OPD คลินิกอดบุหรี่ สุรา 
คลินิกไตเรื้อรังคลินิกยาต้าน
ไวรัส  ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 
 3.การคัดกรองด้วย X –ray 
( 100 %) ในกลุ่มประชากรที่
ก าหนดตามแผนยุติวัณโรค 
2. Admit  หรือมีระบบการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย 2 สัปดาห์
แรก 3.การจัดระบบแพทย์ที่ 
ปรึกษา ระดับจังหวัด 

-กลุ่มประชากรที่ก าหนดตาม
แผนยุติวัณโรค ได้แก่ 
1. กลุ่มท่ี CXR 100 % คือ  ผู้
สัมผัสร่วมบ้านย้อนหลัง 2 ปี, 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีระดับ HbA1c 
มากกว่าหรือเท่ากับ 7, 
นักโทษในเรือนจ า, แรงงาน
ข้ามชาติ  ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้น
ไปที่มีโรคร่วมได้แก่ COPD, 
Lung disease, ผู้ป่วย COPD 
ทุกกลุ่มอายุ, บุคลากร
สาธารณสุขโรงพยาบาลและ
รพ.สต. 
2. กลุ่ม Verbal Screening 
คือผู้ป่วยเบาหวานทั่วไป,
ผู้ป่วยมะเร็ง,ผู้ป่วยCKD ระดับ 
4,5 , พระสงฆ์อายุ 20 ปีขึ้น
ไป,แรงงานต่างด้าวนอกระบบ 
,ผู้ป่วย BMI <18.5 

- 
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มาตรการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน  ปัญหา

อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

มาตรการที่ 2 
ลดการขาดยา 

-การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง, ใช้
ทีมสหวิชาชีพ , ผู้ป่วยแต่ละ
ราย ต้องมี case manager 
ชัดเจน 

-ผู้ป่วยวัณโรค ให้การดูแล
รายบุคคล โดยจนท.สาธารณ
สุขติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB  
-ก าหนด MR.TB ระดับอ าเภอ
เป็น PM TB 
-เน้นในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาด
ยา ได้แก่ ผู้ป่วยไม่มีญาติ 
ผู้ป่วยสูงอายุ 

 

มาตรการที่ 3 
การพัฒนาระบบ
การส่งต่อและ
ติดตาม
ผลการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคทุก
ราย 

-พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วย 
วัณโรครายบุคคลเพื่อก ากับ 
ติดตาม และติดตาม
ประเมินผลโดยใช้ โปรแกรม 
TBCM  online เป็น
เครื่องมือทั้งระดับ
โรงพยาบาล สสอ.ทุกแห่ง 
และระดับจังหวัด 
-พัฒนาระบบการส่งต่อและ
ติดตามผู้ป่วยก ากับการกินยา
(DOT)ให้อยู่ในความดูแลของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

-แต่ละอ าเภอ ท าแผนที่ปัก
หมุดผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ในแต่ละอ าเภอโดยแสดงตาม
สีดังนี้ 
สีเขียว=ผู้ป่วยก าลังรักษา 
สีเหลือง = ผู้ป่วยแพ้ยา ผู้ป่วย
ขาดยา ปัญหาทางด้าน  
เศรษฐกิจและสังคมฯลฯ 
สีแดง = ผู้ป่วยเสียชีวิต       
 

- 
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แผนการด าเนินงานวัณโรคจังหวัดล าพูน โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 

6 Building Blocks Finding Advice 

ระบบบริการ      
(SERVICE  DELIVERY) 

-มีระบบเครือข่ายการด าเนินงานวัณโรค 
-มีระบบการให้ค าปรึกษาจากโรงพยาบาลแม่
ข่าย คือโรงพยาบาลล าพูน 

-การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ
บริการให้เพิ่มความครอบคลุมและ
ความต่อเนื่องของเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ก าลังคนด้านสุขภาพ 
 (HEALTH WORKFORCE) 

-บุคลากรมีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แต่บางพ้ืนที่
เป็นบุคลากรใหม่ 

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม การ
มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา 

งบประมาณด้านสุขภาพ
(FINANCING ) 

-มีแผนงาน โครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินงานที่รองรับการด าเนินงาน 

- 

เทคโนโลยีทางการแพทย์
(ASSESS TO ESSENTIAL 
MEDICINES) 

-ได้รับเครื่องมือเพ่ือการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา  
(เครื่องGene X-pert) จากกองทุนโลก ส านัก
วัณโรค 
-ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการรักษา เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ มากกว่า ร้อยละ 50  
-การคัดกรองวัณโรคจากกลุ่มเสี่ยงต่างๆพบ 
ผู้สงสัยและผู้ป่วย   วัณโรคนอ้ย 

-เพ่ิมการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา ให้มี
ความครอบคลุมและรวดเร็ว 
-การทบทวนความรู้ ทักษะของผู้ท า
การคัดกรอง 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(HEALTH INFORMATION 
SYSTEM) 

-มีการใช้โปรแกรมTBCM Online ทั้ง
โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน  
-โปรแกรม มีความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล 
-จนท.ยังไม่ช านาญในการใช้โปรแกรม  

-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ใช้
ข้อมูลจากโปรแกรม 
-สสจ. รับประสานการแจ้งให้สคร.
แก้ไขปัญหาโปรแกรม 

ภาวะผู้น าและธรรมาธิบาล
(LEADERSHIP/ 
GOVERNMENT) 

-ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ
ให้ความส าคัญในการด าเนินงานวัณโรค  และ
มีการรายงานความก้าวหน้าผลด าเนินงานใน
ที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 

-ส่งเสริมการประสานงาน และการ
ท างานเป็นเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงาน
อ่ืนๆ และท้องถิ่นในระดับต่างๆให้
สามารถบูรณาการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานวัณโรคทุกระดับต่อไป 
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Task List Activities/Project 
รอบ 3 เดือน 
-การจัดการด้านนโยบาย 
งบประมาณ  บุคลากร
และโปรแกรม
อิเล็คทรอนิคส์เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการการ
ควบคุม ป้องกันวัณโรค 

1. แต่งตั้งคณะท างานฯและประชุม (NOC-TB) ในระดับจังหวัด  
2. ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและควบคุมวัณ
โรคระดับจังหวัดและอ าเภอ 
3. อบรมวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ใหม่และคนเดิมท่ีจะปฏิบัติงานในคลินิกวัณโรค 
4. อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการวัณโรค TBCM  Online ให้โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกอ าเภอ 
5. แจ้งนโยบายการป้องกันควบคุมวัณโรคและน าเสนอผลการด าเนินงานแก่
ผู้บริหารทราบในที่ประชุม กวป. ทุกสิ้นเดือน 
6. ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลทุกแห่งประสานแจ้งผู้รับผิดชอบงาน
ระดับอ าเภอและท าแผนที่ปักหมุดแสดงสถานะผู้ป่วยเพ่ือติดตามการดูแลผู้ป่วยใน
แผนที่ปักหมุด 
7. โรงพยาบาลทุกแห่งประสานงานระหว่าง สสอ. และผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.   
ในการก ากับการดูแลผู้ป่วย (DOT) 
8. การก ากับติดตามผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (XDR) ผ่าน Application line 
(Group line XDR) 
9. อ าเภอมีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรคในการประชุม กวป.  
ประจ าเดือนทุกเดือน 

รอบ 6 เดือน 
การด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมวัณโรค  คัด
กรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
การดูแลผู้ป่วยในคลินิก 
การจัดการระบบการส่ง
ต่อ การเยี่ยมบ้าน การส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

1. มีแผนงาน/โครงการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง 
2. มีการขับเคลื่อนคณะท างานควบคุมวัณโรคในระดับอ าเภอ และการจัดให้มี
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพท. กับ รพ.ชุมชน (ในที่ประชุม DOT Meeting) 
3. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้ รพสต.และชุมชนเพ่ือก าหนดให้มีพ่ีเลี้ยงในการ
ติดตามเยี่ยมบ้านในระบบ DOT 
4. สสจ.ร่วมกับ สคร1 เชียงใหม่ ลงพ้ืนที่ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
ด้านการควบคุมวัณโรค (QTB) และประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษา
วัณโรคในเรือนจ า 
5. แจ้งนโยบายการป้องกันควบคุมวัณโรคและน าเสนอผลการด าเนินงานแก่
ผู้บริหารทราบในที่ประชุม กวป. ทุกสิ้นเดือน 
6. อ าเภอมีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรคในการประชุม กวป.  
ประจ าเดือนทุกเดือน 
7. ติดตามผลการด าเนินงานวัณโรคแต่ละอ าเภอโดยผ่านทางวิดีโอทางไกล  
(VDO Conference) ทุกเดือน 
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Task List Activities/Project 
รอบ 9 เดือน 
การด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมวัณโรค     
(คัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง การดูแลผู้ป่วยใน
คลินิก การจัดการระบบ
การส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน 
การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ) 

1. มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและบันทึกข้อมูลใน TBCM  Online 
2. มีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยใช้ เครื่อง Gene Xpert ซึ่งเครื่องตั้งอยู่ที่  
รพ.ล าพูน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจาก ส านักวัณโรค 
3. มีรายงานการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยในโปรแกรม TBCM  Online 
4. มีการจัดประชุม Dead case conference ภายในจังหวัด  
5. มีการวิเคราะห์ ติดตาม ก ากับ ผลการด าเนินงานในที่ประชุม กวป. ทุกเดือน 
6. การนิเทศงานระดับจังหวัด เพ่ือติดตามการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ผสมผสานงานวัณโรคในระดับอ าเภอ/โรงพยาบาล 
7. ติดตามผลการด าเนินงานวัณโรคแต่ละอ าเภอโดยผ่านทางวิดีโอทางไกล  
(VDO Conference) ทุกเดือน 

รอบ 12 เดือน 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน การวิเคราะห์
ข้ อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมวัณโรค ปี 2561 

1. ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคท่ีก าหนด  
2. บันทึกข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงใน TBCM  Online 
3. รายงานการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยในโปรแกรม TBCM  Online 
4. สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียนความส าเร็จการด าเนินงาน 
5. สสจ. วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคปี 2561 
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3. ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
3.1 อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (B+ ,B-) ไตรมาสที่1/2561 (1 ตุลาคม -31 
ธันวาคม 60) 
ตารางที่ 1 อัตราผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (B+ ,B-) ไตรมาสที่1/2561 จังหวัดล าพูน 
แยกรายโรงพยาบาล 
 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากโปรแกรม TBCM Online ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
               2. **อ าเภอป่าซาง เปลี่ยนการวินิจฉัย 1 รายเป็น CA lung 
     3. จังหวัดล าพูนไม่มีผู้ป่วย ขาดยา โอนออก และล้มเหลว 

  ผลส าเร็จของการรักษา(Success Rate) ในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (B+,B-) ที่น ามาขึ้นทะเบียนรักษา ไตรมาสที่ 1/2561 ทั้งหมด จ านวน 39 ราย 

ไม่น ามาประเมิน จ านวน 1 ราย เนื่องจากอ าเภอป่าซางมีผู้ป่วยเปลี่ยนการวินิจฉัย 1 ราย เป็น โรคมะเร็งปอด 
พบผู้ป่วยมีผลส าเร็จของการรักษา จ านวน 8 ราย คิดเป็นอัตราความส าเร็จของการรักษาหาย (Success rate) 
คิดเป็นร้อยละ 21.05  ผู้ป่วยเสียชีวิต จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.79  และผู้ป่วยที่ก าลังรักษา 27 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 63.16 โดยจังหวัดล าพูนไม่มีผู้ป่วย ล้มเหลว ขาดยา และโอนออก ทั้งนี้โรงพยาบาลทีม่ีอัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 85) จ านวน 1 คือ โรงพยาบาลบ้านธิ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 
ขึ้น

ทะเบียน
ทั้งหมด 

Success rate ก าลังรักษา Died เปลี่ยนการวินิจฉัย 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 

ล าพูน 18 4 22.22 12 66.67 2 11.11 0 0.00 

แม่ทา 7 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 

บ้านโฮ่ง 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

ลี้ 4 2 50.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 

ทุ่งหัวช้าง 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

ป่าซาง 2 0 0.00 0 0.00 2 100.00 **1 0.00 

บ้านธิ 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เวียงหนองล่อง 3 0 0.00 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งจังหวัด 38 8 21.05 27 63.16 6 15.79 1 0.00 
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3.2 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 
ตารางท่ี 2 เป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท(M+,M-,EP,R) แยกรายอ าเภอ 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากโปรแกรม TBCM Online ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 
3.3 ผลการด าเนินงานคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

อ าเภอ 
ประชากร 

(61) 

เป้าหมาย 
172/แสนปชก. 

(ราย)  

90%ของ
เป้าหมายการ

ค้นหา 
ผลงาน 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 
เมือง 145,730 249 224 109 43.74 
แม่ทา 39,218 68 61 22 32.35 
บ้านโฮ่ง 40,454 70 63 17 24.43 
ล้ี 69,653 120 108 23 19.20 
ทุ่งหัวช้าง 20,141 35 31 3 8.66 
ป่าซาง 55,573 96 86 34 35.57 
บ้านธิ 17,635 30 27 7 23.08 
เวียงหนองล่อง 17,595 30 27 9 29.74 
เรือนจ า/ศิริเวช/
หริภุญชัย - - - 2/6/23 - 

รวม 405,999 698 628 255 36.53 

กลุ่มเสี่ยงปี 2561 เป้าหมาย 
คัดกรอง 

CXR 
ร้อยละ 

CXR 
ผิดปกติ 

ส่งตรวจ 
AFB 

วินิจฉัย 
B+ B- EP R 

ผู้สัมผัสวัณโรค  1,021 691 67.68 11 11 2 2 0 0 
ผู้ติดเชื้อ HIV  2,363 1952 82.61 35 35 1 4 2 0 
ผู้ป่วยเบาหวาน HbA1c ≥7 
หรือ FBS ≥ 140 

5,150 2,923 56.76 39 39 3 2 0 0 

ผู้ป่วย COPD ทุกกลุ่มอายุ 1,918 1,360 70.91 47 47 6 0 0 0 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 3,076 1,004 32.64 8 8 0 0 0 0 
ผู้สูงอายุ60 ปีขึ้นไป 
มีโรคร่วม 

9,857 3,268 33.15 197 197 6 5 0 0 

ผู้ต้องขัง 2,408 2,408 100 รอผล 11 0 0 0 0 
ต่างด้าวในระบบที่ 
ขึ้นทะเบียน 

3,785 3,785 100 8 8 2 5 0 0 

บุคลากรของโรงพยาบาล/
รพ.สต. 

2,782 2,691 96.73 11 11 0 0 0 0 

รวม 32,360 20,082 62.06 356 356 20 18 2 0 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้
บรรลุ ตามเกณฑ์ป้าหมายที่ก าหนด)  

1. มีอัตราการเสียชีวิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคร่วม  
2. การค้นหา/คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายยังด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม อาจท าให้ผู้ป่วยเข้าสู่

กระบวนการรักษาช้า หรือมีอาการรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ติดบ้านติดเตียง 
ไร้ญาติ มีปญัหาเศรษฐกิจ สังคม 

 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

จังหวัดล าพูนมีการติดตามก ากับการดูแลผู้ป่วยโดยใช้แผนที่ปักหมุดในการติดตามผู้ป่วยวัณโรค    
แต่ละอ าเภอ โดยก าหนดสีในการปักหมุด คือ  
             สีเขียว=ผู้ป่วยก าลังรักษา 
             สีเหลือง = ผู้ป่วยแพ้ยา ผู้ป่วยขาดยา ปัญหาทางด้าน  เศรษฐกิจและสังคมฯลฯ 
             สีแดง = ผู้ป่วยเสียชีวิต       
 
 

ผู้รายงาน นางอัมพาพันธ์ วรรณพงศภัค 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                 วัน/เดือน/ปี  29 มิถุนายน 2561 
                                       โทรศัพท์ 090-3198978 

                          E-mail  ampaphan.9@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ตัวช้ีวัดที่ 28  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
1.สถานการณ์ สภาพปัญหา 

1.1 สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดล าพูนในปี 2560 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จ านวน 542 ราย   
ในปี2561 ระยะเวลา 6 เดือน มีจ านวนผู้ป่วย 332 ราย (Admit 278)  

1.2 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ Fast Track ปี 2560 จ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.27 
ในปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.89  

1.3 อัตราตายรวมในปี 2561 ระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 10.79 
1.4 อัตราตาย Ischemic ปี 2561 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 6.67 Hemorrhage ร้อยละ 18.37  
1.5 ผู้ป่วยได้รับยา rt-PA ปี 2561จ านวน 42 ราย door to needle time ภายใน 60 นาที คิดเป็น

ร้อยละ 52.38  ปี2561  6 เดือน ได้รับยา 20 ราย  door to needle  time ใน 60 นาที ร้อยละ 55 
1.6 อัตราตายรวมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke เข้ารับการรักษาเพ่ิมข้ึน 
1.7 มีเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่เข้มแข็งมากขึ้น 
1.8 สภาพปัญหา คือการเข้าถึงบริการล่าช้า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มาถึงโรงพยาบาลหลังเกิดอาการ

มากกว่า 3.5 ชั่วโมง และการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 มีเพียงร้อยละ 21.65 ในปี 2560 และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 32.86 ในปี 2561 ผู้ป่วยและญาติมีความคาดหวังต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดสูง ซึ่งโดย
หลักการในการรักษานั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาและมีข้อยกเว้นในการให้ยา และยังพบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน
หลังจ าหน่าย  
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2.การวิเคราะห์ส่วนขาดตามศักยภาพบริการ (Gap Analysis)โดยใช้ Six building block  

service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

จุดแข็ง 
1. Stroke  Aware 
Alert and  Pre 
hospital Care 
1) มีทีมด าเนินการใน
รูปแบบเครือข่าย 
2) มีการอบรมให้ความรู้
เรื่องสัญญาณเตือนโรค
หลอดเลือดสมองแก่ 
แกนน าชุมชน อสม  
3) มีการอบรมให้ความรู้
เรื่องสัญญาณเตือนโรค
หลอดเลือดสมองแก่
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โดย
ความร่วมมือของ
เครือข่าย ครบทุก รพช. 
4) มีการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับภาคี เครือข่าย
ทั้งผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. มีการ
ท า MOU การดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน 
5) มีการประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชน  
และใน Clinic NCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มีคณะท างาน
พัฒนางาน 
Stroke ทั้ง
ระดับจังหวัด
และ รพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
- มีความร่วมมือ
กับภาคี
เครือข่ายระดับ
อ าเภอและ
ต าบลในเขต
เมือง  
- ได้รับการ
สนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จากเขตบริการ
สุขภาพที่1 

 
- มีงบประมาณ
สนับสนุนในการ
จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ทุกปี 
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service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

2. Acute Care and 
Secondary  
Prevention 
1) มี Care Map ในการ
ดูแลผู้ป่วยโดยทีม  
สหสาขาวิชาชีพ มีการ
ร่วมกันวางแผนการดูแล
ผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ 
จนกระท่ังจ าหน่าย 
2) มี Stroke Unit 4 
เตียง 
3) มีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้ที่ ER และ 
Stroke Unit 
4) มีโครงการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้แก่บุคลากร
เครือข่าย จังหวัดล าพูน
ต่อเนื่องทุกปี  
5) มีโครงการฟ้ืนฟู
ความรู้โรคหลอดเลือด
สมองสัญจร เครือข่าย  
รพช. 5 แห่ง              
ในปี 2560 
6) มีการประชุม
คณะกรรมการทีมดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และมีการทบทวน
การดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
เพ่ือหาโอกาสพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 

-รพ.ระดับ A 
มีอายุรแพทย์
ระบบ
ประสาท และ
มีแพทย์ 
ศัลยกรรม
ประสาททุก 
รพ. 
-มีพยาบาล
ผ่านการอบรม
เฉพาะทาง 4 
เดือน 
และผ่านการ
อบรม Basic 
Stroke 
/Advance 
Stroke 
- มีแผนที่จะ
ส่งพยาบาลไป
อบรม
หลักสูตร
เฉพาะทาง 4 
เดือนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขาด
โปรแกรม
การเก็บ
ข้อมูลเฉพาะ
โรคใน รพ.
ล าพูน 
- ไม่มี
โปรแกรม
เชื่อมโยง
ข้อมูล
ระหว่าง
เครือข่าย 
- มีแผนที่จะ
พัฒนาการ
เก็บข้อมูล
โดยใช้
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- มีการประชุม
และประสาน 
งาน อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งใน
ระดับ เขต 
ระดับจังหวัด
และภายใน รพ. 
- มีการ
ด าเนินงานในรูป
ทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
- ได้รับการ
สนับสนุนจาก
ผู้บริหารในการ
ด าเนินการทุก
ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนในการ
จัดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-รพ.ล าพูน
สามารถให้ยา         
rt-PA  ทาง
หลอดเลือดด า
ได้ และ
สามารถส่ง
ตรวจ CT 
Scan ได้
ตลอด 24  
ชั่วโมง 
รพช.  1 แห่ง 
สามารถตรวจ 
CT Scan ได้ 
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service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

3.Rehabilation  
1) มีแพทย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ูร่วมทีมดูแล2 ท่าน 
2) มีระบบการส่งต่อเพ่ือ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
3) มีทีมติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้าน 
4) มีระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อการดูแล
ต่อเนื่องทั้งจังหวัด 
5) มีระบบการนัดผู้ป่วย
ที่ชัดเจน  
6) โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่งมีนักกายภาพบ าบัด  

 มีโปรแกรม 
HHC 
ส าหรับส่ง
ต่อข้อมูลให้
ศูนย์ CoC  
และมีการ
ตอบกลับ
ข้อมูลการ
เยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดอ่อน 
1. Stroke  Aware 
Alert and   
Pre hospital Care 
1) การประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองยังไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
2) ขาดการประเมินผล
การรับรู้ของประชาชน 
และกลุ่มเสี่ยงถึงความรู้
ความเข้าใจสัญญาณ
เตือนโรคหลอดเลือด
สมอง 
3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
บางส่วนขาดยา รักษาไม่
ต่อเนื่อง 
4) การคัดกรอง CVD 
Riskได้ไม่ทั่วถึงทั้งจังหวัด 
5) การใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินยังน้อย 

 
-ไม่มี Neuro 
Med .ใน รพ.
ล าพูน 
- แพทย์
ผู้รับผิดชอบ 
ของ รพช.ย้าย
บ่อย ท าให้
การ
ด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 
- พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ 
รพช. บางแห่ง
เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ
บ่อย  
- มีการประชุม
ปรึกษาหารือ
ท าความเข้าใจ 
 
 

 
- เครื่องมือที่
ใช้ในการคัด
กรอง CVD 
Risk มี
หลากหลาย 
- วิธีการ
รวบรวม
ข้อมูล
แตกต่างกัน 
- รูปแบบ
ของ
โปรแกรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
หลากหลาย 
- ผู้ป่วยที่เข้า
ร่วม
โปรแกรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

  
-งบประมาณท่ี
ได้รับการ
สนับสนุนในแต่
ละปีมีน้อย 
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service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

2. Acute Care 
and Secondary  
Prevention 
1) การเข้ารับบริการ
หลังเกิดอาการล่าช้า 
2) Door to Needle 
Time ไม่เกิน60 นาที 
ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย 
3) ยังพบ
ภาวะแทรกซ้อนขณะ
รับการรักษาใน
โรงพยาบาล 
3.Rehabilation  
1) ยังพบผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลัง
กลับไปอยู่ที่บ้าน
ภายในระยะเวลา 3 
เดือน 
2) มีผู้ป่วยบางส่วน
ขาดนัด 

แผนการ
ด าเนินงานและ
ก าหนด
เป้าหมาย
ร่วมกันในระดับ
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
-รพช. บางแห่ง
มีนักกายภาพ 
บ าบัดเพียง        
1 คน 

เข้าร่วม
โครงการไม่
ต่อเนื่อง 
บางส่วนออก
จากโปรแกรม
ก่อนสิ้นสุด 

  

- รพช.บาง
แห่งยังไม่มียา
ลดความดัน
โลหิตที่ให้ทาง
หลอดเลือดด า 

 
มาตรการส าคัญและกลไกในการขับเคลื่อนงานโดยใช้ Six building block 

1) มีคณะกรรมการ Stroke ทุกระดับ  
2) มี CPG ในการดูแลผู้ป่วย stroke  
3) มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
4) มีการส่งเสริมให้มีบุคลากรเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
5) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข/อบรมให้ความรู้แก่ อสม.  
6) มีการอบรมให้ความรู้แก่/อบรมให้ความรู้แก่ อสม. แกนนาชุมชน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง  
7) มีช่องทางในการกระจายความรู้ให้ทุกหน่วยบริการสุขภาพ  
8) สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องให้เพียงพอ  
9) มีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโรงพยาบาลลูกข่าย  
10) พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล/ตัวชี้วัดให้เป็นทิศทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงกันได้ใน แต่ละระดับ 

(ปี 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครือข่าย จ.ล าพูน 24-25 
เมษายน 61)  
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Essential Task 12 เดือน 
Gap Analysis กิจกรรมหลัก Essential task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.การประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองยังไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 

-ประสานกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
รพช รพสต เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และผู้น า
ชุมชน 

    

2. การประเมินผลการรับรู้
ของกลุ่มเสี่ยงถึงความเข้าใจ
ของสัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมอง  

- ท า R2R  เรื่องการรับรู้สัญญาณ
เตือนโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.ล าพูน    

 

3. ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
บางส่วนขาดยา รักษาไม่
ต่อเนื่อง 

- ประสานกับ NCD  Clinic ในการ
จัดระบบติดตามผู้ป่วยขาดนัด 

   

 

4. การใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ยังน้อย 

- ประสานกับทีม ER เพ่ือสื่อสารกับ
เครือข่าย 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์    

 

  5.การเข้ารับบริการหลังเกิด
อาการล่าช้า 

-ประสานกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
รพช รพสต เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารให้ทั่วถึงทุกชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และผู้น า
ชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง 

    

6. Door to Needle Time 
ไม่เกิน 60 นาที ยังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

- ทบทวนการดูแลผู้ป่วย ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพทุก 2 เดือน 

    

 

7. ยังพบภาวะแทรกซ้อน
ขณะรับการรักษาใน
โรงพยาบาล 

- ทบทวนการดูแลผู้ป่วย ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพทุก 2 เดือน 

    

8. ยังพบผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังกลับไป
อยู่ที่บ้านภายในระยะเวลา 
3 เดือน 

- ประสานเจ้าหน้าที่ รพสต. และ 
อสม ร่วมดูแล 
- จัดโครงการพฒันาศักยภาพ 
Primary  Caregiver และ อสม. 

    

9. ระบบนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
ระดับจังหวัด 

- จัดท าโครงการฟื้นฟูความรู้แก่
บุคลากรสัญจร และติดตามนิเทศ 
รพช 
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3.ผลการด าเนินงานหรือการบรรลุวัตถุประสงค์  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวชี้วัด/Service Excellence) โดยผลการด าเนินงานแยกเป็นรายอ าเภอ    

  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ผลงานในช่วง 1 ตุลาคม 2559–31ธันวาคม 2559) 
ตัวช้ีวัดส าคัญ ปีงบประมาณ  

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ  

2560 
ปีงบประมาณ  

2561 
1.อัตราตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองรวม 

5.96 6.02 7.75 น้อยกว่า
ร้อยละ 7 

10.79 

2.อัตราตายของผู้ป่วย 
Ischemic Stroke  

3.79 4.04 3.64 น้อยกว่า
ร้อยละ 7 

6.67 

3.อัตราตายของผู้ป่วย  
Hemorrhagic 
Stroke  

12.73 12.50  17.95  น้อยกว่า
ร้อยละ 7 

18.37 

4.การเข้าถึงระบบ 
Stroke Fast Track 

22.51 24.89 28.96 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ10 

22.89 

5.Door to Needle 
Time ภายใน 60 
นาท ี

18.18 27.27 52.38 ร้อยละ 50 55 

6.อัตราการได้รับยา 
rt -PA 

30.978 41.27 39.25 ร้อยละ 30 43.48 

7.อัตราผู้ป่วยอาการดี
ขึ้น(รวม)เมื่อจ าหน่าย
(ร้อยละ)  

75.06 81.33 81.70  มากกว่า
ร้อยละ 80  

67.63  

8.อัตราผู้ป่วยที่มี
เลือดออกในสมอง
หลังได้ยา rTPA  

18.00 18.18 11.90  น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

5.00  

9.ผู้ป่วยที่ได้รับการส่ง 
home care  

75.94 79.25 81.06  มากกว่า
ร้อยละ 90 

83.09  
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4.ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน (คน/เครื่องมือ/การติดตามประเมินผล/อ่ืน ๆ) 
-  สรรหาและส่งเสริมให้มีแพทย์เฉพาะทาง Neuro Med 
-  ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน 
-  พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่าย 

5.สิ่งท่ีจะพัฒนาต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม คัดกรอง CVD risk  รายบุคคล ในกลุ่มประชาชนมากข้ึน 
 พัฒนา ช่องทางการสื่อสาร สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ป่วยมาในเวลา    

(3 ชั่วโมง) เพิ่มข้ึน 
 ส่งเสริม การใช้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) 
 เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องระยะยาวเข้าสู่ระบบ LTC โดย Caregiver 

ที่ผ่านการอบรม 
 พัฒนาความเชื่อมโยง โปรแกรมการส่งต่อถึง รพ.สต.  

 
     
ผู้รายงาน  
นางวัชราภรณ์  เชษฐบุรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
แพทย์หญิงตุลาพร  อินทนิเวศน์  ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง  
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
เขตสุขภาพที่1  ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 รอบท่ี 2 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
(2) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
ได้ (100%) 

สถานการณ์   จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลระดับ S – F3 ในเครือข่ายการให้บริการ จ านวน8 โรงพยาบาล ใน
จ านวนนี้มีโรงพยาบาลที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase : SK) ในระดับS- F2 (ตามเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข) ได้จ านวน 7 แห่ง (100%) สามารถจัดตั้ง Warfarin clinic ได้จ านวน 7 แห่ง (100%) และ
ในระดับ S-M2 เริ่มมีการจัดตั้ง heart failure clinic ได้ร้อยละ 100 (โรงพยาบาลล าพูน)  

ในป ี2560 พบว่าอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจตามทะเบียนราษฏร์ของจังหวัดล าพูน เท่ากับ 42 รายต่อแสน
ประชากร ซึ่งเป็นอัตราการตายที่สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อติดตามอัตราการตายในปีนี้ ยังคงพบว่ามีอัตราที่สูงกว่า
เป้าหมาย ไม่มีแนวโน้มจะลดลง ทั้งๆที่อัตราการเสียชีวิตโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเป้าหมายมาโดยตลอด ดังนั้น การลดอัตราการตายในประชากร ต้องให้ความส าคัญ
เรื่องการป้องกันโรค การช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลเมื่อเกิดอาการแบบเฉียบพลัน  การประเมินความเสี่ยง
ผู้ป่วยหลังเกิดโรคก่อนจ าหน่ายกลับบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม NSTEMI ที่มีรายงานหลายการศึกษาว่า มีโอกาส
เสียชีวิตหลังจ าหน่ายกลับบ้านในอัตราที่สูงกว่ากลุ่ม STEMI อย่างมีนัยส าคัญ 

2. เป้าหมาย (Essential Task)โดยวิเคราะห์ตามกรอบ six building block 

- พัฒนาระบบคัดกรอง และการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม          
โดยบูรณาการแผนร่วมกับ cluster NCD ทั้งในระดับจังหวัดและเขต รณรงค์เรื่องอาหารและการ       
ออกก าลังกายให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

- ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะวิกฤต โดยเฉพาะก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
มุ่งเน้นระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด าเนินงานร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสริมทักษะ
บุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพฉุกเฉิน  การใช้เครื่อง AED รวมทั้งขอ
งบประมาณซื้อติดตั้งเครื่อง AED ในแหล่งชุมชมที่ส าคัญ 

- พัฒนาการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยที่ผ่านมาสามารถให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม STEMI ได้ตาม
เป้าหมาย แต่ยังมีโอกาสพัฒนาในกลุ่ม NSTEMI/Unstable Angina อีกมาก ดูได้จากอัตราการส่ง
ตรวจสวนหัวใจในกลุ่มท่ีมีข้อบ่งชี้ ท าได้เพียงประมาณร้อยละ 30 ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มี
อาการก าเริบซ้ าและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ทีมได้ตั้งเป้าหมายเพ่ิมอัตราการส่งตรวจสวนหัวใจใน
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ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้ได้เพ่ิมขึ้นปีละ 10% โดยด าเนินการจัดประชุมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ความส าคัญเรื่องการรักษากลุ่มเสี่ยง มีการประชุมประสานงานเครือข่ายการส่งต่อเพ่ือให้การส่งต่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบภายใน
โรงพยาบาลให้เอื้อต่อการท างานที่ต้องรีบประสานงานให้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

- ระบบการเก็บข้อมูล ยังไม่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน ยังขาดบุคลากรที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ACSregistry ยังไม่สมบูรณ์ ท าให้การเก็บ
ข้อมูลภาพรวมทั้งจังหวัดท าไดล้ าบาก การแก้ปัญหาคงต้องพยายามโน้มน้าวโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุก
แห่งลงข้อมูลให้ครบถ้วนในโปรแกรมเดียวกัน 

3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
ภาพรวม

จังหวัดล าพูน 
ปี 2560 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ต.ค. – เม.ย. ) 

 ปี 2561 
1 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ
หรือยาขยายหัวใจ (PPCI)  

เป้าหมาย > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 

ผลงาน     95/102 62/67 
อัตรา/ร้อยละ 93.14 % 92.54% 

2 อัตราการตายผู้ป่วย STEMI  เป้าหมาย < ร้อยละ 10 < ร้อยละ 10 
ผลงาน 10/102 6/67 

อัตรา/ร้อยละ 9.8% 8.95% 
3 ร้อยละรพ.ในระดับF2 สามารถให้ยาละลาย 

ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 
เป้าหมาย 100% 100% 

ผลงาน 7-ก.ค. 7-ก.ค. 
อัตรา/ร้อยละ 100% 100% 

4 มีการจัดตั้ง Warfarin clinic ในระดับ A- F2 
ได้ทุกแห่งโดยสหสาขาวิชาชีพ 

เป้าหมาย 100% 100% 
ผลงาน 7/7 7/7 

อัตรา/ร้อยละ 100% 100% 
5 อัตราการตายผู้ป่วย NSTEMI เป้าหมาย <5% <5% 

ผลงาน 11/198 8/189 
ร้อยละ 5.55% 4.23% 

6 อัตราการส่งตรวจสวนหัวใจในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตาม
ข้อบ่งชี้ 

เป้าหมาย เพ่ิมข้ึน >40% 
ผลงาน 66/229 85/203 
ร้อยละ 28.8% 41.8% 
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 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอ รายการข้อมูลปี2561(6เดือน) 

จ านวนประชากรที่ตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 = I20-I25) (A) 

จ านวน
ประชากรกลาง
ปีในช่วงเวลา
เดียวกัน (B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(AxB / 100000) 

 

เมือง 62 146,098 42.4 
แม่ทา 5 39,107 12.8 

บ้านโฮ่ง 13 40,199 32.5 
ลี้ 3 69,806 4.34 

ทุ่งหัวช้าง 1 20,173 5.0 
ป่าซาง 9 55,321 16.3 
บ้านธิ 3 17,698 17.6 

เวียงหนองล่อง 0 17,5516 0 
ภาพรวมจังหวัด

ล าพูน 
95 405,918 23.7 

 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการสนับสนุนของผู้บริหารในโรงพยาบาลบางแห่ง ยังไม่สามารถจัดหายาที่จ าเป็นต้องใช้ในการรักษา
โรคหัวใจได้ตามมาตรฐาน เช่น ยา low molecular weight heparin, Clopidogrel, Carvedilol ระบบการให้
ยาละลายลิ่มเลือดที่ไม่สามารถให้นอกเวลาราชการได้ จากการขาดบุคลากรข้ึนเวร 
2. จังหวัดล าพูนยังขาดแพทย์เฉพาะทาง เช่น cardiologist ในโรงพยาบาลล าพูน  แพทย์อายุรกรรมทั่วไปในระดับ
โรงพยาบาลชุมชม 
3. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความจ าเป็นต้องตรวจสวนหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ศูนย์ cath lab มีจ ากัด 
ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ รวมทั้งข้อจ ากัดในสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง ที่ต้องส่งให้ทันเวลาภายใน 72 ชั่วโมง
นับรวมวันหยุดราชการ 
4. การรายงานและการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่ายยังไม่มีโปรแกรมท่ีใช้ร่วมกันทั้งระบบที่สามารถเชื่อมต่อ
จนสิ้นสุดกระบวนการทั้งในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวมที่
สามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกันได้  

 ผู้รายงาน   นายณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร 
                    ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                        นางมรกต  เพชรรักษ์ 
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                                                                                                                                                 
8 มิ.ย.61 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6 กรกฎาคม 2561 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) : สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ประเด็นการตรวจ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่ง
ต่อ ( EMSคุณภาพ,ERคุณภาพ, Referคุณภาพ, Disasterคุณภาพ ) 
เป้าหมาย : ทันเวลา ปลอดภัย ประทับใจ 

ตัวช้ีวัดหลัก    
1. INS 2.7/ตัวชี้วัดที่ 50  
 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป <12 % (ท้ังที่ ER และ Admit)    
 

ตัวช้ีวัดรอง    1. ร้อยละร.พ.ระดับ F2 ขึ้นไป ECS คุณภาพ>70 % 
2. ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60%  
3. อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA >30% 
4. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps>0.75 น้อยกว่า 1% 
5. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยSevereTraumatic Brain Injury < 20% 

 

1. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อจังหวัดล าพูน (Emergency Care System: ECS) ได้

ด าเนินนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมุ่งเน้นOne 
province One Hospital ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่หลัก คือEMSคุณภาพ, ERคุณภาพ, Referคุณภาพ, 
Disasterคุณภาพ ซึ่งให้ทั้ง 4 ระบบหลักนี้ต้องเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อเพ่ือพัฒนาห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต
ผู้ป่วยฉุกเฉินในจงัหวัดล าพูน    จ านวนบุคลากรที่ส าคัญในระบบECSจังหวัดล าพูนประกอบด้วย 

รายการ โรงพยาบาลระดับS (ร.พ.ล าพูน) โรงพยาบาลระดับF1-F2 (6 รพ.) 

1. ศักยภาพห้องER Comprehensive Basic 
2. Trauma center Level  3  - 
3. ICU  Sx+Trauma = 12 เตียง 

Med          = 12 เตียง 
ICUรวม+Stroke Unit4 =12 เตียง 

- 

4. OR 8 ห้อง - 
5. แพทย์EP 4 คน - 
6. แพทย์G.Surg / แพทย์Uro  
แพทย์Sx.Plastic /แพทย์Sx.Vas 

G.Surg 4 คน / Uro 2 คน 
Sx.Plastic 1 คน / Sx.Vas 1 คน 

- 

7. แพทย์ Sx.Neuro 2 คน - 
8. พยาบาล EP/ENP 4 คน 2 คน 
9. T&E NC 2 คน - 
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งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ(EMS) หรือ Pre – hospital care  เป้าหมาย
คุณภาพคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS มากกว่าร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนได้
ด าเนินงานย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดล าพูนไปอยู่ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนอยู่
ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของอปท. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมาและได้ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากสธฉ.แล้วทั้งนี้ประสานให้แพทย์EPโรงพยาบาลล าพูนเป็นที่ปรึกษา 1 คนเพ่ือควบคุมดูแลด้าน
มาตรฐานวิชาชีพ และอปท.จังหวัดล าพูนให้การสนับสนุนระบบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน
(EMS)เป็นอย่างดียิ่ง โดยได้มอบรถปฏิบัติการเบื้องต้นแก่ทีมEMRในพ้ืนที่จนเกือบครอบคลุมทุกอปท. 100%      
ท าให้สถิติการเข้าถึงบริการEMSของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจังหวัดล าพูนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีดังนี้ในปี 2558 - 
2560 คิดเป็นร้อยละ18.21, 24.48 และ 25.62 ตามล าดับ ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ส าคัญก็ได้รับการ
พัฒนาการเข้าถึงบริการEMS มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนด้วย เช่น ผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจากข้อมูลผู้ป่วย
ที่ได้รับการActivated Stroke Fast track ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลล าพูน  ปีงบประมาณในปี 2558 -2560 
จ านวนผู้ป่วย Stroke Fast track 102, 120และ 157 รายตามล าดับ  พบว่ามีการน าส่งด้วยระบบEMS คิด
เป็นร้อยละ28.87, 36.70 และ38.73  ฯลฯ ในส่วนปัญหาที่ท าให้การเข้าถึงระบบEMSไม่ได้ตามเป้าหมายนั้น
ได้มีการประชุมทบทวนเหตุการณ์และการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับระบบEMS
ภายในจังหวัดล าพูนมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี พบปัญหาว่าผู้ประสบเหตุมักจะตกใจเร่งรัดให้น าส่ง
โรงพยาบาลโดยไม่ได้รอทีมกู้ชีพผู้ป่วยจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม ทีมALS โรงพยาบาลระดับ F ไม่
พร้อมออกเหตุเนื่องจากปัญหาอัตราก าลัง ทีมEMR ในพ้ืนที่มีความครอบคลุมร้อยละ100 แต่ไม่พร้อม
ปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากมีภารกิจด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ศูนย์รับแจ้งเหตุ
จังหวัดจึงต้องประสานหน่วยกู้ชีพข้างเคียงออกปฏิบัติการแทน ฯลฯ   

  ด้าน In-hospital care หรือERคุณภาพ ในปี 2560 สถิติการให้บริการห้องฉุกเฉินภาพรวมของ
ทั้งจังหวัดล าพูนมีผู้ป่วยมารับบริการ จ านวน 232,851 ครั้ง/ปี เมื่อเปรียบเทียบอัตราใช้บริการห้องฉุกเฉิน
จังหวัดล าพูนอยู่ที่554: 1000 ประชากร พบว่ามีสถิติสูงกว่าอัตราใช้บริการห้องฉุกเฉินของประเทศไทยซึ่งมี
สถิติการใช้บริการอยู่ที่ 458 : 1000 ประชากร และพบว่าร้อยละ45.25 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน จึงถือว่าห้อง
ฉุกเฉินจังหวัดล าพูนเป็นห้องฉุกเฉินแออัด(ER overcrowding) เป้าหมายคุณภาพด้าน In-hospital care คือ
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 
๑๒ จากข้อมูลสถิติในปี 2559-2560 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ของโรงพยาบาล 
F2 ขึ้นไปในจังหวัดล าพูน คิดเป็นร้อยละ0.38 และ1.08 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์สถิติโรคที่มีการเสียชีวิตใน 24 
ชั่วโมง 5 อันดับแรกได้แก่Sepsis:Septic shock, CAD:STEMI, Intracerebralhemorrhage:Stroke 
,Gastrointestinal hemorrhageและTrauma with shock:Severe Head Injury  ตามล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล (Out of Hospital cardiac arrest((OHCA))  ในส่วนของอัตราการ
รอดชีวิต(ROSC) ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลOut of Hospital cardiac arrest(OHCA)
เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 30  ในปี 2560คิดเป็นร้อยละ37.50 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps>0.75
เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ1ในปี 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ0.14,0.16 และ0.19 ตามล าดับ ถือว่าผ่านเกณฑ์
ประเมิน  ข้อมูลผู้ป่วยได้รับการ Activated Fast track ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลล าพูน ปีงบประมาณ 2558-2560 
ดังนี้ ผู้ป่วย Stroke Fast track จ านวน 102, 120, 157 ราย เป้าหมายคุณภาพDoor to Needle Time 
STROKE < 60 minซึ่งผลที่ได้พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีคิดเป็น 85.27, 71.45, 58.25 ตามล าดับ ผู้ป่วย
STEMI Fast track เป้าหมายคุณภาพDoor to Needle Time STEMI<30 min ปีงบประมาณ 2558-2560 มี
จ านวน86, 66,60 ราย ผลการด าเนินงานเวลาไมได้ตามเป้าหมายคิดเป็น48.62,42.56,63.07ตามล าดับ   
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ทั้งนี้จากการทบทวนเหตุการณ์ร่วมกันของเครือข่ายSTEMI พบปัญหาว่าผู้ป่วยและญาติไม่ทราบอาการเตือน
ส าคัญของภาวะฉุกเฉินกลุ่มโรคหัวใจ  และเมื่อถึงหน่วยรักษาพยาบาลมีระบบการconsultแม่ข่ายไปที่CCU
ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ จึงอาจมีความล่าช้า ผู้ป่วยTrauma Fast track เป้าหมายคุณภาพคือ Door to 
Incission Time ต้องมากกว่าร้อยละ80 ซึ่งผลการด าเนินงานยังไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดดังนี้  ผู้ป่วยTrauma 
with shock Fast trackเป้าหมายคุณภาพDoor to Incission Time<๖๐ min ปี2558-2560 มีจ านวน35, 
38,81 รายได้ค่าร้อยละ 51.90, 50.00, 46.15 ตามล าดับ  ส่วนผู้ป่วยFast track Severe Head injury 
เป้าหมายคุณภาพDoor to Incission Time<120 min ปี 2558-2560 มีจ านวน80, 56 และ78ราย   ได้ค่า
ร้อยละ66.40, 63.68, 63.63 ตามล าดับ จากการทบทวนเหตุการณ์ร่วมกันของเครือข่ายทีมรักษาพยาบาล
(Trauma audit)ได้มีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบช่องทางด่วน(Trauma 
with shock Fast track) ให้สอดคล้องกับปัญหามากขึ้น   และน ามาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ในด้านการพัฒนาทักษะแก่เจ้าหน้าทีกู้ชีพและการสร้างความตะหนักในเครือข่ายชุมชน  
มีโครงการที่จะขยายจุดติดตั้งAED ในที่สาธารณะร่วมกับชุมชน พัฒนาระบบช่องทางด่วน(Fast track)ร่วมกับ
เครือข่ายหน่วยบริการทางการแพทย์ทุกระดับของจังหวัดล าพูนโดยใช้ระบบConsult ทางApplictionLine มา
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและโรคช่องทางด่วนเพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
กลุ่มโรคส าคัญStroke, AMI,Trauma, Head injury, Sepsis เป็นต้น       

 งานReferคุณภาพ  เป้าหมายคุณภาพคือร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง จากข้อมูลที่
ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเขตสุขภาพ ทั้งนี้หมายถึงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินออกนอกจังหวัดล าพูน  โดยแยกประเภท
สถานพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่1   ปีงบ 2560พบว่า ส่งต่อสถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัด 
เช่นร.พ.นครพิงค์ ฯลฯจ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.26  ส่งต่อกระทรวงสาธารณสุขอ่ืนเช่น สวนปรุงฯลฯ 68 
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50  ส่งต่อสังกัดมหาวิทยาลัย  405 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.52   หน่วยงานเอกชน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.70 กลุ่มโรคส าคัญ 5 อันดับของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส่งต่อนอกเขตสุขภาพในปี 2560คือ อันดับ1.คือ 
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 180ราย คิดเป็นร้อยละ 30.46 ,Psychaiatric problem 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.50, Multiple trauma 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.13, New born/กุมารเวชกรรม 47 รายคิดเป็นร้อยละ 7.95 
และHemorrhagic stoke 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.26 จะเห็นว่ามีการส่งต่อมากที่สุด ไปที่โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยคือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สาเหตุการส่งต่อเพราะเกินศักยภาพ เช่น ส่งไปท าหัตถการ
ของกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 

ทั้งนี้การด าเนินงานECS จังหวัดล าพูนในปี 2561 มีเป้าหมายส าคัญคือ ลดอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยSevereTraumatic Brain Injury น้อยกว่า 
ร้อยละ20 และร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพให้ลดลงร้อยละ10   จึงมีแผนการจัดการระบบข้อมูลและ
การพัฒนาคุณภาพในเครือข่ายโดยการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 
24 ชม. เพ่ือค้นหาประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนาระบบการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบ             
Pre – hospital care(EMS), In-hospital careพัฒนาระบบช่องทางด่วน(Fast track : ER/OR/ICU), ระบบ
การส่งต่อReferal center และRefer backในผู้ป่วยกลุ่มที่พ้นระยะวิกฤตแล้ว 

เป้าหมายในการพัฒนา 

1) ER Safety Goal ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. 
2) เพ่ิมการเข้าถึง ด้วยEMS ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและโรคช่องทางด่วน 
3) ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe TBI  
4) TEA unit มาตรฐาน 
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2. ก าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
1. พัฒนาระบบ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ ,Refer คุณภาพ ,ECS คุณภาพตามแนวทางของกรมการแพทย์ 

ประกอบด้วย 
1.1 ER Service Delivery 

              - เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก(Triage) โดยมีการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่บุคลากรในงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลชุมชน โดยการใช้ National Triage ที่พัฒนาโดยกรมการแพทย์ 

    - พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยFast track 
     - เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค(Early Diagnosis) และการรักษาอย่างรวดเร็ว(Early 
Treatment) และการสื่อสารในทีมสหสาขา 

    - บุคลากรท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ(Effective Communication and Effective Teamwork) 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ Patient Flow 

    - เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย(Hospital  
Preparedness for Emergencies) 

     - พัฒนา 2P-Safety คือการป้องกันและการลดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน (Workplace Violence)  
โดยพัฒนาตามแนวการสร้างความปลอดภัยในการท างานป้องกันหรือลดความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่   โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด, ติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติเปิดปิดด้วยคีย์
การ์ดและมีพนักงานเปลชายเป็นผู้ดูแลบุคคลเข้าออก 

  - พัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน4เดือน และบุคลากร

ทีส่นับสนุน TEA unit 
 

3. แผนด าเนินงานตามมาตรการ และSmall successรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 
เป้าหมาย มาตรการ Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ลดอัตราตาย
ของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 
ชม. 

พัฒนาระบบ 
EMSคุณภาพ  
ER คุณภาพ , 
ECS คุณภาพ 
Referคุณภาพ 
 

-ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ที่เสียชีวิตใน 24 ชั่ง
โมงได้รับทบทวน
คุณภาพทุกราย 
-ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ที่มี > 2 hours 
target ใน ER ได้รับ
ทบทวนคุณภาพทุก
ราย 
-พัฒนาระบบส่งต่อ
โดยระบบThai refer 
เชื่อมโยงระหว่างรพ.
สต.กับรพช.และ
รพท. 

-รพ.ทุกแห่งมี
การพัฒนา
ศักยภาพ ER 
ตามเกณฑ์ ER 
service 
Delivery ของ
กรมการแพทย์ 
-การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การคัดแยก
(National 
Triage) 
 

-ลดการส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกเขต
สุขภาพลงร้อย
ละ10  

รพ. F2 ขึ้นไปผ่าน
เกณฑ์ ECS 
คุณภาพ (60%) 
>80% 
- ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตมาโดยระบบ 
EMS > 40% 
-อัตราตายของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชม.< 
12 % 
- อัตราตายของ
ผู้ป่วยที่มี PS score 
.0.75 < 0.6 
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เป้าหมาย มาตรการ Small success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

TEA unit 
คุณภาพ 
 

พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
เชื่อมโยง
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ 

-มีคณะท างาน TEA 
unit ระดับจังหวัด 
-มีแผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ประสานงาน TEA 
unit 

-มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน าสู่
การพัฒนา
เครือข่าย 
-มีแผนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ในเครือข่าย 

-เกิดระบบการ
ประสาน
เชื่อมโยงให้เกิด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 
ระหว่าง
โรงพยาบาล 
ระหว่างจังหวัด  

-ระดับความส าเร็จ
ของ TEA unit = 3 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตใน
ผู้ป่วย 
SevereTBI 
 

จัดระบบการ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
Severe TBI  

 

มีแผนพัฒนาระบบ 
Fast trackServer 
TBI 
-มีกิจกรรมป้องกัน 
VAP , HAP  

-มีแนวทาง
พัฒนาระบบ
intermediate 
care ผู้ป่วย  
Severe TBI 
-พัฒนา Door 
ER to OR, ICU 

-อัตราการ
เสียชีวิตของ
ผู้ป่วย
SevereTBI 
ลดลง(เป้าหมาย 
10%) 
 

 

-อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วย
SevereTBIลดลง 
(เป้าหมาย 20%) 
 

 

ลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต 

พัฒนาระบบ
สารเทศ 

-มีแผนการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบส่ง
ต่อออกนอกเขต 

-มีการวิเคราะห์
ระบบการส่งต่อ
ออกนอกเขต 

-มีระบบ
สารสนเทศการ
ส่งต่อออกนอก
เขต 

-น าผลการวิเคราะห์
สู่การพัฒนาระบบ
ให้สามารถลดการ
ส่งต่อออกนอกเขต 
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4. ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น  
4.1ตัวชี้วัดหลัก  

ตารางท่ี 1  INS 2.7/ตัวชี้วัดที่ 50: อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป <12 %  (ท้ังที่ ER และ Admit)  ข้อมูล8เดือน ต.ค.60-พ.ค.61 
โรงพยาบาล Trauma  

วิกฤตฉุกเฉิน 
Non - Trauma  

วิกฤตฉุกเฉิน 
รวมเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

ทั้งหมด 
เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ 

ล าพูน 18 327 5.50 128 3,400 3.76 146 3,727 3.92 
ลี้ 2 53 3.77 7 528 1.33 9 581 1.55 
แม่ทา 0 38 0.00 5 184 2.72 5 222 2.25 
บ้านโฮ่ง 2 52 3.85 18 236 7.63 20 288 6.94 
ป่าซาง 2 203 0.96 23 1429 1.61 25 1,632 1.53 
บ้านธิ 5 61 8.20 6 366 1.64 11 427 2.58 
ทุ่งหัวช้าง 5 58 8.62 6 472 1.27 11 530 2.08 
รวม 34 792 4.29 193 6,615 2.92 227 7,407 3.06 
 
 
ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดรอง(Secondary Outcome)  

ตัวช้ีวัดรอง เกณฑ์ 
ปีงบ61 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 (8เดือน) 
ต.ค.60-พ.ค.61 

1. รพ. F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ > 60% N/A 100 68.34 
2. ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS > 60% 24.18 25.62 29.85 

3.อัตราการรอดชีวิตROSC ของผู้ป่วย OHCA 
  (Survival to admit/Refer) 
     3.1 Survival to admit (รพ.ล าพูน) 
     3.2 Survival to Refer (รพ.F2) 

 
 
> 15 % 
> 30% 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

43.70 
28.20 

 
 

44.83 
55.56 

4. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีPSscore>0.75 
   (รพ.ล าพูน) 

< 1% 0.16 0.19 0.22 

5. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic  
   Brain Injury (ปี 2561:Template ใหม ่) 

< 20%   25.33 
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4. ปัญหา อุปสรรค  
   1)  ด้านบุคลากร 

- แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ไม่เพียงพอ  
- จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานในระบบECS คือ  

: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ๑๖๖๙ ซึ่งอยู่ในการควบคุมของอปท.ใช้อัตราก าลังห้องฉุกเฉินไป
ปฏิบัติงานpast time  

: ด้านทีมผู้ปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ, งานปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน,งานศูนย์ส่งต่อ,งานTEA unit 
เป็นอัตราก าลังรวมของห้องฉุกเฉินทั้งหมดท าให้การพัฒนาศักยภาพไม่เต็มที่ (รับผิดชอบหลายงาน)  

- ไม่มีบุคลากรสนับสนุน TEA unitปัจจุบันมีพยาบาลผ่านหลักสูตร TNC 2 คน แต่ยังต้องปฏิบัติงาน 
ให้บริการในห้องฉุกเฉินเพราะอัตราก าลังไม่เพียงพอ 
    2)  ด้านภูมิประเทศ  ระยะทางที่ห่างไกลเป็นเขาสูง เช่น อ.แม่ทา อ.ลี้  อ.ทุ่งหัวช้าง มีความเสี่ยงสูงในการ
ออก EMS ระบบการติดต่อสื่อสาร มีจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยในกรณี EMS, Refer เพ่ือการดูแลต่อเนื่องไม่ครอบคลุม 

3) ระบบข้อมูลโปรแกรมITEMS , HDC, IS online , PHER accident และ ThaiRefer มีความ 
ซ้ าซ้อนไม่บูรณาการเข้ากับโปรแกรมPMK 

4) งบประมาณจากกระทรวง/สพฉ. ไม่สัมพันธ์กับงบประมาณท่ีสูง ในการจัดบริการระบบ ECS 
 

5. ข้อเสนอแนะ /ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
1) การบูรณาการระบบข้อมูล ในส่วนการจัดเก็บในโปรแกรมITEMS , HDC, IS online , PHER  

accidentและ ThaiReferเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และการบูรณาการการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือแก้ไขปัญหา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากโรคส าคัญ   

2) ก าหนดโครงสร้างงานระบบECS และกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่สัมพันธ์กับภาระงานในระบบECS  
ซึ่งปฏิบัติการรักษาพยาบาลและการประสานงานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตุ งานศูนย์ส่งต่อ รวมถึง TEA unit ที่พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ 

3) งบประมาณในการจัดบริการระบบECS ที่เหมาะสม ครอบคลุมการบริการทั้งในภาวะปกติและกรณี 
สาธารณภัย 
  

6. ผู้รับผิดชอบ 
1. นายอุกฤษฏ์  สุขเกษม  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
รพท. ล าพูน โทร  081-881-7330 
2. นางวัฒนา  น าพล  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
รพท.ล าพูน โทร 089-997-3208 
3. นางสาวณิชานันท์ ศรีวิชัย  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
รพท.ล าพูน โทร 081-885-5574 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome)  
ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  
ตัวช้ีวัดที่ 35 อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ  
 
1.สถานการณ์  

การฆ่าตัวตาย (Suicide) หรือท าร้ายตนเอง เป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูน จากข้อมูลรายงานของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตรา   
ฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูนสูงกว่าระดับประเทศมาโดยต่อเนื่อง โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2549 – 2559 (10 ปี
ย้อนหลัง) อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ อยู่ระหว่าง 11.62 - 20.02 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กร
อนามัยโลกก าหนด (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้ผลักดันปัญหาการฆ่าตัวตายให้เป็นนโยบายส าคัญของ
จังหวัดล าพูน ( Provincial Agenda ) และน าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูนโดยการบูรณาการแผนงาน/
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในทุกๆกลุ่มวัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับ
งบประมาณพัฒนาจังหวัดล าพูน เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท ซึ่งได้น านโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรมไป
ด าเนินงานในทุกพ้ืนทีข่องจังหวัดล าพูน เพ่ือด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายให้ลดลงจากเดิม 
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  
การเรงรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแลวเสร็จ ตามเวลาอยางเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ประจ ารายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน  
การก ากับ ติดตามให้หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลใน รง. 506-S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

เพ่ือท าการเก็บและรวบรวมขอมลูโดยสามารถน าขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ก าหนด เพื่อแสดงถึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานได้ 
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2.2 Activities / Project 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านงานสุขภาพจิตและจิตเวช 5 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

1.พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย  
1.1 น านโยบายและสนับสนุนให้พื้นที่มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

ตามกลุ่มวัย 
-โครงการสง่เสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยท างาน พ้ืนที่ ด าเนินการอ าเภอลี ้วันที่ 15 มีนาคม 2561 

และพ้ืนที่ ด าเนินการอ าเภอเวียงหนองล่อง วันที่ 4 มีนาคม 2561 
-โครงการการอบรมครูหลักสูตรโปรแกรมเสริมพลังครูเพ่ือการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 

29-30 มีนาคม 2561 
-โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มฝึกสติและการยอมรับตนเองต่อปัญหาทางพฤติกรรม 

และอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  15 ธันวาคม 2560 
-โครงการดูแลผู้มีปัญหาทางจิตด้วยพลังชุมชน พ้ืนที่ ด าเนินการอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
1.2 สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ ใน 

setting ต่างๆ และสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณการงานส่งเสริมสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่ายนอกระบบ
บริการสาธารณสุข 

- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย ในโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด
ล าพูน (ชุมชน  โรงเรียน วัด) (มกราคม – กันยายน 2561) 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต รวมทั้งมีทัศนคติต่อ
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในสังคม  

- กิจกรรมผลิตสื่อทางสุขภาพจิต (แผ่นพับ ใบความรู้ ป้ายตั้งพ้ืน ป้ายไวนิล) (กุมภาพันธ์ 2561) 
2.พัฒนากลไกและบริหารจัดการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในจังหวัดล าพู 
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต (ระดับจังหวัด) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 
ให้การเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือให้มีการบริการงาน

สุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
กิจกรรม เดือน. ด าเนินการ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา (กรมสุขภาพจิต) 

พย.60 รพ.ล าพูน 

2.การอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิต 5 กลุ่มวัย 
(กรมสุขภาพจิต) 

พย.60 สสอ.ป่าซาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง (ต่อ) 

กิจกรรม เดือน. ด าเนินการ 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร เรื่อง 
โรคจิตและโรคซึมเศร้า (กรมสุขภาพจิต)  

ธค.60 รพ.ลี้ 

4.โครงการขยายเครือข่ายเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต ภาคเหนือ (สมาคมผู้
บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย)  

ธค.60  8 รพ. 

5.โครงการอสม.เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตชุมชน (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1) ธค.60-มค.61  8 อ าเภอ 
6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับ รพ.สต. 
หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1) 

มค.61 8 อ าเภอ 

7.โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขสาขาสุขภาพจิต
ชุมชน(กรมสุขภาพจิต) 

กพ.61 สสจ,รพ.สต.วัง
ผาง 

8.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชมรมผู้สุงอายุในเขตสุขภาพที่ 1 
(ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1) 

กพ.61 รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

9.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมจัดการสุขภาพวัยรุ่น (teen 
manager) (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1) 

มีค.61  8 รพ. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเน้นการถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวช
ทั่วไป ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานในโรงพยาบาลทั่วไป (รพ.ล าพูน) 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพ  

-โครงการดูแลส่งเสริมคุณค่าผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ประจ าปี 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูล 

4.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต 
4.1  สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 

ให้แก่เครือข่าย ติดตามการบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายใน รง. 506S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เพ่ือให้
สามารถสะท้อนข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง  

 -การอบรมการใช้งานระบบรง. รง. 506S version.10 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
4.2 พัฒนาข้อมูลการเข้าถึง บริการโรคจิตเวชที่ส าคัญ และผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนางานวิจัย 
- การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตบนพ้ืนที่สูง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 , 

เมษายน 2561) 
- การศึกษารูปแบบการป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อ าเภอเมือง จ.ล าพูน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน, พฤษภาคม 2561) 
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2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
แนวโน้มการฆ่าตัวตายของจังหวัดล าพูนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและ

ลดลง ตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่ส าคัญ (ตามตารางที่ 1)  องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้
ความส าคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายว่าจ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จจะต้องลดลงเทียบกับ
จ านวนเดิมร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ปีพ.ศ. 2549-2559  

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย ดังนี้ 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.3 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร  

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร  

แสนคน 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากเดิม 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 6  ร้อยละ 8  ร้อยละ 10 
 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ ร้อยละ 55 

 
≤ ร้อยละ 60 

 
≤ ร้อยละ 65 

 
≤ ร้อยละ 70 

 
 

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561  
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2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

มาตรการ 

- 5 กลุ่มวัยส าคัญ 
-การให้ความรูส้ังคม  
-นโยบายจัดการปัจจยัเสีย่ง 
(แอลกอฮอล์ โรคเรื้อรัง โรคจติ
เวช) 
-นโยบายด้านสุขภาพจติ 

การวัด 

-จ านวนนโยบาย 
-คณะกรรมการสุขภาพจิตระดับ
จังหวัด 

ผลลัพธ ์

-มีนโยบายสุขภาพจิต 

มาตรการ 

-การสังเกต warning sign 
-การคัดกรอง  
-เพิ่มช่องทางการเข้าถึง
บริการ  
ได้แก่ hotline 

การวัด 

-จ านวนสื่อรณรงค ์
 

 

มาตรการ 

-เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ 
-Specific and early 
intervention  
-การติดตามต่อเนื่องในชุมชน 

การวัด 

-Service plan 
-ระบบบริการคณุภาพ 
-ระบบการเข้าถึงการรักษา 
-ระบบการติดตามเฝ้าระวัง
ต่อเนื่อง (รง.506S) 
-HDC 

ผลลัพธ ์
-หน่วยบริการท่ีมีการให้บริการ 
-อัตราการเข้าถึงบริการ 
-อัตราก าเริบซ้ าของโรคจิตเวช 
-อัตราการกลับท าร้ายตนเองซ้ า 

 

ผลลัพธ์สุดท้าย 

1.อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จลดลง 
2.ร้อยละของการพยายามท ารา้ยตนเองลดลง 
3.ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 

 

กลุ่มป่วย  

(suicide behavior) 
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2.5 GAP Analysis   
1. Service Delivery - การบริการผู้ป่วยนอกและชุมชน 

รูปแบบการด าเนินงาน / มาตรการที่มีอยู่  
 1. คัดกรอง ประเมินและแพทย์วินิจฉัย ผู้ป่วยจิตเวชและกลุ่มเสี่ยง ด้วยเครื่องมือคัดกรองโรคจิต 

โรคจิตจากสุราและสารกระตุ้นประสาทและโรคซึมเศร้าทั้ง แบบคัดกรองประเมินและ เครื่องมือตรวจสภาพ
ร่างกาย และสมองเพ่ือประกอบดุลยพินิจ ตลอดจนส่งต่ออย่างเหมาะสม ทันท่วงที 

 2. การรักษาด้วยยาทางจิตเวช ที่จ าเป็นตามเกณฑ ์
 3. การบ าบัดด้านจิตสังคม (psychosocial care/clinic) ได้แก่การให้สุขภาพจิตศึกษา เรื่องโรค

และการดูแลแก่ผู้ป่วย และญาติ,การให้ค าปรึกษา รายบุคคล/รายกลุ่ม/ครอบ ครัว ,การจิตบ าบัด,การสร้าง
แรงจูงใจ,การบ าบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและ พฤติกรรม  

 4.การติดตามต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคจิต โรคจิตจากสุรา และสารกระตุ้นประสาท และ โรคซึมเศร้า
เพ่ือป้องกันการขาดการรักษา  

 5. มีระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สต. รพท., รพศ. และรพ.สวนปรุง 
ปัญหา/อุปสรรค แพทย์ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าและการลงรหัสโรค(ICD10) ของผู้พยายาม

ฆ่าตัวตาย/ฆ่าตัวตาย 
 Service Delivery - การบริการผู้ป่วยใน  
  1. รับปรึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มี ภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวชได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาวะ

โรคจิตจากการถอนสุราเป็นต้น 
  2. การประเมินความรุนแรง ด้วยแบบประเมิน 8Q   และการจัดการภาวะพฤติกรรมที่เป็น

อันตรายต่อตนเองและผู้อื่นเบื้องต้น  
ปัญหา/อุปสรรค ระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ภาวะฉุกเฉินหรือยุ่งยาก ซับซ้อน ควรเป็นแนวทางในแบบ

บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ทั้งในและนอกสาธารณสุข 
 
2. Health Workforce 

  จิตแพทย์ รพ.ระดับ S อย่างน้อย 1 คน  
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.ระดับ S อย่างน้อย 1 คน  
  พยาบาล PG จิตเวช รพ.ระดับ S และ M1 อย่างน้อย 2-3 คน 
  นักจิตวิทยา รพ.ระดับ S,M1 อย่างน้อย 1 คน 
  จนท.ผ่านการอบรมระยะสั้นการบ าบัดรักษายาเสพติด (3-5วัน) รพ.ทุกระดับ อย่างน้อย 1 คน 

  ปัญหา/อุปสรรค  ปัญหาโครงสร้างของพยาบาลจิตเวช ในรพช. 
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3. Drugs & Equipments 

  1. คู่มือแนวทางการ ด าเนินงาน,แบบคัด กรองและประเมิน อาการทางจิต (2Q,9Q,8Q, แบบคัด 
กรองโรคจิต,AUDIT) ในกลุ่มเสี่ยง 

  2. ชุดตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด ได้แก่ แอมเฟตามีน กัญชา เป็นต้น  
  3. ชุดตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ  
  4. คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิต  
  5. คู่มือการ ด าเนินงานและ แบบประเมินและวินิจฉัย (ICD10, AWS, CIWA)  
  6. อุปกรณ์ผูกยึด ผู้ป่วยโรคจิต ที่มีภาวะพฤติกรรม รุนแรงก้าวร้าว  
  7. ยาจิตเวชที่จ าเป็น ตามเกณฑ์Service plan 
  8. แนวทางการส่ง ต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น  

 

4.IT 

  1. แบบประเมิน และข้อมูลผู้ป่วยที่ ได้รับการคัดกรอง (2Q,9Q,8Q,แบบ คัดกรอง โรคจิต ,AUDIT) 
ประเมิน วินิจฉัย รักษา อาการทางจิต สารเสพติด สุรา และโรคซึมเศร้าเชื่อมโยง รายงาน 43 แฟ้มข้อมูล   

  2. ระบบฐานข้อมูลผู้พยายามฆ่าตัวตาย และโปรแกรมเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

5.การเงิน Financing 

  งบประมาณ รายจ่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวช ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
  ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 
  งบประมาณ ในโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดล าพูน 

6. Governance 

  1. คณะกรรมการ Service plan ระดับจังหวัด  
  2. คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดล าพูน 
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2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 

ปี 2561 ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตของจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามยุทธศาสตร์
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ได้ก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและตัวชี้วัดที่ 35 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (Functionnal KPIs)   

2.แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการพัฒนาระบบบริการ Service Plan 
สาขาสุขภาพจิต ตัวชี้วัดที่ 25 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (KPI Service Plan) เพ่ือการพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ 

3.แผนพัฒนาจังหวัด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและผู้ที่มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนให้ดีขึ้นในทุกด้าน    
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนนิการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเนน้   

Service Outcome 
เป้าหมาย 

(คน) 
 

ผลงาน 
(คน) 

ปี 2561 
อัตรา 

1.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) 26 41 10.09 
2.ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ 55) 7,971 5,866 73.59 
3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ(ร้อยละ 9) 2,009 727 37.98 
    

ที่มา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ. 
1.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น F32.x, F33.x, F34.1, 
F38.x และ F39.x ที่มารับบริการ 
2.ผู้ป่วยโรคสมาธิสัน้เขา้ถึงบรกิาร หมายถึง ผู้ปว่ยจากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหสัการวินิจฉยัเปน็ F90.0 -F90.9 ที่มารับบริการ 
3.ผู้ป่วยโรคติดสุรา หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉยัเป็น F10 ที่มารับบริการ 
4.เป้าหมายมีที่มาจาก จ านวนประชากรและจ านวนคาดประมาณจากความชุก ของกรมสุขภาพจติ 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ.ล าพูน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 
 
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ (คน) 

จ านวนประชากร (คน) 
อัตรา 

ชาย หญิง รวม 

เมือง 19 68,706 77,024 145,730 13.04 
ลี้ 9 35,008 34,645 69,653 12.92 
แม่ทา 1 19,334 19,884 39,218 2.55 
บ้านโฮ่ง 3 19,616 20,838 40,454 7.42 
เวียงหนองล่อง 2 8,483 9,112 17,595 11.31 
ทุ่งหัวช้าง 1 10,165 9,976 20,141 4.96 
ป่าซาง 6 26,657 28,916 55,573 10.80 
บ้านธิ 0 8,479 9,156 17,635 0 

รวม 41 196,448 209,551 405,999  
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ.ล าพูนตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 
 
 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 21 
หญิง 20 

 

อายุ จ านวน (คน) 
0-14 ป ี - 
15-24 ปี 4 
25-34 ปี 4 
35-44 ปี 6 
45-54 ปี 11 
55-59 ปี 5 
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 11 

 

 

อาชีพ จ านวน (คน) 
รับจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน 21 
เกษตรกรรม 3 
ค้าขาย/กิจการส่วนบุคคล 2 
ข้าราชการ 1 
ว่างงาน 3 
สูงอายุอยู่บ้าน 4 
อ่ืนๆ / ไม่ระบุ 7 

 
 
 

 

อาชีพ จ านวน (คน) 
ผูกคอ 28 
กินสารก าจัดแมลง/วัชพืช 8 
ใช้ของมีคม ของแข็ง 2 
กินยาเกินขนาด 2 
อ่ืนๆ (เผาตัวเอง) 1 
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ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่กระตุ้น 
ให้เกิดท าร้ายตนเอง 

จ านวน (ครั้ง) 

ติดสุรา/ติดบุหรี่ 14 
ปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด 13 
น้อยใจ ถูกดุด่า ต าหนิ 8 
ใช้สารเสพติด 5 
ปัญหาผิดหวังความรัก/หึงหวง 3 
ปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง 4 
ปัญหาเศรษฐกิจ/ยากจน 4 
ภาวะซึมเศร้า 1 
ปัญหาความสัมพันธ์ในที่ท างาน 1 
ต้องการการเอาใจ ขอแล้วไม่ได้ 1 
ไม่ระบุ 2 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลการพยายามฆ่าตัวตาย* จ.ล าพูนตั้งแต่ ตุลาคม 2560- พฤษภาคม 2561 
 
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย  จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
คน ครั้ง 

เมือง 77 79 68,706 77,024 145,730 
ลี้ 15 17 35,008 34,645 69,653 
แม่ทา 16 18 19,334 19,884 39,218 
บ้านโฮ่ง 16 16 19,616 20,838 40,454 
เวียงหนองล่อง 17 18 8,483 9,112 17,595 
ทุ่งหัวช้าง 6 6 10,165 9,976 20,141 
ป่าซาง 16 16 26,657 28,916 55,573 
บ้านธิ 7 7 8,479 9,156 17,635 
รวม 170 177 196,448 209,551 405,999 

ที่มา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ. 
*ผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหสัการวินิจฉัยเป็น X60-X84  
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ จ.ล าพูน   
             ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 
 

 ข้อมูลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แหล่งข้อมูลจาก HDC 
อ าเภอ ประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คาดประมาณจากความ
ชุกท่ีได้จากการส ารวจ 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

ร้อยละการเข้า 
ถึงบริการโรค

F32,F33,F64,F38,F39 
เมือง 123,666   2,844 2,069 72.74 
ลี้ 57,078 1,313 679 68.33 
แม่ทา 33,793 777 648 87.36 
บ้านโฮ่ง 35,861 825 897 78.56 
เวียงหนองล่อง 15,493 356 841 58.09 
ทุ่งหัวช้าง 16,588 383 768 200.5 
ป่าซาง 48,748 1,121 418 68.50 
บ้านธิ 15,358 353 207 58.64 

 
สูตรค านวณคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า = 2.3 /100 x  จ านวนประชากรประจ าปี 2558 ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
ร้อยละการเข้าถึงโรคซึมเศร้า =จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสะสม/จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุก x 100 
ความชุกของโรคซึมเศร้าภาคเหนือ = 2.3 
ท่ีมา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ จากแฟ้ม Diagnosis_opd ท่ีมีรหัสการวินิจฉัยเป็น F32.x, F33.x, 
F34.1, F38.x และ F39.x 
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เมือง ลี ้ แม่ทา บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ

เป้าหมาย :ร้อยละของผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 
ร้อยละ 
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ จ.ล าพูน  
              ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 

 
 

 ข้อมูลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น แหล่งข้อมูลจาก HDC 
อ าเภอ ประชากร 

อายุ 6-15 
(11 เดือน 29 วัน)  

(คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
คาดประมาณจากความชุก

ที่ได้จากการส ารวจ 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

ร้อยละการ
เข้าถึงโรคจิต 

F90 

เมือง 123,666 722 704 97.51 
ลี้ 57,078 435 67 15.41 
แม่ทา 33,793 194 13 6.69 
บ้านโฮ่ง 35,861 172 21 12.18 
เวียงหนองล่อง 15,493 72 14 19.43 
ทุ่งหัวช้าง 16,588 126 4 3.17 
ป่าซาง 48,748 232 27 11.61 
บ้านธิ 15,358 68 53 77.71 
 

สูตรค านวณคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น = 5.4 /100 x  จ านวนประชากรอายุ 6-15 ปี(11 เดือน 29 วัน)   
ร้อยละการเข้าถึงโรคสมาธิส้ัน =จ านวนผู้ป่วยADHDเข้าถึงบริการสะสม/จ านวนผู้ป่วยADHDคาดประมาณจากความชุก x 100 
ความชุกของโรคสมาธิสั้นภาคเหนือ=5.4 
ท่ีมา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ. ผู้ป่วยโรคสมาธิส้ันเข้าถึงบริการ จากแฟ้ม Diagnosis_opd ท่ีมีรหัสการวินิจฉัยเป็น F90.0 -F90.9  
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เมือง ลี ้ แม่ทา บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ

เป้าหมาย :ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสัน้เข้าถึงบริการสขุภาพจิต ร้อยละ 9 

ร้อยละ 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการ จ.ล าพูน ตั้งแต่ ปี 2560-2561 
 

อ าเภอ 
ข้อมูลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา แหล่งข้อมูลจาก HDC 

ปี 2560 ปี 2561 ( พฤษภาคม 2561) 
คน ครั้ง คน ครั้ง 

เมือง 633 1,415 531 1,342 
ลี้ 294 1,384 231 819 
แม่ทา 197 856 178 566 
บ้านโฮ่ง 133 516 107 335 
เวียงหนองล่อง 159 813 120 482 
ทุ่งหัวช้าง 65 195 52 160 
ป่าซาง 306 1,072 232 656 
บ้านธิ 130 400 90 201 

รวม 1,917 6,651 1,541 4,561 
ที่มา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ. ผู้ป่วยเสพสุราเข้าถึงบริการ จากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น (F10.20-F10.29) 
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ด้านข้อมูล : ฐานข้อมูลสารสนเทศของ HDC และกรมสุขภาพจิต มีความแตกต่างมาก ข้อมูลใน

ระบบรายงาน 506S ใน www.suicidethai.com และระบบเฝา้ระวังโรคซึมเศร้าในwww.thaidepression.com      
มีน้อยกว่าข้อมูลจริง ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  ใน
อนาคตเน้นการรายงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและกลุ่มเสี่ยงด้วยเครือข่ายชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

ล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเวชในพ้ืนที่เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม ตลอดจนสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และญาติผู้ป่วยในการติดตาม ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

 

       ผู้รายงาน : นางสาวศิริพร อูปแปง 
       ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 
       วัน/เดือน/ปี : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
       E mail : ladysiriporn65@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6กรกฎาคม 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) Health Outcome  
ตัวช้ีวัดที่ SP Plus 2 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 เทียบจาก
ปีงบประมาณก่อน 
1. สถานการณ์  
 จากการวิเคราะห์ปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2500 กรัม ระหว่างปี 2546 -2560 
พบว่าจังหวัดล าพูนมีอัตราเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ทุกปี เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าเกิด
จากการคลอดก่อนก าหนดร้อยละ 50 การป้องกันการคลอดก่อนก าหนดเป็นกระบวนส าคัญในการที่จะลด
อัตราแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย  การที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตั้งแต่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์ มีความใส่ใจในสุขภาพ 
และสังเกตอาการผิดปกติของตนเองรวมถึงการมาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง  ร่วมกับการใช้ Progesterone ใน
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดได ้
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block 

2.1 ก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ (Structure-Function) มีการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหารจัดการของ MCH board ที่เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุกระดับ 

2.2 ก าหนดกรอบในการวางแผนเพ่ือด าเนินการ (Framework) 
1. ประชุม MCH Board อย่างสม่ าเสมอตามแผนที่ก าหนดและจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี 

ร่วมกัน 
2. การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่แลเด็ก ร่วมกับ Service plan 
3. มีการด าเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
มาตรการที่ 1 Primary Prevention 
- การลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการวางแผนการคุมก าเนิดโดยเน้นการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝัง

คุมก าเนิด) เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า 
- การให้ยา Folic acid and calcium supplement 
- หลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่ตลอดการตั้งครรภ์ 

 มาตรการที่ 2 Secondary Prevention 
- การวัด Cervical lengthที่อายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์ 
- การให้ยา Progesterone มาใช้เพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนดในกลุ่มที่มีประวัติการคลอด

ก่อนก าหนดในครรภ์ก่อน 
- การให้ยาProgesteroneในรายที่ปากมดลูกสั้น 

 มาตรการที่ 3 Tertiary Prevention 
- การให้ยาระงับการเจ็บครรภ์คลอด 
- การให้ยา Dexamethasone  ระหว่าง 24-36 สัปดาห์ 
- การให้ยาปฏิชีวนะ 
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5. มีการเยี่ยมติดตามเพ่ือเสริมพลัง ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่แพทย์โรงพยาบาลชุมชนในการวัด 
Cervical length   

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กท้ังเครือข่ายเพื่อการค้นหากลุ่มสี่ยง 
      2.3 ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น Task List ,  
      2.4 ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ(Activities/Project) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.มีการก าหนด
แผนงานและนโยบาย
พร้อมวางมาตรการ
เพ่ือป้องกันการคลอด
ก่อนก าหนดโดย MCH 
Board ระดับ จังหวัด 
2. ก าหนดการรายงาน
ข้อมูล/การคัดกรอง
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งจังหวัด 

อัตราการคลอดก่อน
ก าหนดลดลง ร้อยละ 4 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท มี
การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนด
นครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical length 
ใน รพท  75% รพช 30% 
3.รพช/รพท มีการป้องกัน
การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นรพท  
75% รพช 30% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , 
short cervix รพท 75% 
รพช 30% 
5.รพสต/รพช/รพท มี ANC 
คุณภาพ 100% (focus 
หยุดสูบบุหรี่ โภชนาการที่ดี 
ใช้ folic,caicium ลด
ความเครียด)     
6.รพช/รพท มี  LR คุณภาพ 
100% มีการใช้ Tocolytic 
drugs และ 
Dexamethasone 100% 
ตาม CPG 
 

อัตราการคลอดก่อน
ก าหนดลดลง ร้อยละ 6 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท มี
การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนด
นครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical length 
ใน รพท 85% รพช 40% 
3.รพช/รพท มีการป้องกัน
การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นรพท
85% รพช 40% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , 
short cervix รพท 85% 
รพช 40% 
5.รพสต/รพช/รพท มี ANC 
คุณภาพ 100% (focus 
หยุดสูบบุหรี่ โภชนาการที่ดี 
ใช้ folic,caicium ลด
ความเครียด)     
6.รพช/รพท มี  LR คุณภาพ 
100% มีการใช้ Tocolytic 
drugs,Antibiotic และ 
Dexamethasone 100% 
ตาม CPG 

อัตราการคลอดก่อน
ก าหนดลดลง ร้อยละ 
10 
1.ทุก รพสต/รพช/รพท 
มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์
ที่มีประวัติคลอดก่อน
ก าหนดนครรภ์ก่อน 
2.มีการวัด cervical 
length ใน รพท 100% 
รพช 60% 
3.รพช/รพท มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุ่นรพท 100% 
รพช 60% 
4.รพช/รพท มีการใช้ยา 
progesterone ในราย 
previous preterm , 
short cervix รพท 
100% รพช 60% 
5.รพสต/รพช/รพท มี 
ANC คุณภาพ 100% 
(focus หยุดสูบบุหรี่ 
โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,caicium ลด
ความเครียด)     
6.รพช/รพท มี  LR 
คุณภาพ 100% มีการใช้ 
Tocolytic 
drugs,Antibiotic  และ 
Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  

 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ และผลงานย้อนหลัง 

เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
(8 เดือน) 

1.อัตราการคลอดก่อนก าหนด ลดลง 
ร้อยละ 

10 

285/2607 
(10.93) 

271/2509 
(10.80) 

319/2527 
(12.62) 

2076 
(11.13) 

2.อัตราการตรวจวัดความยาวปาก
มดลูก 

   95.12 100 
 

3.อัตราการคลอดก่อนก าหนดของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยา 
utrogestan 

 
NA 36% 38.46% 35.00 

4.อัตราการยับยั้งการคลอดส าเร็จ 
- แรกรับปากมดลูกเปิด< 3 ซม 
- แรกรับปากมดลูกเปิด> 3 ซม 

 
 

NA 
NA 

 
91.74 
23.78 

 
94.00 
19.15 

 
93.51 
20.58 

5. ทารกคลอดก่อนก าหนดแรกเกิด
น้ าหนักน้อยกว่า 2500 gm 

 161/285 
(56.49) 

139/271 
(51.29) 

154/319 
(48.26) 

24/231 
(10.39) 

 
 

โรงพยาบาล จ านวนหญิงคลอด 
(ราย) 

จ านวนหญิงคลอด  
ที่อายุครรภ์< 37 สัปดาห์(ราย) 

ร้อยละ 

ล าพูน 
1676 203 12.13 

แม่ทา 27 1 3.7 

บ้านโฮ่ง 34 2 5.88 

ลี้ 170 11 6.47 

ทุ่งหัวช้าง 76 10 13.16 

ป่าซาง 55 4 7.27 

บ้านธิ 38 0 0 

รวม 2076 231 11.13 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การค้นหาหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดก่อนก าหนดยังพบในอัตราที่ต่ า 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด การสังเกตอาการผิดปกติที่อาจน ามาซึ่งการ

คลอดก่อนก าหนด และการเฝ้าระวังอาการเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเกิด
ความตระหนักและมารับการรักษาขณะที่ปากมดลูกยังเปิดน้อยหรือยังไม่เปิด 

3. การวัดความยาวของคอปากมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่ช่วงอายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์ ยังพบ
ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ในเรื่อง และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

4. ยังพบปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เข้าสู่บริการฝากครรภ์เพ่ือประเมินภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อน
ก าหนด 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 
ผู้รายงาน นางทองเหรียญ  มูลชีพ 

     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี  11 มิถุนายน 2561 
     โทร 081-5954107 
     Email: twannapila@gmail.com 

 

mailto:twannapila@gmail.com
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ Service Outcome 
ตัวช้ีวัดที่  29 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 

 
 

1. สถานการณ์(บ่งบอก Outcome หรือ Impact)  
ในปี  2561 ไตรมาสที่  1 จังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  RDU ดังนี้  มีโรงพยาบาลที่

ผ่านเกณฑ์  RDU ขั้นที่ 1  จ านวน 8  โรงพยาบาลจากจ านวนทั้งสิ้น 8โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง ผ่าน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  ส่วน  RDU  ขั้นที่ 2 ยังไม่มีโรงพยาบาลใด ผ่านตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ท าให้ภาพรวมของจังหวัด
ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัด คือมีจ านวนโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU  ขั้นที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของจ านวน 
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด (เป้าหมาย 2 โรงพยาบาล)  

ใ น ไ ต ร ม า ส ที่  2 จั ง ห วั ด ล า พู น มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว ชี้ วั ด  RDU ขั้ น ที่  1   
จ านวน 8  โรงพยาบาล จากจ านวนทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งและ RDU  ขั้นที่ 2 มี
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 12.5% (เกณฑ์ ตาม 
small success ไตรมาส 3 มากกว่าร้อยละ 15) ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์  โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล ได้แก่  

1. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยนอก URI(เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
2. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน AD (เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
3. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW (เกณฑ์ ร้อยละ 40) 
4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด APL(เกณฑ์ ร้อยละ 10) 
โดยโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  RDU หลายแห่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าวบางตัวชี้วัดซึ่งไม่ครบทุกตัว ท า

ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ RDU ขั้นที ่2 ได ้
 

   
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  

 

2.1 Structure–Function 
โครงสร้างภายใน จังหวัดล าพูนมี ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในระดับนโยบายคือ คณะกรรมการ

เภสัชกรรมและการบ าบัดระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดล าพูน โดยทีผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูนเป็นประธาน และ มีผู้รับผิดชอบในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานได้แก่ คณะท างานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลล าพูน
เป็นประธานคณะท างาน และผู้รับผิดชอบงาน ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของโรงพยาบาลทุกแห่งและ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการ  

โครงสร้างภายนอก ในระดับเขตมีการวางนโยบายและมีคณะกรรมการควบคุมก ากับผ่าน คณะ
ก าการเภสัชกรรมและการบ าบัดระดับเขตสุขภาพที่ 1 และ CIPO RDU   
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ซึ่งการด าเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าว การด าเนินงานจะเน้นหนักไปที่โครงสร้างภายใน มี
การด าเนินงานในระดับจังหวัดผ่านคณะกรรมการและคณะท างานในระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
การด าเนินงานในระดับอ าเภอบางโรงพยาบาล มีด าเนินงานผ่านคณะกรรมการการเภสัชกรรมและการบ าบัด
(PTC) โดยยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ RDU ซึ่งมีการเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ในนโยบายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล ระดับโรงพยาบาล 
ยกเว้น รพ.ล าพูน รพ. แม่ทา และ รพ.ทุ่งหัวช้าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ RDU ระดับโรงพยาบาลแล้ว อีก
ทั้งเพ่ือเป็นการรับทราบปัญหาในการด าเนินงาน และเพื่อเป็นการนิเทศติดตามปรับกลยุทธ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ระดับอ าเภอ  ออกนิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการทุกอ าเภอ ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน   ๒๕๖๑  
  

2.2 GAP Analysis 
ปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลจ าต้องผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 60 

และ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 15 ซึ่งจังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่โรงพยาบาลป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 12.5 จากการประเมินโรงพยาบาลตามตัวชี้วัดดังกล่าวพบว่า ตัวชี้วัดที่
เป็นปัญหาและอาจจะท าให้โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัด RDU ขั้นที ่2 ได้แก่  
ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล (RDU1 – RDU Hospital) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤20% มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ทุ่งหัวช้างและ รพ.ป่าซาง 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤20% มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ป่าซาง 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤40% มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ล าพูน และ รพ.ป่าซาง 

ตัวชี้วัดที่9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤10% มี
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ป่าซาง 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยา Glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR 
น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร มีโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ล าพูน รพ.
บ้านโฮ่ง และ รพ.ลี้ โดยขณะนี้ รพ.ลี้และ รพ. บ้านโฮ่งได้ตัดรายการยาดังกล่าว ออกจากรายการยาของ
โรงพยาบาลและหารายการยาอื่นทดแทนแล้ว  
 
 2.3 Framework 

ใช้กรอบตามกลยุทธ์ 6 building blocksดังนี้  
บริการ  : ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ การจ่ายยา การจัดหายา และ 

Service plan ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด เพ่ิมการเข้ามามีส่วนร่วม
การให้บริการแพทย์แผนไทย รณรงค์การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น 

คน  :  มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างความตระหนักในผู้สั่งใช้ยา รวมทั้งจะมีการออกนิเทศติดตามการด าเนินงานจากคณะกรรมการ
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ระดับจังหวัดในโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระหว่างเดือนมีนาคม – 
เมษายน   2561 เพ่ือควบคุมก ากับและรับทราบปัญหาในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของพ้ืนที่  

ข้อมูล  :  มีการควบคุมก ากับติดตามข้อมูลหลายระดับ มีการรายงานผลการด าเนินงานในระดับ
กระทรวงในทุก 3 เดือนผ่านระบบรายงานพิเศษ มีการสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการในระดับจังหวัด
ทราบทุก 3 เดือน และ มีการวางแผนในการรายงานข้อมูลในผู้บริหารในระดับจังหวัดทราบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลกลับไปยังหน่วยบริการ และยังมีการเชื่อมโยงผลการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือที่เป็น
ปัญหาในการด าเนินไปยัง service plan สาขาที่เก่ียวข้องต่างๆ  

เทคโนโลยี  : มีโปรแกรมในการรวบรวมและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลตาม
ตัวชี้วัด คือ Program RDU 2016 และรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิบัติชีวนะ ในรพสต.ผ่านระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัด (HDC) (ใช้ Hos XP ทุก รพช.ยกเว้น รพ.ล าพูน) 

เงิน  :  งบประมาณการด าเนินงานมาจากงบประมาณประจ าปี และ งบประมาณของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง  

ธรรมาภิบาล  : มีเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสั่งใช้ยาของผู้สั่งใช้  
 
 2.4 Task List  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  PTC 

1.1 การนิเทศติดตามระดับจังหวัด 
1.2 การประชุมคณะท างานและส่ง
ข้อมูลด าเนินการ 

    

2.  ส่ ง เสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ในกุญแจ 
PLEASE โดยใช้  RDU markers 
- การพัฒนาศักยภาพ (Developing)ทั้ง
เจ้าหน้าที่และประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดท าแนวทางและอบรมการใช้ยา
สมุนไพรในการรักษา URI  AD ระดับ
จังหวัด 

    

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด
และ รพ. 
- การเชื่อมโยงบูรณาการกับ 
Service planอ่ืนๆ ( Integration) 
 

    

4. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสมรพสต. 
- สร้างความตระหนักรู้ในเจ้าหน้าที่ผู้สั่ง
จ่ายยา 
- นิเทศติดตามโดย รพ.แม่ข่าย 
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 2.5 Activities /Project  

1. M&E (Monitor & evaluation and feedback) 
 1.1 การสรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU2 และน าเสนอในการประชุมประจ าเดือน 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)  
  1.2 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน ของแต่ละโรงพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป้าหมายโรงพยาบาลละ 1 ครั้งต่อปี จ านวน 8 แห่ง โดย
ด าเนินการและสรุปผลเสร็จสิ้นแล้ว 

1.3 การส่งข้อมูลการด าเนินการตามตัวชี้วัด RDU2  
1.3.1 ส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด ไปยัง ผู้สั่งใช้ยา ทุกเดือน 
1.3.2 ส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด ไปยัง คณะกรรมการ PTC และ RDU ของโรงพยาบาลทุก

เดือน 
1.3.3 ส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด ไปยัง service plan ที่เก่ียวข้อง  

 1.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ 
    
       2. การพัฒนาศักยภาพ (Developing) 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลการด าเนินการ ของ รพ/เครือข่ายบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและผลงานเด่นในระดับพ้ืนที่  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย บุคลากร
การแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และ สสจ.  
       3. การเชื่อมโยงบูรณาการกับ Service plan (Integration) ได้แก่ primary care cluster/ ปฐมภูมิ/
อายุรกรรม / สูติกรรม / ไต/ NCD / อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
   
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

มีความควบคุมติดตามผ่านระบบรายงานระดับกระทรวงตามตัวชี้วัด (ระบบรายงานเฉพาะกิจ  RDU)  
การสรุปผลการด าเนินงานตามแบบรายงานตรวจราชการกรณีปกติประจ าปี 2561 และ การรายงานผลการ
ด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในทุก 3 เดือน และในการประชุมผู้บริหาร 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

RDU 1  ขั้นที่ 1 และ 2 
 

ด า เนิ นกิ จกร รมตาม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ ไม่ เหมาะสมออกจากบัญชีย า

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน 4 

กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สตรี

ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 
2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 

RDU 2 ขั้นที่ 1 และ 2 ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 
กลุ่มโรค ได้แก่ RI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่ใช้ยา
ปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ท้ัง RI และ AD 

สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ที่ผ่าน) 
(ข้อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
(ที่ผ่าน) 
- รอบ 1 

(ข้อมูล ต.ค.60-มี.ค.61) 
 - รอบ 2 

(ข้อมูล ต.ค.60- มิ.ย.61) 
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตามRDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด:  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ของรพ.ทั้งหมด  

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

8 8 

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผา่น RDU ขั้นที่ 1 

8 7 

R  RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 87.5 

2. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 1 0 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 12.5 0 
 

1. Small Success  
ไตรมาส 1 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDUขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
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  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560-2561 

ปี RDU เป้าหมายตวัชี้วัด 
A S M1-M2 F1-F2 รพ.สต. สรุป 

จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % 

2560 
RDU1 (5ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 6 85.7 - - - - - - 

*RDU2 ≥40(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 7 87.5 - - - 

RDUขั้นที่1 ≥80 - - - - - - - - - - - - - - - 8 7 87.5 

2561 

RDU1 (5ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 7 100 - - - - - - 

**RDU2 ≥40(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 8 100 - - - 

RDUขั้นที่1 ≥80 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 100 

RDU1 (12ตัว) - - - 1 0 0 - - - 7 1 12.5 - - - - - - 

**RDU2 ≥60(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 8 100 - - - 

RDUขั้นที่2 ≥20 - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 12.5 

 

หมายเหตุ : *CUP (จ านวนกลุ่ม รพ.สต.)คิดตามจ านวนโรงพยาบาล 
             **จ านวน รพ.สต.ใน CUP นั้นๆทั้งหมด 
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4.3 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จ าแนกตามโรงพยาบาล (ณ 31 พฤษภาคม 2561) 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) 

 
 
 

RDU1 (ขั้นที่ 2) 
RDU 2 

 
สรุปผล 
RDU 

โรงพยา
บาล
ต่าง  ๆ

 
(ผ่าน/ตก) 

1)  ร้อยละการสั่งใช้
ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

2)  การด าเนินงาน
ของ PTC ในการ

ช้ีน าส่งเสริม 
RDU 

3)  รายการยา 
ท่ีควรตัดออก 
8 รายการ          

ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชี รพ. 

4)  การจัดท า 
ฉลากมาตรฐาน  

 
 

5) การส่งเสริม
จริยธรรมในการ
จัดซื้อยาและ

ส่งเสริมการขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช้
Gliben 
clamideใน DM 
สูงอายุ/ไตระดับ 3 

6) ร้อยละการใช้ 
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต ระดับ 
3 

7.) จ านวนสตรี
ตั้งครรภ์ท่ีใช้ยา 
Warfarin, Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับอ าเภอท่ี
ผ่านเกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะ
ท้ังโรค RI และ AD 
 

 
1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ผล ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน
/ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน
/ตก 

ผล ผ่าน/ตก ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน
/ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผ่าน ท้ังหมด ร้อยละ 
ขั้นท่ี 
1 

ขั้นท่ี 
2 

 1.รพ. ล าพูน S 86.77  ระดบั 3   1  ระดบั 3   ระดบั 3   34.78 × 21.61 × 17.11  15.30 × 26.70 × 1.15  0  15 17 88.23  × 

 2.รพ. บ้านธิ F2 93.20  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  27.06 × 52.83 × 53.19 × 57.14 × 1.33  0.58  0  2 2 100  × 

 3.รพ. บ้านโฮ่ง F2 94.31  ระดับ 3  0  ระดับ 3  ระดับ 3  32.53 × 29.49 × 63.05 × 51.61 × 24.45 × 0.77  0  9 9 100  × 

 4.รพ. ลี้ F1 91.61  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  30.61 × 42.31 × 63.70 × 26.58 × 36.36 × 2.22  0  10 14 71.43  × 

 5.รพ. ทุ่งหัวช้าง F2 94.84  ระดับ 3  0  ระดับ 3  ระดับ 3  14.54   25.94 × 58.64 × 58.64 × 0  9.10  0  3 4 75  × 

 6.รพ. เวียงหนองล่อง F3 92.73  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  28.34 × 32.17 × 64.00 × 0  0  5.28  0  3 4 75  × 

 7.รพ. ป่าซาง F2 95.80  ระดับ 3  0  ระดับ 3  ระดับ 3  11.85   14.58   40.00  10.00  0  3.19  0  13 13 100   

8.รพ. แม่ทา F2 94.26  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  29.41 × 31.38 × 56.03 × 19.23 × 0  10.33 × 0  9 9 100  × 

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 40 ≤ ร้อยละ 10 ≤ ร้อยละ 5 ≤ ร้อยละ 10 0 ราย 
ข้ัน 1 ≥ ร้อยละ 40 
ข้ัน 2 ≥ ร้อยละ 60 

RDU
1 ข้ัน 

1 
+RD
U2 

ข้ัน 1 

RDU
1 ข้ัน 

2 
+RD
U2 

ข้ัน 2 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1.ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก และการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดยังมีปัญหาในเรื่องนิยามและความชัดเจนของ
การเก็บข้อมูล เนื่องจากใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น คือ Program RDU 2016 แต่ยังไม่ใช่โปรแกรม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบรับรอง ควรจะมีโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐานจากฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจากส่วนกลาง  

4.2 ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในการด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 
2 คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล คือ ในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก URI โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน AD บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 
FTW และการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด APL ซึ่งพบว่ามีบางโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์บางตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ต่อไป  

4.3.ตัวชี้วัดบางข้อ จะต้องมีการบูรณาการระหว่าง Service plan ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤40% และตัวชี้วัด ร้อยละ
การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤10% เป็นต้น 

4.4 การด าเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาล โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และมีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัด หรือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ ยังมีบาง
โรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

   ผู้รายงาน : นางอัญชภรณ์ ค าสาร 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
วันที่ : 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
โทร : 053-569100 ต่อ 76430 
e-mail: anchaphorn.kamsarn@gmail.com 

 
ผู้รายงาน :  นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว 
ต าแหน่ง :   เภสัชกรช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี :  24/1/2561 
โทร:  089-9979745 
E-mail:  eakadun@gmail.com 

 

mailto:anchaphorn.kamsarn@gmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และ 

การป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

(2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
1. สถานการณ์ 

- มีการก าหนดนโยบายและมาตรการ ในรูปแบบคณะกรรมการ อยู่ในระหว่างด าเนินการทบทวน
ปรับปรุงให้สามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- มีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และผนวกเข้ากับงานประจ า  

- มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ โดยมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
- แนวโน้มการดื้อยาภาพรวม สามารถควบคุมได้ 

เชื้อที่เป็นปัญหาส าคัญ  
 ESBL (E.Coli. K.Pneu ) แต่ยังไวต่อ Carbapenem 
 A. Baum ดื้อ Carbapenem แต่ไวต่อ Colistin 
 เริ่มพบ CRE แต่ส่วนมากไวต่อ Vancomycin 

-   แนวโน้มพบเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด สามารถควบคุมได้ 
 เชื้อที่ปัญหาส าคัญ ได้แก่ ESBL (E.Coli, K.Pneu) 
 A.Baum ทุกราย ดื้อ Carbapenem  (แต่พบไม่มาก)  
 ปัญหา : อัตราการเพาะเชื้อ Growth ยังต่ า (< 10% )  และพบปัญหา Colonization / CI / 

ได้รับ antibiotic มาจากแหล่งอ่ืน 
 

2. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

รพ.ที่มีการจัดการ 
AMRอย่างบูรณาการ  
 

๑.การก าหนดนโยบายและมาตรการ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ 

ติดตามการด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ 5 กิจกรรม  

รพ.ที่มีการ
จัดการAMR 
อย่างบูรณาการ  
≥ ร้อยละ 70  

๒.การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
๓.การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพ 
๔.การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
๕.การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
บูรณาการ 
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 3. Small Success  
ไตรมาส 1 

รพ.ที่มีการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ ≥ ร้อยละ 
10 

ไตรมาส 2 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ ≥ ร้อยละ 
20 

ไตรมาส 3 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ ≥ ร้อยละ 
40  

ไตรมาส 4 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ ≥ ร้อยละ 
70 

 
4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
4.1 สรุปการด าเนนิงานของจังหวัด 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561) 
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ

จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพศ./รพท.

ทั้งหมด) 
1 

ผลงาน 
จ านวน รพ. ผ่าน 

1 

ร้อยละ 100 

 
4.2 รายละเอียดผลการด าเนินงาน รพ.ที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

กิจกรรม AMR รพ. ล าพูน หมายเหตุ 

1. การก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR () ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 1.1 คณะกรรมการ มีผู้บริหารเป็นประธาน 
- มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน AMR หรือ ใช้คณะกรรมการชุดเดิม เช่น ICC 
/ PTC โดยมีการปรับองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ให้ด าเนินการด้าน AMR 
- มีผู้บริหารเป็นประธาน เพ่ือให้มีการสนับสนุนนโยบายและทรัพยากร 

 
 

 

 1.2 มีการก าหนดแพทย์ 1 ท่านเป็นผู้น าทีมในการจัดการ AMR  และมีเภสัชกร/
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์/นักระบาดวิทยา ร่วมในทีม 

  

 1.3 มีการก าหนดเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล   
 1.4 มีแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลครอบคลุมกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 

      - การพัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
     -  การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ 
     -  การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ 
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กิจกรรม AMR รพ. ล าพูน หมายเหตุ 

2. 
 
 
 
 
 

การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
สัมภาษณ์ :  นักเทคนิคการแพทย์ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายการเชื้อที่ต้อง Alert  และ Work flow การ Alert 
2. Antibiogram 
3. รายงานข้อมูลความไวของเชื้อต่อยา  
4. สรุปรายงานเชื้อดื้อยา 8 ชนิดในกระแสเลือด 

 

( ) ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 2.1 สามารถวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
- Acinetobacter spp., (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter 

baumannii ได้) 
Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Enterococcus 
faecium ได้) 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus 
pneumoniae    

 
 

 
 
      

 

 2.2 มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที 
- มีการก าหนดรายการเชื้อดื้อยาที่ต้องรายงานด่วน 
- (ควร) มีการก าหนดเชื้อการเฝ้าระวังพิเศษ เช่น CRE , VRSA, VRE  
- สามารถแสดงช่องทางการรายงานด่วน เช่น ทางโทรศัพท์ line, 

intranet, E-mail 

 
 

 

 2.3 จัดท า Antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
- ล่าสุดปี พ.ศ. ...2560...   (รอบที่ 1 ควรมีปี 2559 , รอบที่ 2 ควรมีปี 2560) 
- มีการจัดส่งให้ ศูนย์วิทยศาสตร์การแพทย์/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

 

 2.4 ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเลกทรอนิกส์  
- () บันทึกใน Mlab   (  ) WHONet   (  ) Excel  (  ) อื่นๆ 
- (ควร) เชื่อมโยง micro lab กับ HIS ของโรงพยาบาลได้ 

  

 2.5 รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาและรวบรวมส่ง
มายัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัย
สาธารณสุข) ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ  

 

     

 

 2.6 มีรายงานเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่  
ข้อมูล ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
   ---1. โรงพยาบาลล าพูน ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด 
(Ax100/B)  
=  ร้อยละ 1.71   
 

ปีงบ 60 รอ้ย
ละ 1.71  
 
 
 
 
 

ค่ากลางของ
ประเทศ 2.5 % 
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กิจกรรม AMR รพ. ล าพูน หมายเหตุ 

   AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ (ราย) A = …………….. 
Acinetobacter baumannii ………6……. ………0………. 
Pseudomonas aeruginosa ………5…… ………16…… 
Klebsiella pneumonia …..…17….. ………64…… 
Staphylococcus ureus  ………2…… ………21…… 
Escherichia coli  ……89…… …  145…… 
Salmonella spp. ………3…….. ………14…… 
Enterococcus faecium  ……...2.….… ….…25……… 
Streptococcus 
pneumoniae  

………1……. ………5………. 

B = จ านวนผู้ป่วยที่ส่ง H/C 
(ราย) 

         B = 7,309 

 
ข้อมูล ตุลาคม 2560 – เมษายน  2561 

   ---๑. โรงพยาบาลล าพูน ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด 
(Ax100/B)  
=  ร้อยละ 1.18  
   AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ (ราย)        A =  …………….. 
Acinetobacter baumannii ………3……. ………0………. 
Pseudomonas aeruginosa ………1…… ………7…… 
Klebsiella pneumonia …..…9….. ………25…… 
Staphylococcus aureus  ………0…… ………9…… 
Escherichia coli  ……29…… …  72…… 
Salmonella spp. ………0…….. ………4…… 
Enterococcus faecium  ……...0.….… ….…13……… 
Streptococcus 
pneumoniae  

………4……. ………1………. 

B = จ านวนผู้ป่วยที่ส่ง H/C 
(ราย) 

         B = 3,905 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
   
ปีงบ 61 Q 
1-2 ร้อยละ 
1.18  
 

 2.7 (อาจเพ่ิม) ติดตามเชื้อดื้อยา 8 ชนิดในการติดเชื้อต าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากใน
กระแสเลือด 
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กิจกรรม AMR รพ. ล าพูน หมายเหตุ 
3. การดูแลก ากับการใช้ยาในโรงพยาบาล  

สัมภาษณ์ :  เภสัชกร 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายการยาทีค่วบคุมการใช้ และผลการด าเนินงาน DUE 
2. DDD ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 
3. มูลค่าการใช้ยากลุ่มเป้าหมาย 

(   ) ผ่าน 

(    ) ไม่ผ่าน 

 

 3.1 มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR) ในยากลุ่มที่ควบคุมการ
ใช้ (Controlled Antibiotic) โรงพยาบาลล าพูน 
(รอบที่ 1 ปีงบ 60 (เม.ย.60-ก.ย.60) และ รอบที่ 2 ปีงบ61 (ต.ค.60 – มี.ค.61) 
รายการยา Controlled 

Antibiotics 
% Appropriate 

รอบที่ 1 
% Appropriate 

รอบที่ 2 
Meropenem 252/318 (79.24%) 286/326 (87.73%) 
Ertapenem 20/20 (100%) 11/11(100%) 
Imipenem/Cilastatin 3/3(100%) 6/6 (100%) 
Cefoperazone/Sulbactam 9/10 (90%) 17/18 (94.44%) 
Piperacillin/Tazobactam 199/240 (82.91%) 203/239 (84.93%) 
Colistin 36/37 (97.29%) 44/48 (91.66%) 
Levofloxacin 9/9 (100%) 11/13 (84.61%) 
Vancomycin 36/38 (94.73%) 30/31 (96.77%) 
รวม 564/675 (83.55%) 608/692 (87.86%)  

 
 
 
 

% 
Appropriate 

รวม 8 
รายการ 

ปีงบ 60 = 
79.35% 

ปีงบ 61 Q1-
Q2 = 

87.95% 
 
 

 

 

 3.2 (ควร) มีระบบ pre authorization ในยากลุ่มที่จ ากัดการใช้ (Restricted 
Antibiotic) 
รพ. มีระบบ Post authorization : คือ ให้มีการสั่งใช้ยาที่restrict ไปก่อน 4 
วัน โดยแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องเป็นแพทย์ staff  เท่านั้น หากจะใช้ยาต่อหลัง 4 วัน  
ต้องมีการขออนุมัติใช้ยาต่อจากแพทย์ผู้อนุมัติใช้ยาเท่านั้น  นอกจากระบบ 
Restricted Antibiotic แล้ว ทางทีมยังมีระบบ การประเมินการใช้ยา 
(prospective audit with intervention and feedback) 

  

 3.3 (ควร) มีการก าหนดการใช้ยาตาม Evidence base และความไวของเชื้อ
ต่อยาที่สอดคล้องกับ Antibiogram ของ รพ.  
ก าหนดแนวทางการสั่งใช้ยาในโรคติดเชื้อ ดังนี้ 
1. กรณีท่ีพบเชื้อ/กลุ่มเชื้อ ที่เป็นสาเหตุ จะใช้ CPG ของโรคติดเชื้อแต่ละโรค 

ร่วมกับผลของ Antibiogram ของ รพ. ซึ่งนอกจากจะพิจารณาถึงความ
ไวของเชื้อต่อยา จะต้องพิจารณาเรื่องของ PD/PK ให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งติดเชื้อ 

กรณีที่เป็นการเริ่มต้นการรักษา หรือเพาะเชื้อไม่ขึ้น(Empirical treatment) 
จะใช้ CPG ของโรคติดเชื้อแต่ละโรคร่วมกับผลของ Antibiogram โดยพิจารณา
จาก ข้อมูลเชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในแต่ละโรค/ต าแหน่งติดเชื้อ และ
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ความไวต่อเชื้อต่อยา ยกตัวอย่างเช่น  HAP เชื้อที่เป็นสาเหตุมากที่สุด:  
Pseudomonas โดยจะเลือกการใช้ยาจาก Antibiogram ของรพ. ซึ่งจะดูจาก 
% ความไวของเชื้อ ต่อยา โดยเชื้อ Pseudomonas ใน รพ.ล าพูน  ยังคงไวต่อ
ยากลุ่ม Carbapenem (Meropenem) จึงเลือกใช้ยานี้แบบempiric  ในผู้ป่วย
ที่มีการติดเชื้อที่รุนแรง 

 3.4 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยนอก  
DDD ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกของรพ. ต่อ 1,000 visits ต่อ 
วัน  
(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ 2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /1000 visits/day =   .. ……………….  

DDD 
รอบท่ี 1 = 
3.40   
(N= 66,863) 
รอบที่ 2 = 
3.72   
(N= 65,968) 

 

 3.5 มีการติดตามปริมาณการใช้ยาในผู้ป่วยใน  
- 1.DDD ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด ต่อ 100 วันนอน  

(ข้อมูลรอบ 1 : เม.ย. – ก.ย. 60  รอบ 2 : ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 
DDD /100 วันนอน =   ……………….  

- (ควร) มีการเปรียบเทียบ DDD ในแต่ละช่วงเวลาของยากลุ่ม Carbapenem 
, Colistin, Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI), 3rd และ 4th 
Cephalosporin, Fluoroquinolone  เพ่ือแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการใช้ยา 

DDD  
รอบท่ี 1 = 
80.82  
(N= 
227,503) 
รอบท่ี 2 = 
82.21 
(N= 
229,296) 
 

 
 

 

 3.6 มีการติดตามมูลค่าต้นทุนของการใช้ยาปฏิชีวนะ  
(รอบที่ 1 ข้อมูล 1 เม.ย – 30 ก.ย.60 และ รอบที่ 2 ข้อมูล 1 ต.ค.60 – 31 มีค.61)   

- โรงพยาบาลล าพูน 
 มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยนอกและรพ.สต.  . 
 มูลค่ารวม รอบท่ี1= 1,586,042.14 บาท รอบท่ี2= 1,941,195.30 บาท 
 มูลค่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยใน 

       มูลค่ารวม รอบท่ี1= 5,181,607.42 บาท รอบท่ี2= 5,574,565.28 บาท 
       มูลค่ายากลุ่มเป้าหมาย  
       Carbapenem รอบที่1= 1,761,712.20 บาท รอบที2่= 1,919,473.00 บาท 
       Colistin   รอบที1่ = 215,605 บาท  รอบที2่ = 371,290.00 บาท 
       BL/BI      รอบที1่ = 958,883.82 บาท     รอบที2่ = 1,165,293.32 บาท 
       Tigecycline ยังไม่จ าเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ใน รพ.ล าพูน  เนื่องจากยังสามารถ
ใช้ Colistin ในการรักษาโรคติดเชื้อจาก A. baumannii MDR บาท 
       Cephalosporin รอบที่1= 973,896.33 บาท รอบที่2= 1,028,391.41 บาท 
       Fluoroquinolone รอบที1่= 189,824.42บาท รอบที่2= 250,364.60 บาท 

 
 
 

ต้นทุนรวม 
รอบที่1 =  

6,767,649.56 
บาท 

รอบที่2 = 
7,515,760.58 

บาท 
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4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

สัมภาษณ์ :  พยาบาล (ICN) 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายงานอัตราชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
2. รายงานอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนในโรงพยาบาล 

() ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 4.1  (ควร)ส ารวจอัตราชุกของการติดเชื้อใน รพ.  (point prevalence 
surveillance) ปีละ ๑ ครั้ง 
อัตราชุก = ………………. 

ปีงบ 60 = 
0.45 

ปีงบ 61 Q1-
Q2 = 1.35 

 

 4.2 มีสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSI  
สม่ าเสมอทุกเดือน 
      โรงพยาบาลล าพูน 

Target 
Surveillance 

ผลการด าเนินงาน 
ปี60 

ผลการด าเนินงาน ปี61 
Q1-Q2 

VAP 7.44 7.00 
CA-UTI 2.26 1.59 
CLABSI 0.30 0.86 

SSI 0.61 0.05  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4.3 มีสรุปรายการเชื้อก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแต่ละต าแหน่ง ปีละ ๑ ครั้ง    
 4.4 มีการรายงานข้อ 4.1 – 4.2 ไปยังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค   
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ น าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาล 

สัมภาษณ์ :  ประธาน หรือแพทย์ผู้น าทีม หรือเลขานุการ คณะกรรมการฯ 
หลักฐานที่ต้องดู 

1. รายงานการประชุม ที่แสดงผลการวิเคราะห์ AMR 
2. กิจกรรมส าคัญ และระบบก ากับติดตามของ รพ. 

() ผ่าน 
(    ) ไม่ผ่าน 

 

 5.1 มีการติดตามขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาส าคัญ   

 5.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูล   เช่น  
- การใช้ยากับความไวของเชื้อต่อยาและขนาดปัญหาเชื้อดื้อยา  
- แผนภูมิแสดงการใช้ยาอย่างเหมาะสม (% appropriate - DUE)  
- แผนภูมิแสดงปริมาณการใช้ยา (DDD) และความไวของเชื้อต่อยา  
- แผนภูมิแสดงจ านวน และสัดส่วนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาส าคัญของ

โรงพยาบาลแยกตามแหล่งรับเชื้อ( HI/CI) 
- รายงานความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพที่ส าคัญ   

 
 

 

 5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ/การระบาดของเชื้อดื้อยาแยกตามหอผู้ป่วย 
หรือ PCT และมีการคืนข้อมูลกลับให้หอผู้ป่วย หรือ PCT ที่พบปัญหา AMR  
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 5.4 มีการสรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเชื่อมโยงของ
สภาพปัญหา และน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ใน
โรงพยาบาล 

- มาตรการและกิจกรรมส าคัญ (Intervention) ของปี 2561 
-มีการรณรงค์แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในชุมชน โดยการจัดสัปดาหเ์ภสัชกรรม 
ณ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ 19 มกราคม 2561 
-มีการออกรายการวิทยุ 
-มีการรณรงค์ในชุมชนร่วมกับ รพ.สต.  
มีรายงานการก ากับติดตาม การด าเนินกิจกรรมที่ก าหนด 

 1.ข้อมูล CI 
สูง และพบเชื้อ
ดื้อยาในล าไส้
คนในชุมชน 

66.5% และมี
การจ าหน่าย 

ATB ในร้านช า 

สรุปผลการวิเคราะห ์
1. การติดเชื้อดื้อยาใน รพ.ล าพูน ทุกต าแหน่งของร่างกาย ในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 ลดลงจากปี 2560  

ร้อยละ 15.84  โดยพบว่ามีเชื้อแกรมลบดื้อยา (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, 
Escherichia coli) ลดลงร้อยละ 25.50 และ Enterococcus faecium ลดลงร้อยละ 27.27 แต่พบว่าการ
ติดเชื้อ Acinetobacter baumannii,Staphylococcus aureus เพ่ิมขึ้นร้อยละ 119.27, 20.00ตามล าดับ  
ส่วนการติดเชื้อดื้อยา 8 ชนิดที่เฝ้าระวัง ในกระแสเลือด มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 1.71 ในปี 2560 เป็น
ร้อยละ 1.18 ในปี 2561 ช่วง 6 เดือนแรก(ค่ากลางประเทศ ปี 2561 ร้อยละ 2.50) และเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือดที่ลดลง คือ Escherichia coli ,Pseudomonas aeruginosa และ Enterococcus faecium 
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการติดเชื้อของทุกต าแหน่งในร่างกายที่ลดลง แต่มีเชื้อดื้อยา Acinetobacter 
baumannii และ Klebsiella pneumonia ยังคงเดิม อย่างไรก็ตามพบว่าอัตรา No growth ในกระแส
เลือด ยังคงสูง(ปี 2560 คือ ร้อยละ 94.26  ปี 2561 ช่วง 6 เดือนแรก คือ 95.77 ) ซึ่งอาจจะท าให้การ
แปลผลการพบเชื้อดื้อยาผิดพลาดได้และส่งผลต่อ มาตรการการเฝ้าระวังและการประเมินความสมเหตุผล
ในการใช้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของอัตรา No growth ที่สูง 
เช่น ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน, คุณภาพสิ่งส่งตรวจ และความไวของอุปกรณ์การทดสอบ 

2. ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะทุกรายการ (DDD) ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยแต่มูลค่าการใช้
ยาปฏิชีวนะทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.05  ในขณะที่จ านวนผู้ป่วยเท่าเดิม โดยพบว่า
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ 8 รายการที่เฝ้าระวังเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 53.98 และมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.48 

3. ข้อค้นพบ 
3.1 ยาที่ใช้รักษา Acinetobacter baumannii (ดื้อยา) 

- การใช้ยา Colistin เพ่ิมขึ้นจากปี 2560: ร้อยละ 89.99 เนื่องจากพบการติดเชื้อ A. baumannii ดื้อ
ยาใน Organ ทั่วไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 119.3 ในขณะที่พบการติดเชื้อ A.baumannii ในกระแสเลือดเท่าเดิม 
จากการวิเคราะห์พบว่าต้องหาข้อมูลจ านวนต าแหน่งติดเชื้อของ A.baumannii และดูว่าเป็น CI หรือ NI 
เพ่ือวางแผนในการ Intervention เพ่ิมเติม 
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3.2 ยาที่ใช้ในกลุ่มเชื้อgram negative ที่ดื้อยา (ESBL, Pseudo, Klebsella) 
- ปริมาณการใช้ยา (DDD) Erta Levo Mero Pap-tazo Sulbac-Cefo Imipenem เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 48.03 
- เชื้อรวมทั้งหมด ลดลง 25.50 ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรุนแรงของ

โรค จ านวนวันนอน ความเหมาะสมในการใช้ยา การปรับแผนการใช้ยา เพ่ือบรรลุผลการรักษา 
3.2.1 พบ Ertapenem ลดลง ร้อยละ 39.05 

ข้อสังเกต : การ De-escalation ต่อเชื้อที่จ าเพาะ ด าเนินการได้ดีขึ้น 
3.2.2 Levofloxacin เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 11.35 
3.2.3 Meropenem เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.41 แต่ในขณะที่พบว่าเชื้อที่มีข้อบ่งใช้ยา Meropenem  
เช่น Klebsella Pseudo ESBL ไม่เพ่ิม และการประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพ่ิมขึ้นจาก 79.24 เป็น 
87.73 % 

สันนิษฐาน 
3.2.3.1 เกิดจากการยาในกรณี No growth และเป็นการติดเชื้อที่มีข้อบ่งใช้ว่าต้องใช้ 
Meropenem เพ่ิมสูงขึ้น (ดูข้อมูลจ านวนเคสโรคติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเพ่ิมเติม) 
3.2.3.2 ความรุนแรงของโรคมากขึ้น วันนอนมากขึ้น 

3.2.4 Piperacillin+Tazobactam เพ่ิมข้ึนร้อยละ 81.29 แต่ในขณะที่พบว่าเชื้อที่มีข้อบ่งใช้ยา 
Meropenem เช่น Klebsella Pseudo ESBL ไม่เพ่ิม และการประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพ่ิมขึ้น
จาก 82.91 เป็น 84.93 % 

สันนิษฐาน 
3.2.4.1 เกิดจากการยาในกรณี No growth และเป็นการติดเชื้อที่มีข้อบ่งใช้ว่าต้องใช้ 
Meropenem เพ่ิมสูงขึ้น (ดูข้อมูลจ านวนเคสโรคติดเชื้อเพ่ิมขึ้นเพ่ิมเติม) 
3.2.4.2 ความรุนแรงของโรคมากขึ้น วันนอนมากขึ้น 

3.2.5. Sulbactam+Cefoperazone ลดลงร้อยละ 22.31 
ข้อสังเกต : การ De-escalation ต่อเชื้อที่จ าเพาะ ด าเนินการได้ดีขึ้น 

3.2.6. Imipenem+Cilastatin เพ่ิมขึ้นร้อยละ 110.61  
 
ยาที่ใช้รักษา MRSA, Enterococus 
3.3 Vancomycin เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.42 และพบการติดเชื้อดื้อยา MRSA, Enterococi feaciumไม่ต่าง

จากเดิม 
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แนวทางในการปรับปรุง 
1. IC ด าเนินการทบทวนการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Acinetobacter baumannii และ 

Staphylococcus aureus ซึ่งมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 119.27, 20.00 ตามล าดับ และท าให้การใช้ยา 
Colistin และ Vancomycin (DDD)  เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 89.99, 13.42 ตามล าดับ 

2. LAB ด าเนินการทบทวนเรื่องการลดอัตรา No growth ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 95.77) 
3. การใช้ยา ด าเนินการทบทวนการใช้ยาในกลุ่มเชื้อ gram negative ที่ดื้อยา ( ESBL Pseudo Klebsella ) 

ซึ่งพบว่าอัตราเชื้อดื้อยาโดยรวมลดลง ร้อยละ 25.50 แต่ปริมาณการใช้ยาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 48.03 
4. พิจารณาแนวทาง/มาตรการการลดอัตราติดเชื้อจากชุมชน (CI) เช่น การลดอัตราเชื้อดื้อยาในชุมชน การ

ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน เช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน/บ้าน 

5. พิจารณาวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการดูแล เช่น อัตราการหาย อัตราการเสียชีวิต จ านวน/อัตราวันนอน และ
ค่าใช้จ่ายในภาพรวม เชื่อมโยงกับผลการด าเนินการในด้านการควบคุมการติดเชื้อ ปริมาณ/มูลค่า และ
ความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะ 

6. ในการที่จะทราบผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืนๆทั้งในระดับเขตและระดับประเทศ จะ
ได้เสนอให้ส่วนกลางพัฒนาระบบโปรแกรมมาตรฐานในการบันทึก/ประมวลผลข้อมูล AMR (การใช้ยา lab 
IC) และป้อนกลับข้อมูล เพ่ือใช้ในการ benchmark  และพิจารณางบพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อ เช่นเภสัชกรคลินิกโรคติดเชื้อหลักสูตร 4 เดือน/วุฒิบัตร และแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
อายุรกรรม 
 

โดยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาการติดเชื้อดื้อยา รพ.ล าพูน จะ
ด าเนินการทบทวนโดยเชิญ ผศ.พญ. ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคติดเชื้อและ
อายุรศาสตร์เขตร้อนจาก รพ.ศิริราช มาร่วมทบทวนและให้ความรู้กับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ที่ดูแล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

5.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- (ผู้นิเทศ) 
 
6 .ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

-  (ผู้นิเทศ) 
 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบยีบ  กฎหมาย 

-  (ผู้นิเทศ) 
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8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
งานวิจัย Effects of an antimicrobial restriction system on appropriate carbapenem use in a 

hospital without infectious diseases consultation ลงตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of 
General Medicine ซึ่งมีผู้วิจัย คือ 1.Warangkhana Wanla Lamphun hospital 2.Wasan Katip 
Chaingmaiuniversity 3.Sakon Supakul Chaingmai university 4.Porntipa Apiwatnakorn  
Lamphun hospital 5.Sompong Khamsarn Lamphun hospital 
 

     ผู้รายงาน นางอัญชภรณ์ ค าสาร 
     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
     วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 

  โทร 053-569100 ต่อ 76430 e-mail : anchaphorn.kamsarn@gmail.com 
 

ผู้รายงาน นายสมพงค์ ค าสาร 
     ต าแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

     วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
  โทร 053-569100 ต่อ 76430 e-mail : spklpn@gmail.com 

 

mailto:anchaphorn.kamsarn@gmail.com
mailto:spklpn@gmail.com
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฏาคม 2561 
ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดที่  30. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
ค่าเป้าหมาย   ไม่เกินร้อยละ 10 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

ปีงบประมาณ 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อระดับจังหวัด โดยเชิญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน เป็นประธาน มีประธานคณะกรรมการ Service Plan ทุกสาขา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน/ผู้แทน ผู้ดูแลศูนย์ส่งต่อ ThaiRefer และศูนย์ COC โรงพยาบาลทุกแห่ง Admin 
โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ/ผู้แทน และผู้รับผิดชอบงานส่งต่อ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน เป็นเลขานุการ เพ่ือทบทวนพัฒนาระบบการส่งต่อที่ผ่านมา และรับทราบสถานการณ์และ
วิเคราะห์ปัญหาระบบการส่งต่อจังหวัดล าพูน มีการถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการส่งต่อด้วย ThaiRefer 
ของเครือข่ายบริการทุกอ าเภอพบว่า จังหวัดล าพูน มี 2 อ าเภอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ยังส่งต่อ
ผู้ป่วยไม่ผ่านการใช้โปรแกรม คืออ าเภอเมือง และอ าเภอเวียงหนองล่อง พบว่าทุกโรงพยาบาลการลงข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยยังไม่ครอบคลุมทุกราย  ทั้งนี้จังหวัดล าพูนมีนโยบายให้เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบข้อมูล
การส่งต่อโดยใช้โปรแกรม Thai Refer  หน่วยบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉิน/Intermediate Care รพท./รพช.ร้อยละ 
100  หน่วยบริการผู้ป่วยทั่วไป รพท./รพช.ร้อยละ 80 หน่วยบริการ รพสต. ร้อยละ 50 

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ ,สาขา
โรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพ่ือไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับ
เดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง ได้แก่ กรณี 1) เพ่ือการวินิจฉัย 
และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพ่ือการรักษาต่อเนื่อง และท าให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการ
ปลายทางนั้นๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 
วิธีการประเมินผล :  

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการท าบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ 

ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วยสาขาท่ีเป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 

ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วย
จ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 

ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตเพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย 

ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม –  พฤษภาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ 036/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและ

คณะท างานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดล าพูน ปี 2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 
2. มีศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัดปฏิบัติงานอยู่โดยปรับใช้พื้นที่และใช้อัตราก าลัง

ผู้ปฏิบัติงานจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลล าพูน ท าบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน รับส่งต่อ
ผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ  

3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย ผ่านโปรแกรม ThaiRefer ดังนี้ 
 

ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใช้โปรแกรมการส่งต่อ ปี 2559 – 2561 
จ านวน รพสต. ที่ใช้โปรแกรม ThaiRefer(ข้อมูลจาก www’nrefer.moph.go.th) 

ปี 2559 2560 2561 
จ านวน(แห่ง) 28 36 44 

ร้อยละ 38.89 50 61.11 
อ าเภอที่ยังไม่เริ่มใช้โปรแกรม ตรวจสอบจาก  nRefer ในปี 2561 คือ อ าเภอเมือง และอ าเภอเวียงหนอง
ล่อง เนื่องจากการขาดความชัดเจนในการมอบหมายผู้รับผิดชอบในระดับอ าเภอ 

 
ภาพรวมข้อมูลการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมายังโรงพยาบาลล าพูน จากโปรแกรม PMK และการบันทึก
โปรแกรม Thai Refer ปีงบประมาณ 2561(ต.ค.60-เม.ย.61) 

โรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย refer in ฉุกเฉิน จ านวนผู้ป่วย OPD case 
จ านวนผู้ป่วย Refer in จาก

รพช มา รพ.ล าพูน 
ฐานข้อมูล 

PMK 
รพ.ล าพูน 

บันทึก 
Thai 
refer 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ฐานข้อมูล 
PMK 

รพ.ล าพูน 

บันทึก 
Thai 
refer 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ฐานข้อมูล 
PMK 

รพ.ล าพูน 

บันทึก 
Thai 
refer 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ลี้ 602 831 ### 2,691 2,648 98.4 3,293 3,479 ### 
ป่าซาง 408 537 ### 1,759 2,580 ### 2,167 3,117 ### 
แม่ทา 303 418 ### 829 724 87.33 1,132 1,142 ### 
บ้านธิ 232 306 ### 900 679 75.4 1,132 985 87.01 
ทุ่งหัวช้าง 141 176 ### 849 650 76.5 990 826 83.4 
บ้านโฮ่ง 334 423 ### 2,392 4,819 ### 2,726 4,819 ### 
เวียงหนองล่อง 191 232 ### 621 984 ### 812 1,218 ### 

หมายเหตุ:ตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลล าพูน ### พบว่าการดึงข้อมูลในPMK ยืนยันตามการ
Record ของผู้บันทึกข้อมูลตั้งแต่เวชระเบียนรับvisit และการบันทึก ICD10 ที่ไม่ครบถ้วนท าให้ไม่สามารถดึง
ข้อมูลได้ครบตามจ านวน Refer in จริง จึงไม่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลในการค านวณเปรียบเทียบของการ
บันทึกเพ่ือหาร้อยละของการบันทึกได้  
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ข้อมูลการส่งต่อ  แยกปีงบประมาณ (ข้อมูลจาก www’nrefer.moph.go.th)  
ในปี 2561 การส่งต่อนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 26.23 

ปีงบประมาณ ส่งใน จ. ส่งใน 
เขต 

รพ.ใน 
กทม. 

ส่งนอก 
เขต 

รวม 
(ราย) 

(%) นอก
เขต+กทม. 

OPD IPD 

2560 18,826 4,279 8 59 23,172 5.65 21,763 1,409 

2560 –พ.ค.60 11,447 2,616 3 36 14,132 5.87 13,326 806 

2561 –พ.ค.61 18,772 4,183 9 33 22,997 4.33 21,885 1,112 

หมายเหตุ : จากการตรวจสอบข้อมูลการส่งต่อนอกเขตสุขภาพบริการพบว่า มีความคลาดเคลื่อนในการลง
ข้อมูลการส่งต่อนอกเขตสุขภาพมากกว่าความเป็นจริง เนื่องจาก ศูนย์บ าบัดยาเสพติดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และเปลี่ยนรหัสสถานบริการ จึงท าให้การลงข้อมูลเป็นโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
ปทุมธานี ในโปรแกรม 

ข้อมูลการส่งต่อจากโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดล าพูน ปี 2561 (ต.ค.60 - 31 พ.ค.61)  
ล าดับ โรงพยาบาล ส่งต่อจริงทั้งหมด 

OPD/IPD (ราย)   
บันทึก nrefer 

OPD/IPD (ราย)   
ส่งนอกเขต

(ราย)   
ส่งใน กทม.

(ราย)   
หมายเหตุ 

1 ล าพูน 3052/392 367/264 14 6 
 

ตามนัด/ตามสิทธิ ์
ตามความประสงค์ผู้ป่วย
และญาต ิ

2 ป่าซาง 4564/220 3688/256 1(นครปฐม) 0 ตามสิทธิ์การรักษา 

3 ลี้ 6534/207 4705/241 0 0 - 
4 บ้านโฮ่ง 5915/136* 5915/136 0 0 - 
5 แม่ทา 1608/74 1392/73 0 0 - 
6 

ทุ่งหัวช้าง 
2251/117 1128/62 1 0 รพ.มหาราช จ.อยธุยา(เลือก 

itemผิด) 

7 บ้านธิ 2702/64 1102/68 0 0 - 
8 เวียงหนองล่อง 2905/40 2232/1 0 0 - 
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ข้อมูลการส่งต่อแยกตาม Service Plan สาขา 4 โรคหลักโรงพยาบาลล าพูน ปี 2560 – 2561 
(ต.ค.60 - 31 พ.ค.61) 
Service Plan สาขา ส่งต่อนอกเขตสุขภาพไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ส่งต่อนอกเขตสุขภาพไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.) 
ส่งต่อนอกเขตสุขภาพไตรมาส 3 

(เม.ย.-พ.ค.) 

2560 2561 เพิ่ม/ลด%  2560 2561 เพิ่ม/ลด% 2560 2561 เพิ่ม/ลด% 

โรคมะเร็ง 2 3 เพ่ิม 2 1 ลด 50% 0 2(FU) เพ่ิม 
โรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0 1(FU) เพ่ิม 
อุบัติเหตุ&ฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0 0 1(FU) เพ่ิม 
ทารกแรกเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลล าพูนและศูนย์ประสานส่งต่อโรงพยาบาลล าพูน 
               จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพของจังหวัดล าพูน พบว่ามีจ านวนไม่มากและไม่เป็น
ปัญหา โดยเป็นการนัดตรวจติดตามการรักษา แต่เป็นการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาที่รพ.มหาราชเชียงใหม่ถึง
ร้อยละ 80 จึงได้มีนโยบายของจังหวัดล าพูนให้ลดการส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ร้อยละ 10  และ 
เพ่ิมการส่งกลับ โรงพยาบาลชุมชนในผู้ป่วย Intermediate Care ร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ให้ส่ง
ต่อไปที่ศูนย์มะเร็งล าปาง 
 

ข้อมูลRefer out OPD case 4 กลุ่มโรค โรงพยาบาลล าพูนกรณีส่งไปโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลล าพูน 
 

4. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจ านวนมาก 
และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการส่งต่อ ครอบคลุม 4 สาขา 

5. มีการบูรณาการร่วมกับ service plan intermediate care ,COC, palliative care ในการจัดท า
แนวทางการส่งกลับ(Refer back) ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ( Stroke, Head injury, Wound, Post-operative 
physical therapy ) 
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6. ประกาศยกเลิกใบrefer 3 สี และเปลี่ยนมาใช้ ThaiRefer 100% ในปี2561 ที่โรงพยาบาลลี้ 
7. มีการพัฒนาโปรแกรมการดึงข้อมูล Refer back โดยการใช้ cloud ที่รพ.บ้านธิ 
8. มีการจัดเที่ยวรถพิเศษรับผู้ป่วยกลับทุกวันพุธ “เที่ยวอุ่นใจ-ใกล้บ้าน” ที่โรงพยาบาลป่าซางและมี

ICU unit ที่โรงพยาบาลป่าซางเพ่ือเป็นnode ในการรองรับผู้ป่วยได ้4 เตียง(Palliative care) 
9. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการน าข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อในจังหวัดล าพูนน าเสนอใน

ระดับเครือข่ายล้านนา1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนน าเสนอข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการ
พัฒนาการใช้งานโปรแกรมThaiRefer ในระดับเขตสุขภาพที่จังหวัดล าปาง ปี 2561 

10. พัฒนาข้อมูลสถิติการส่งต่อผู้ป่วยของจังหวัดล าพูนส าหรับผู้บริหารแบบreal time ใน cloud 
11. น าระบบการตรวจสอบเส้นทางและการออกปฏิบัติงานของรถฉุกเฉินผ่านGPS โดยใช้

Application บนมือถือในการติดตามการปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาในการTransfer ผู้ป่วย 
12. มีการประเมินการส่งต่อรายcase 9 ด้าน(Referral audit) โดยใช้โปรแกรมThaiRefer ทั้งใน

ภาพรวมของจังหวัดและรายโรงพยาบาล ตลอดจนรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขจากทีมการรักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลปลายทางที่รับcase ส่งข้อมูลกลับไปยังทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายได้รับทราบเพ่ือพัฒนา
ระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันตามมาตรฐานระบบส่งต่อและข้อตกลงของเครือข่าย 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  

1. ควรมีโครงสร้างและทีมบุคลากรในการท างานภายในศูนย์ประสานงานการส่งต่อตลอด 24 ชั่วโมง
ตามภาระงานและมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อในโรงพยาบาลจังหวัด เพ่ือความก้าวหน้าและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และระบบสารสนเทศของจังหวัดล าพูนและเครือข่าย 

2. โรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ยังไมส่ามารถเชื่อมต่อโปรแกรม Thai Refer กับโปรแกรม PMKได้ทุกจุด
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานให้ได้ 100% 

3. USER ยังขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรมThai Refer 
4. โรงพยาบาลสังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข (ทบวงมหาวิทยาลัย) ยังไม่มีการเชื่อมโยงในการใช้งาน

โปรแกรม Thai Refer กรณีrefer OPD CASE ยังต้องใช้ E-refer ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ในการส่ง
ตัวผู้ป่วยและยังใช้ใบrefer 3 สี ท าให้ได้ข้อมูลส่งต่อยังไม่ครบถ้วน และไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ได้อย่างแท้จริง 

5. ระบบจัดการเก็บข้อมูล เรื่องการส่งต่อ ยังไม่ชัดเจน ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการส่งต่อ ท าให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร 
          1. มีแนวนโยบายให้มีการใช้ระบบการส่งต่อ Thai refer มีระบบเซิร์ฟเวอร์ให้เพียงพอกับการท างาน 
ให้ทันเวลา เป็นปัจจุบัน เพราะยังมี สถานพยาบาลบางแห่งยังไม่มีการใช้งาน 
           2. ในบริบทของจังหวัดล าพูน การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยบริการที่ขึ้น
ทะเบียนในระบบ และอยู่ในเขตสุขภาพที่ 1 ทั้งนี้หากมีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน
และแม่ข่าย คือโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่  ก็จะสามารถลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลของ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ในเขต 1  

 
 

      ผู้รายงาน  นางจันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ                
      ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
      โทร.089-5538024 

 

      ผู้รายงาน นางมรกต  เพชรรักษ์ 
      ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      ศูนย์ประสานการส่งต่อโรงพยาบาลล าพูน    

  โทร.089-8515145 
  5 มิถุนายน 2561 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ตัวช้ีวัดที่  33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20) 
 
1. สถานการณ์  

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดล าพูน 
1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

(นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จ านวน 34 แห่ง 
จากทั้งหมด 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.04 

- ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับ รพ.สต. เปิดให้บริการ จ านวน 26 แห่ง จากท้ังหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.62 
1.2 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 16 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50 ของ FTE ในจ านวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของ 
FTE โดยปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสาธารณสุข 11 แห่ง จากท้ังหมด 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.92 

- ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 12 คน ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 8 แห่ง (ทุกแห่ง) 

- ระดับ รพ.สต. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จ านวน 3 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 3 แห่ง จาก
ทั้งหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.22 

1.3 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
กลางของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,000,000 บาท ในการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือ
สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1  
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process   

- มีการควบคุมก ากับและประเมินผลการด าเนินงานจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม HDC 
ผลการด าเนินงานพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 28.01 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

- มีการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูน ทุก 3 เดือน 
 2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 

- ด าเนินโครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดล าพูน 

- ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

- ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
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- ด าเนินโครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชั่วโมง (อยู่ระหว่างด าเนินงาน) 
- โครงการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก าหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561) 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน (ก าหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561) 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน 

(ก าหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561) 
2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
- จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตามแผนการด าเนินงาน 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละเพ่ิมขึ้น

จากปี 2560 ร้อยละ 10 (เท่ากับร้อยละ 21.63) โดยปัจจุบันผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 28.01 
 2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 

- ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
บันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงด้านการจ่ายยาแผนไทยในหน่วยบริการ 

- ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  
- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร First line drug 
2.5 GAP Analysis  

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

สถานบริการ
สาธารณสุขที่
เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกยังคง
มีน้อย โดยเปิด
ให้บริการเพียง
จ านวน 34 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 43.04 

แพทย์แผน
ไทย/แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ ยังคง
มีน้อย โดยมี
จ านวน 16 คน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข
จ านวน 11 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.92 

การบันทึก
ข้อมูลการให้
รหัสด้าน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม โดย
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการ
บางแห่งยังไม่
ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
การด าเนินงาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยโดย
คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน ทุก 3 
เดือน 

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จาก กองทุน
ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทย / 
สป. / อบจ. 

ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพร
โดยใช้เป็นยา
ทดแทนและ
ยาสมุนไพร 
First line 
drug พร้อม
กับการพัฒนา
สถานที่ผลิต
ยาให้ได้
มาตรฐาน 
GMP ของ
องค์การ
อนามัยโลก 

การขับเคลื่อน
และการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย จะ
ด าเนินการ
ร่วมกันใน
ลักษณะของสห
วิชาชีพ รวมถึง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมกา
รพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน 
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2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
การขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน จะด าเนินการ

ร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย 
(Service Plan) จังหวัดล าพูน 

 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561) 

3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 28.01 (ผ่านเกณฑต์ัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            
               จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2561 

 

 
   

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 และผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในทุกอ าเภอ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดล าพูน        
              แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 
 

    
 

เมื่อจ าแนกเป้าหมายตามระดับของสถานบริการสาธารณสุขพบว่า ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป (เป้าหมายร้อยละ 10) โรงพยาบาลล าพูนมีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.48 ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นร้อยละ 3.76 ในปีงบประมาณ 2561 แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่
ผ่านตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ส่วนระดับโรงพยาบาลชุมชนพบว่า โรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งมีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโรงพยาบาล
ชุมชนที่ผ่านตัวชี้วัด (เป้าหมายร้อยละ 20) จ านวน 3 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของ
โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ส าหรับระดับ รพ.สต. พบว่า รพ.สต. ส่วนใหญ่ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต. ที่ผ่านตัวชี้วัดระดับ รพ.สต. (เป้าหมายร้อยละ 30) 
จ านวน 55 แห่ง จากท้ังหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของ รพ.สต.ทั้งหมด 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

4.1 ปัญหา/อุปสรรค 
1.การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 

แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ผลงานตัวชี้วัดยังคงต่ าอยู่ และ
ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยจังหวัดล าพูน          
ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันถึง 3 ระบบ คือ JHCIS (รพ.สต.) HosXP (รพช.) และ PMK (รพท. ล าพูน) จึง
มีความแตกต่างในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังพบว่าผลงานของโรงพยาบาลล าพูนบนโปรแกรม HDC      
ต่ ากว่าความเป็นจริง 

2.อัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดล าพูนยังคงมีจ านวนน้อย (มีจ านวน 16 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ 
FTE รพ.สต.ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย
ไม่พัฒนาไปเท่าท่ีควร 
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3.สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดล าพูนซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าซาง แม้จะผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่พบว่าก าลังการผลิตยังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ยาสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดล าพูนและในเขตสุขภาพที่ 1 อีกทั้งปัจจุบันมาตรฐานการ
ผลิตยาสมุนไพรได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งยังคงประสบปัญหาใน
การพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการหาแบบ
แปลนอาคารผลิตที่เหมาะสมเพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป 

4.ขาดการชี้แจงแผนการด าเนินงานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยทาง
กรมใช้วิธีแจ้งเป็นหนังสือราชการซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว และแผนการด าเนินงานที่มาจากกรมไม่ได้
สะท้อนถึงปัญหาการด าเนินงานในพ้ืนที่ โครงการบางอย่างไม่ได้แจ้งอยู่ในแผนการด าเนินง านตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ แต่มีหนังสือสั่งการมาภายหลังซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ก่อน 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1.สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการบันทึก

ข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2.พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ

สาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
ข้าราชการเพื่อเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของ FTE 

3.พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับการพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร 
4.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินงาน เพ่ือ

เป็นการสื่อสารสองทาง และสะท้อนถึงปัญหาในการด าเนินงานของพ้ืนที่ ไม่ควรท าเป็นหนังสือราชการมาเพียง
อย่างเดียว 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

      
 
 

     ผู้รายงาน นายเกรียงไกร ยังฉิม 
     ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
     หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
     วันที่ 11 มิถุนายน 2561 
     โทร 081-6714505 
     e-mail: Bom_fda@hotmail.co.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

หัวข้อ สาขาโรคไต 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม  2561    

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการสาขาไตจังหวัดล าพูน 

 
2.สถานการณ์  
—  สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน       

ในจ านวนนี้ เป็นผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย 2 แสนคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน รอการ
ผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 40,000 คน ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพียงปีละ 400 รายเท่านั้น  โดยใช้เวลารอ
ประมาณ 3 ปี มีผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13 ,000 กว่าคน ซึ่ง 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 60 ปี ผู้ป่วยไต 1 คน จะมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ท่ี 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะต้องได้รับการฟอกไตด้วยวิธีฟอกเลือด หรือล้างไตผ่านหน้า
ท้อง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้แต่ละปีต้องใช้งบประมาณถึง 3 พันล้ านบาท และคาดว่าในปี 2560 อาจต้องใช้
งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท  จากสถิติจังหวัดล าพูน     ปี 2561  พบว่าผู้ป่วยไตเรื้อรัง ไตรมาส 2 
—  ระยะที่ 1 3,157   ราย 
—  ระยะที่ 2 5,606 ราย 
—  ระยะที่ 3 6,490 ราย 
—  ระยะที่ 4 1,349  ราย 
—  ระยะที่  5 1,250   ราย 

- มีการให้บริการเพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในคลินิกโรคไตเรื้อรังโดยบูรณาการงานคลินิกโรคเรื้อรัง   โรงพยาบาล
ระดับ F1-3 ครบทุกแห่งส่วนโรงพยาบาลล าพูนมีทั้งคลินิกโรคเรื้อรังและคลินิกโรคไตเรื้อรังด าเนินการโดย
บุคคลากรครบองค์ประกอบ 
- การบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( Hemodialysis) โรงพยาบาลล าพูน   โรงพยาบาล
ป่าซาง และ  โรงพยาบาลลี้ และ ศูนย์เอกชน 3  แห่งจ านวนผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   537  ราย(รวม
ทุกศูนย์) 
- การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ( CAPD)  ในโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ที่ 
โรงพยาบาลล าพูน   1 แห่งจ านวนผู้ป่วยปัจจุบัน 173 ราย 
  ปัญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งรวมทั้งภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของ
ประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะไตวาย
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เรื้อรังระยะสุดท้ายขึ้นแล้วนี้เป็นการรักษาทีปลายเหตุเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
อย่างแท้จริง 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น)  

3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (เฉพาะไตรมาสสอง) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥65%      เมื่อสิ้นสุดปี
งบฯ 2561) (ไตรมาส 2) 

อ าเภอ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

 จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-4(B) 

 

จ านวนผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-4ที่มี
อัตราการลดลงของ 
eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr(A) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี
อัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: ≥65%(Ax100/B) 

เมืองล าพูน 197 125 63.45 

แม่ทา 108 63 58.33 

บ้านโฮ่ง 261 204 78.16 

ลี้ 210 98 46.67 

ทุ่งหัวช้าง 286 235 82.17 

ป่าซาง 222 108 48.65 

บ้านธิ 29 18 62.07 

เวียงหนองล่อง 34 17 50.00 

รวม 1,347 868 64.44 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข – 31 มีนาคม  2561 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จ าแนกตาม Stage เขตสุขภาพท่ี 1 จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส 2) 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage 

รวมทุก
Stage 

Stage1 ร้อยละ Stage2 ร้อยละ Stage3 ร้อยละ Stage4 ร้อยละ Stage5 ร้อยละ 

เมืองล าพูน 7,941 2,380 29.97 2,656 33.45 2,207 27.79 506 6.37 192 2.42 

แม่ทา 1,594 94 5.90 548 34.38 742 46.55 162 10.16 48 3.01 

บ้านโฮ่ง 4,987 669 13.41 2,038 40.87 1,938 38.86 264 5.29 78 1.56 

ลี้ 910 48 5.27 146 16.04 421 46.26 168 18.46 127 13.96 

ทุ่งหัวช้าง 798 23 2.88 168 21.05 445 55.76 102 12.78 60 7.52 

ป่าซาง 1,226 66 5.38 178 14.52 715 58.32 172 14.03 95 7.75 

บ้านธิ 572 107 18.71 159 27.80 203 35.49 66 11.54 37 6.47 

เวียงหนองล่อง 572 28 4.90 161 28.15 306 53.50 51 8.92 26 4.55 

รวม 18,600 3,415 18.36  6,054 32.55  6,977 37.51  1,491 8.02  663 3.56 

 

การแบ่ง Stage แบ่งจากค่า creatinine ครั้งสุดท้ายท่ีแปลงเป็น eGFR /eGFR ครั้งสุดท้ายท่ีตรวจ ตามช่วง
ดังนี้  

- stage 1 >= 90   - stage 2 = 60-89.99  - stage 3 = 30-59.99   - stage 4= 15-29.99        - stage 
5 น้อยกว่า 15 

* ผู้ป่วย 1 คน สามารถเป็นผู้รับบริการได้มากกว่า 1 โรงพยาบาล 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข  31 มีนาคม .  2561 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน    
ปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส 2) 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage 

รวมทุก
Stage 

Stage1 ร้อยละ Stage2 ร้อยละ Stage3 ร้อยละ Stage4 ร้อยละ Stage5 ร้อยละ 

เมืองล าพูน 6,480 1,958 30.22 2,215 34.18 1,799 27.76 379 5.85 129 1.99 

แม่ทา 1,619 134 8.28 531 32.80 750 46.32 160 9.88 44 2.72 

บ้านโฮ่ง 4,603 615 13.36 1,881 40.86 1,803 39.17 243 5.28 61 1.33 

ลี้ 986 76 7.71 191 19.37 445 45.13 176 17.85 98 9.94 

ทุ่งหัวช้าง 750 26 3.47 154 20.53 421 56.13 96 12.80 53 7.07 

ป่าซาง 1,596 214 13.41 323 20.24 784 49.12 182 11.40 93 5.83 

บ้านธิ 532 100 18.80 149 28.01 188 35.34 62 11.65 33 6.20 

เวียงหนองล่อง 576 34 5.90 162 28.13 300 52.08 51 8.85 29 5.03 

รวม 17,142 3,157 18.42  5,606 32.70  6,490 37.86  1,349 7.87  540 3.15  

 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข  31  มีนาคม   2561 
  *   ผู้ป่วย 1 คน จะมีเพียง 1 Record 

  *   stage 5 ยังไม่รวมผู้ป่วยท่ีรับการบ าบัดทดแทนไตแล้ว 
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จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีการเปลี่ยน Stage  จังหวัดล าพูน 

(ไตรมาส 2) 

ผู้ป่วยที่มีค่า egfr 2 ปี 13,312 

คงท่ี Stage 1 756 

Stage 1->Up 159 

Down<-Stage 2 978 

คงท่ี Stage 2 2,915 

Stage 2- > Up 403 

Down<-Stage 3 1,239 

คงท่ี Stage 3 4,789 

Stage 3-> Up 189 

Down<-Stage 4 298 

คงท่ี Stage 4 992 

Stage4->Up 104 

Down<-Stage5 62 

คงท่ี Stage5 428 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข 31 มีนาคม   2561 
   *   stage 5 ยังไม่รวมผู้ป่วยท่ีรับการบ าบัดทดแทนไตแล้ว 
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2)  มีบริการ CKD clinic และเครือข่ายบริการโรคไต  100% 

ระดับโรงพยาบาล ชื่อรพ. 
มี CKD 
clinic 

ไม่มี CKD clinic 

ร้อยละ
ของรพ.ที่
มี CKD 
clinic 

Lapใช้ในการตรวจ 

รพท(S) ร.พล าพูน มี  100 Enzymetic 
รพช.ขนาดใหญ่  (F1) รพ.ลี้ มี รวมใน NCD clinic 100 Jaffe 
รพช.ขนาดกลาง (F2) รพ.บ้านธิ มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 
 รพ.แม่ทา มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 
 รพ. บ้านโฮ่ง มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 
 รพ. ทุ่งหัวช้าง มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 
 รพ.ป่าซาง มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 
รพช.ขนาดกลาง (F3) ร.พเวียงหนอง

ล่อง 
มี รวมใน NCD clinic 100 Enzymetic 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับ
ตรวจ) 

 8  100  

(3) มีบริการ dialysis 
(3.1) มีบริการ PD และ HD 

ระดับโรงพยาบาล ชื่อรพ. 

มีบริการ PD และ HD ร้อยละของ
รพ.ที่มี PD 
และ HD 

HD (ราย) PD (ราย) 

 เครื่อง 

รพท.(S)  รพ.ล าพูน 40 14 เครื่อง 173 100 

รพช.ขนาดใหญ่  (F1) รพ.ลี้ 32 7 เครื่อง ไม่มี  

รพช.ขนาดกลาง (F2) รพ.ป่าซาง 28 9 เครื่อง ไม่มี  

รพ เอกชน รพ หริภุญชัย 140 20 เครื่อง ไม่มี  

 รพ.ศิริเวช 195 35 เครื่อง ไม่มี  

 เหมืองง่าเวชกรรมคลินิก 102 16 เครื่อง ไม่มี  

รวม  537 101   
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3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตารางเป้าหมาย Health needs และ Small success   แยกรายสาขาจังหวัดล าพูนสาขาไต 

(วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด) 

ตัวช้ีวัดระดับประเทศ ความต้องการด้านสุขภาพของจังหวัดล าพูน (Health needs) 
(จากเป้าหมาย  ลดป่วย ตาย แออัด ปี 2561) 

Small success ระยะ 6 เดือน 
(จากแบบส ารวจ Small Success ปี  2561) 

การลด 
Morbidity/M

ortality 

Access to care Equity 
Quality 

Efficiency 

เป้าหมาย 6 เดือน ผลส าเร็จ 

1.ร้อยละของผู้ป่วยมี
อัตราการลดลงของ 
eGFR < 4 
ml/min/1.72 m2/yr 
(ร้อยละ 50) 

  
 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
(DM,  HT) ร้อยละ 80  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.
ระดับ F2 ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ขยายบริการบ าบัดทดแทนไต 
(HD, CAPD) ในผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้าย ร้อยละ 70 
 
 
 

1. ตรวจ 
Serum 
Creatinine 
ด้วยวิธ ี
enzymetic 
method 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  
HT) ร้อยละ 60  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.ระดับ F3
ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ให้บริการบ าบัดทดแทนไต (HD, CAPD) 
ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ร้อยละ 60  
 

ร้อยละ 33.96 
 

          ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
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การจัดบริการสุขภาพ (Service Delivery) รายสาขาจาก GAP Analysis ของ Health needs 
(จาก 6 building block ปี 2559 ของสาขาไต) 

 
GAP analysis Service 

Delivery 
 

ระดับ การจัดท าแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One 

hospital one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
ก าลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

1. บุคลากรที่ให้บริการไม่
เพียงพอกับจ านวนผู้ป่วย 
CKD 
2. การตรวจ Serum 
Creatinine ยังไม่ใช่วิธี
มาตรฐาน คือ   
enzymetic method 

1.ขยายบริการ 
CKD    
 

 S 1. พัฒนาคุณภาพ CKD Clinic 
2. จัดท าแนวทางดูแลผู้ป่วย 
CKD ของจังหวัด ให้มีความ
สมดุลระหว่างคุณภาพการรักษา
และภาระงานของบุคลากร 
 

ความต้องการ
ก าลงัคน  
 1.โภชนากร 
/ นักก าหนดอาหาร 
2.พยาบาลประจ า 
CKD Clinic 
3.เภสัชกร ประจ า 
CKD Clinic 

1. พัฒนาการลงลง
ข้อมูล โปรแกรม 
HDC ของ
กระทรวงฯ 

1. เปลี่ยนการตรวจ Serum 
Creatinine เป็น  enzymetic 
method โดยจัดซื้อร่วมจังหวัด/
เขต เพ่ือลดต้นทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F1-F3 1. พัฒนาคุณภาพ CKD Clinic 
 

ความต้องการ
ก าลังคน  
 1.โภชนากร 
/ นักก าหนดอาหาร 
2.พยาบาลประจ า 
CKD Clinic 
3.อายุรแพทย์ 
4.เภสัชกร 

1. พัฒนาการลงลง
ข้อมูล โปรแกรม 
HDC ของ
กระทรวงฯ 

1. เปลี่ยนการตรวจ Serum 
Creatinine เป็น  enzymetic 
method โดยจัดซื้อร่วมจังหวัด/
เขต เพ่ือลดต้นทุน 
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GAP analysis Service 
Delivery 

 

ระดับ การจัดท าแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One 

hospital one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
ก าลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

3. การคัดกรอง CKD ใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  
HT) ได้เพียงร้อยละ 
33.96 

 F1-F3 1. จัดท าแนวทางคัดกรอง CKD 
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  HT) 
ทุกราย ร่วมกับรพ.สต. 

ความต้องการ
ก าลังคน  
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- เภสัชกร 

1. พัฒนาการลงลง
ข้อมูล โปรแกรม 
HDC ของ
กระทรวงฯ 

1. เปลี่ยนการตรวจ Serum 
Creatinine เป็น  enzymetic 
method โดยจัดซื้อร่วมจังหวัด/
เขต เพ่ือลดต้นทุน 

4.ให้บริการบ าบัดทดแทน
ไต (HD, CAPD) ในผู้ป่วย
ไตวายระยะสุดท้าย  ได้
ร้อยละ 56.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ขยายบริการ 
CAPD 
 

    S 1.ขยายบริการ CAPD 
2.พัฒนา CKD & CAPD 
Network จ.ล าพูน 
 

ความต้องการ
ก าลังคน  
- พยาบาล PD (1 คน 
: ผู้ป่วย 50 คน) 
- โภชนากร / นัก
ก าหนดอาหาร 
ความต้องการพัฒนา
ก าลังคน  
- พยาบาล 
อบรมหลักสูตรเวช
ปฏิบัติการบ าบัด
ทดแทนไต (การฟอก
เลือดทางช่อง
ท้อง) ระยะเวลา 6 
เดือน  

-  โปรแกรม DPEX 
-  TRT Registry 
-  PD Excel 
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GAP analysis Service 
Delivery 

 

ระดับ การจัดท าแผนรองรับ Service 
Plan ในรูปแบบ One 

hospital one province 

 ความต้องการการสนับสนุน 
ก าลังคน/การพัฒนา ระบบข้อมูล

สารสนเทศ(ระบุ) 
Investment plan/Material 

  F1-F3 การพัฒนาศักยภาพ 
โรงพยาบาลเพื่อ 
- รับการรักษาส่งต่อ 
complication  
จาก CAPD ที่ไม่ซับซ้อน 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD 

  - Lab culture for 
Peritonitis 
- ยาปฏิชีวนะส าหรับรักษา 
peritonitis 

  P  การพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. 
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD 

   

 3. ขยายบริการ 
HD  
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขยายบริการ HD  
2. ผ่าตัด และแก้ไขปัญหา 
Vascular access (AVF และ 
AVG) 

ความต้องการ
ก าลังคน  
- พยาบาล HD (1 
คน : ผุ้ป่วย 2 คน : 
รอบ) 
- ศัลยแพทย์หลอด
เลือด 
- โภชนากร / นัก
ก าหนดอาหาร 

-  TRT Registry 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครื่อง CRRT 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

-  โปรแกรม HDC มีปัญหาในการลงข้อมูลในโรงพยาบาลในแต่ละระดับ ไม่บุคลากรรับผิดชอบหลัก  
-  ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต อายุรแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร และนัก
โภชนากร- ระบบสารสนเทศในจังหวัดได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง 
- บุคลากรมีภาระงานประจ ามากเกินไป ท าให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
- ประเด็นเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงยังมีการเชื่อมโยงกับงานโรคเรื้อรังค่อนข้างน้อย 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
1. ผู้รับผิดชอบใน CKD clinic ด้านบุคลากร 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ CKD clinic มีไม่เพียงพอ 
ไม่ครบองค์ประกอบ  แพทย์ พยาบาล  เภสัช
กร นักก าหนดอาหาร กายภาพบ าบัด 
1.2 ศักยภาพพยาบาลใน CKD  clinic ยัง
ต้องการพัฒนา 
1.3  สถานที่ด าเนินการ ในงาน  CKD  clinic 
ไม่มีสถานที่เฉพาะ และเหมาะสมกับการ
ด าเนินงาน 
1.4  การได้รับการตรวจแล็ป creatinine 
เพ่ือการคัดกรองโรคไตได้เจาะตรวจ 1 ครั้ง/ปี 

1.1 การพัฒนา CKD clinic ให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือชะลอผู้ป่วย 
RRT  
1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
CKD clinic 
1.3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบในCKD  clinic 
1.4  เพ่ิมบุคลากรใน CKD 
คลินิก  
1.5 ควรมีการเจาะตรวจ 2 
ครั้ง/ปี เพื่อประเมินการลดลง
ของไต 

1.1 งบประมาณในการพัฒนา 
CKD  clinic  
1.2 การใช้ enzyme matic 
method ในการตรวจ ( ใช้ทั้ง
โรงพยาบาลในผู้ป่วยstage 3-4  
) 
1.3 หาสถานที่ท่ีเหมาะสมใน
การด าเนินงาน CKD  clinic 
1.4 เพ่ิมงบประมาณในการ
ตรวจ แล็ป creatinine ตรวจ 
2 ครั้ง/ปี 

2. ความครบถ้วน  น่าเชื่อถือของข้อมูล 
ของแต่ละโรงพยาบาลที่ได้จากโปรแกรม HDC 
ยังไม่น่าเชื่อถือ บางโรงพยาบาลไม่มีข้อมูล/มี
น้อยข้อมูล บางโรงพยาบาลไม่มีข้อมูล ยังใช้
การเก็บข้อมูลเป็นแบบ Manual 
 

2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการ
ลงข้อมูล เช่น 43 แฟ้ม ,
โปรแกรม HDC ให้ชัดเจน 
2.2 พัฒนาความรู้แก่ผู้ที่ใช้
โปรแกรมต่างๆ 
2.3 การน าเข้าข้อมูลให้ถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 
 

2. โปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเช่น 43 แฟ้ม ,HDC, 
โปรแกรมอ่ืนๆ 
การพัฒนาโปรแกรมและการ
น าไปใช้ 

3.จ านวนบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต/
HD/CAPD 
อัตราก าลังพยาบาลต่อผู้ป่วย PD 1:90  

3.ประสานความร่วมมือใน
เครือข่ายร่วมดูแล รพสต รพช 
ขยาย NODE 

3. งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร 
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(เกณฑ์ 1:40) 
 

- การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
โครงการ CAPD 
- ทางเลือก  pallrative  care 

4. มีขาดเครือข่ายในการดูแล CAPD  4. ควรมีการประสานความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยCAPD 

4. งบประมาณในการพัฒนา
เครือข่ายCAPD มากกว่าเปิด
หน่วย HD เพ่ิอขอ       เพ่ิม
บุคลากรทางด้าน  CAPD 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- งบประมาณในการตรวจค่า serum creatinine โดยใช้  enzymetic method การคัดกรองผู้ป่วย CKD ใน DM, 
HT  
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใน CKD  คลินิก 
- การใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ  
- ขาดแคลนบุคลากรและอัตราก าลัง อายุรแพทย์โรคไต , พยาบาล , เภสัชกร , นักก าหนดอาหาร 
 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
-  ใช้ระบบพี่ช่วยน้องในการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตใน โรงพยาบาลจังหวัดช่วยโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดบุคลากรตาม
องค์ประกอบ 

 
 7. การด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 
- จัดให้มี CKD clinic และพัฒนาขึ้นเป็นล าดับใน 1 ปีให้ครบตามเป้าหมายและครบองค์ประกอบ 
  
 
 ผู้รายงาน  
 นายแพทย์นพรัตน์  วิบุลสันติ  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ     โทร  089-5549101  
 นางวัชราพร  สนิทผล        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โทร  091-8584832    
watch55543@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) 
ตัวช้ีวัดที่  INS 2.15 อัตราส่วนของผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

 
 

1. สถานการณ์ (สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ที่สามารถบ่งบอก Outcome หรือ Impact และวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ระบุปัญหา ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในที่จะขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่)   
 จ านวนผู้ที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออกเพ่ือบริจาคลดลงไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย  พบว่าสาเหตุหลักคือ 
ความส าเร็จในขั้นตอนการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติมีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมา และผู้ที่ยินยอมบริจาค
อวัยวะหลายรายพบมีการติดเชื้อในร่างกายและบางรายสภาพร่างกายในขณะนั้นไม่เหมาะสม  นอกจากนี้การค้นหา
และรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับบริจาคยังไม่ครอบคลุม  วิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากทัศนคติ และการขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนในจังหวัดล าพูนรวมถึงบุคคลากรในโรงพยาบาลล าพูน  ท าให้ขั้นตอนของการ
ค้นหาผู้ป่วยและการเจรจายังไม่ประสบความส าเร็จ   โดยแนวทางพัฒนาที่วางไว้ได้คือ  ให้พยาบาลที่ผ่านการอบรม
การประสานงานทุกคน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 13 คนได้ปฏิบัติงานจริงควบคู่ไปกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว ผลักดันให้
การรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาคเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติ   เพ่ือให้สามารถค้นหาผู้บริจาคได้ครอบคลุม   ขยาย
การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล ในกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล กลุ่มต่างๆในชุมชน  ได้แก่ วัด 
เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ   อสม.  บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยประสานความร่วมมือกับทีมเวชกรรมชุมชน  ออกหน่วย
ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ  และหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ  และดวงตา ของกาชาดจังหวัดล าพูน 
 
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน)  

ประชุมคณะท างานทุก 1 เดือน   
 2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)         
 ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต, สภากาชาด และงานต่างๆของโรงพยาบาล                
 ฃอความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคณะจังหวัดล าพูน (พระเทพรัตนนายก) ในการให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา  ให้คณะสงฆ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในงานบุญต่างๆ   ซึ่งได้รับความกรุณาอย่างดีและ
ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้แสดงเจตจ านงเป็นผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตา  
 จัดท าเกณฑ์การแจ้งทีมผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยค้นหาผู้ป่วยในหน่วยต่างๆ  ภายในโรงพยาบาลล าพูน  และ
เผยแพร่ในโรงพยาบาลเครือข่าย  ในโอกาสต่อไป 

 
 2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
 จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากภาวะสมองตาย 5 คน (ตามเป้าหมาย 0.7% ต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดในรพ.) 
 น าเสนอเกณฑ์ค้นหาผู้ป่วยเข้าเกณฑ์รับบริจาคกับทีมผู้บริหารรพ., องค์กรแพทย์ และส่วนการพยาบาล 
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 2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน  

- พัฒนาแนวทางการ
ค้นหา  และรายงาน
ผู้ ป่ ว ย ที่ เ ข้ า เ ก ณ ฑ์
บริจาค  

Goal: ออกหน่วย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ภายนอกรพ.  

Goal : ติดตามผลการใช้แนว
ท า ง ก า ร ค้ น ห า ผู้ ป่ ว ย ใ ห ม่ 
(suspected brain death pt. 
and non-sepsis death ทุกราย
ต้องรายงานทีมผู้ประสานงาน)  
- สัปดาห์รณรงค์การรับบริจาค
อวัยวะ  

Goal : actual donor-2 
5 ราย  

 
2.5 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา หากตัวชี้วัดอยู่ใน คณะที่ 1           

ใช้ PIRAB คณะที ่2 ใช้ Six Building Block)   
1. ระบบบริการ 

การค้นหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาคยังไม่ครอบคลุม และพยาบาลผู้ประสานงานการรับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา ที่ผ่านการอบรมยังมีประสบการณ์น้อย ไม่กล้าเจรจา (มักจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์ท าขั้นตอนการประสานงาน
เองทั้งหมด)   เป้าหมายคือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์บริจาคทุกคนต้องได้รับการเจรจาขอบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยทีมผู้
ประสานงาน  โอกาสพัฒนาคือให้ผลักดันให้เกณฑ์การรับบริจาคเป็นระเบียบโรงพยาบาลที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ
เรื่องส าคัญอ่ืนๆ และเม่ือมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์บริจาคให้ผู้ประสานงานที่มีประสบการณ์เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ที่เริ่มต้น 
2. ก าลังคนด้านสุขภาพ 
 ขาด Full-time coordinator ผู้ท าหน้าที่ประสานงานในแต่ละวอร์ดต้องปฏิบัติงานประจ าของตน จึงท าให้
การค้นหาผู้บริจาคในแต่ละหน่วยงานในเชิงรุก ยังไม่ประสบความส าเร็จ    สิ่งที่ปฏิบัติในขณะนี้คือให้ผู้รับผิดชอบ
หลักในแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่ค้นหาและรายงานกับทีมผู้ประสานงาน 
 ขาดผู้ผ่านการอบรมจัดเก็บดวงตา (ขณะนี้มีเพียง 1 ท่าน)   ได้เตรียมส่งบุคคลากรเพื่อรับการอบรมเพ่ิมเติม 
3. ค่าใช้จ่าย 
 ยังไม่มีปัญหาในส่วนนี้ 
4. เครื่องมือด้านสุขภาพ 
 ยังไม่มีปัญหาในส่วนนี้ 
5. ข้อมูลสารสนเทศ 
 เก็บข้อมูลเป็นสถิติในแต่ละเดือน แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคลจึงไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาในแต่
ละขั้นตอนได้จริง ในส่วนนี้ได้จัดท าแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับบริจาค ซึ่งยังคงพบว่าการน ามาใช้ไม่ครบ  
โอกาสพัฒนาในส่วนนี้คือหาวิธีการรายงานที่สะดวกมากขึ้น และหาผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน  
6. ธรรมาภิบาล 
 ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมา 

 

 2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
 ผู้ปฏิบัติงานหลัก นพ.เขมชาติ อาจรัตนกูล (ประสาทศัลยแพทย์), นางธันยพร กันทะวันนา (พยาบาล
วิชาชีพ ผ่านการอบรมผู้ประสานงานการรับบริจาคอวัยวะ) 
 คณะท างานประกอบด้วยทีมผู้บริหารโรงพยาบาล, บุคลากรจากห้องผ่าตัด, หอผู้ป่วยอายรุกรรมและ
ศัลยกรรม, ห้องแล็ป, หน่วยรับบริจาคโลหิต, ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 - พยาบาลที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประสานงานการรับบริจาคอวัยวะ 13 คน 
- พยาบาลที่ผ่านการอบรมการจัดเก็บดวงตา 1 คน 



-256-

 
 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  (อธิบายผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ/

เกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   
จ านวนผู้ที่ได้รับการผ่าตัดน าอวัยวะออกเพ่ือบริจาคอยู่ที่ 0.18% ไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมาย (0.7%) 
เกณฑ์ Small success รอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคือ การออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานรับบริจาคโลหิต 
เกณฑ์ Small success รอบ 9 เดือนที่ผ่านมาคือ ออกมาตรการการรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การบริจาคอวัยวะ  

 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

ข้อมูล  2558  2559  2560  2561*  

Hospital dead  757  715  713  550  

จ านวนผู้ป่วยสมองตาย (brain death)  29  35  37  26  

จ านวนที่ขอรับบริจาค  1  6  14  17  

จ านวนที่ยินยอมบริจาค (Eligible donor)  2  5  8  3 

จ านวนที่ได้ผ่าตัดอวัยวะ (Actual donor-2)  1  3  5  1  

จ านวนที่น าอวัยวะไปใช้ (Utilized donor)  1  3  5  1  

ร้อยละจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ (0.7%)  0.26  0.41  0.70  0.18  

ร้อยละจ านวนผู้บริจาคดวงตา (5%)  0  0.27  0.28  0.18  

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ (อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ    
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด)  
 ปัญหาหลักคือเรื่องทัศนคติ ความรู้  และขาดผู้ประสานงานที่ท างานเต็มเวลา  ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ควรมี
การรองรับในเรื่องความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ   และค่าตอบแทนที่เหมาะสม  จะช่วยส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การท างาน  เช่นต าแหน่งผู้ประสานงานการรับบริจาค  ก าหนดอัตราในแต่ละรพ. ระบุขอบเขตงาน และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นต้น 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 

ผู้รายงาน : นพ.เขมชาติ  อาจรัตนกูล 
ต าแหน่ง : นายแพทย์ช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนายน 2561 
E-mail : khemma.a@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) :การบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  
ตัวช้ีวัดที่ 46 : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
                 ทุกระบบ (3 month remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ 90 
 

1.สถานการณ์ 
จังหวัดล าพูน  มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ภายใต้การอ านวยการ ควบคุมก ากับ 

ของศูนย์อ านวยการ และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/อ าเภอ  มีส านักงาน          
ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน (ส านักงาน ศอ.ปส.จ.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก    
ในการอ านวยการ การประสานงาน การบริหารจัดการ และประเมินผล  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน และจัดประชุมคณะท างานเฝ้าระวังปัญหา     
ยาเสพติดระดับจังหวัด (โต๊ะข่าว) ทุกเดือน หากพบว่ามีปัญหาที่ต้องเร่งรัด และ/หรือ ต้องด าเนินการแก้ไข  
เป็นการเฉพาะ จะพิจารณาให้จัดการประชุม หรือ แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีบทบาทภารกิจ เป็นรองประธาน และ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นเลขานุการร่วม ของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดล าพูน เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ       
ส่งมอบนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานในสังกัด 

ด้านงบประมาณ จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ (รพ./สสอ.) ตามผลงาน บสต.และ
นโยบายส าคัญ โดยให้จัดท าโครงการฯ ตามภารกิจหลักและนโยบาย รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่             
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติด าเนินการและ มีระบบการควบคุมก ากับ  เร่งรัด การเบิกจ่าย ทุกเดือนและ
น าเสนอในที่ประชุม ศอ.ปส.จ. ทุกเดือน   

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส าหรับ
การประชุม อบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ตามนโยบายที่มีการ
ปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันเวลา เช่น ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การ
ด าเนินงานตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข การติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

การจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภายใต้คณะกรรมการสาขายาเสพติดและสาร เสพติด
จังหวัดล าพูน และทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุขในการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติด (Case Manager) โดยติดตามผล
การด าเนินงานจากการนิเทศงาน การประชุม ระบบรายงานกิจกรรม ระบบรายงาน บสต. และฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม) ส าหรับการประเมินผลระดับจังหวัด มีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการ
บ าบัดทุกระบบ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากร ชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น ในการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยในสถานศึกษา 
สถานประกอบการและ ชุมชนตามกลไกประชารัฐ และน าเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา  
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  

ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ/นโยบาย โดยมีผู้รับผิดชอบงานหลักทุกระดับ และ
ภารกิจเกื้อกูลที่ เ อ้ือต่อการด าเนินงานในระบบก าลังพล ผ่านกลไกการท างานของคณะกรรมการ             
ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/อ าเภอ และคณะกรรมการสาขายาเสพติดและ     
สารเสพติดจังหวัดล าพูน   

การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายมีการทบทวนและน าเสนอผลงานทุกเดือนโดย
หน่วยงานหลัก แยกตามแผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด และ  
แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวบรวมผลงานโดย สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
เป็นผู้ประสานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระบบรายงาน บสต. ทุกระบบ  

 จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติด   
ให้โทษ พ.ศ. 2522 ครบทั้ง 8 แห่ง และโรงพยาบาลผ่านการรับรอง  การประเมินรับรองคุณภาพ           
สถานบ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 : สูงกว่าเป้าหมาย      
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 

  

2.2 Activities/Project 
กิจกรรม/โครงการฯ ส าคัญในการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด ประกอบด้วย  
-บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการและบุคลากรด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
-บริการจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติด 
-การบูรณาการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 
-การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว 
-การติดตามดูแลช่วยเหลือระหว่างและหลังการบ าบัดครบเกณฑ์  
-การประเมินคัดกรองใน ศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับอ าเภอ  
-การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะขั้นที่ 2 โดยห้องปฏิบัติการ (อีโมโนวิทยา)  
-ด าเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  
-พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทีมผู้ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดคนใหม่และคนเก่า    
-ระบบรายงาน บสต.  และ 43 แฟ้ม  บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
-พัฒนารูปแบบการค้นหา/ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ(พชอ.)  
-งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 

2.3 Task List  
-เร่งรัด ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
-ไตรมาสที่ 4 ก าหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน การค้นหา ติดตาม โดยใช้กลไก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ พชอ.ทั้ง 8 อ าเภอ และ
สนับสนุนงบประมาณให้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดระบบในพ้ืนที่  

-พัฒนาต่อเนื่องการจัดระบบบริการ MMT และ “Harm Reduction Unit” ของโรงพยาบาลล าพูน  
-ติดตามการบันทึกข้อมูลชุดลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และ

สุขภาพ  (43 แฟ้ม) ทุกเดือน 
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2.4 Framework  

การบูรณาการ แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ใน
ระดับจังหวัด  มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน 
โดยมี ปลัดจังหวัดล าพูน เป็นหัวหน้าคณะท างาน และ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแผน    
มีหน้าที่ทบทวนสถานการณ์ สภาพปัญหายาเสพติดและพิจารณาก าหนดเป้าหมาย เสนอต่อ ส านักงาน ปปส. โดย
บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่ง    

หน่วยงานสาธารณสุข มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีระดับจังหวัด 
และเฉพาะโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ส าหรับผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน   
มีความเชื่องโยงตามภารกิจหลัก และนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด ส าหรับงบประมาณของ
กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรให้หน่วยบ าบัด หน่วยติดตาม ตามผลงาน บสต. โดยระบุกิจกรรมส าคัญที่พ้ืนที่
ต้องด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด  

ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นนโยบายเร่งด่วน จะน าเข้าเสนอในที่ประชุมโต๊ะข่าว หรือ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ เพ่ือวางแผนและสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

2.5 GAP Analysis  
 จังหวัดล าพูน ไม่มีสถานฟ้ืนฟูแบบควบคุมตัว เมื่อมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบ าบัดรักษาและควบคุม

ตัว สามารถประสานขอเข้ารับการบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบปัญหาสถานที่ไม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ดังนั้น ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดล าพูน จะพิจารณา
ส่งตัวไปรับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือตามที่ผู้ป่วยสะดวก ซึ่งไม่ เหมาะสมกับสภาพการเสพ
และประวัติของผู้ป่วย ส่งผลต่อคุณภาพการบ าบัดรักษา  

ปัญหานี้ ศอ.ปส.จ.ลพ. ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดจัดตั้ง กองร้อย อส. 
และสถานฟ้ืนฟูแบบควบคุมตัว โดยขอใช้พ้ืนที่ใกล้เคียงกับศาลากลางจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ จ านวน 30 ไร่ 
ส าหรับ หน่วยบ าบัด พบว่า ในผู้ป่วยบางราย ท าให้เกิดผลดีในด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนใน
การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และท าให้การประสานงาน, การรับส่งต่อผู้ป่วย, การบันทึกข้อมูล บสต. มีความ
รวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 

2.6 Structure-Function  
ระดับจังหวัด  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานคณะกรรมการสาขายาเสพติดและสารเสพติด
จังหวัดล าพูน และเป็น System Manager ทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข (Case Manager) มีภาระงานตาม
โครงสร้างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส าหรับ
โรงพยาบาลล าพูน  มีภาระงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช  มีจิตแพทย์ 2 ท่าน และ ทีมสหวิชาชีพ 
ระดับอ าเภอ มีภาระงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติและบริการปฐมภูมิ ( 5 แห่ง )  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   
แม่ทา, ทุ่งหัวช้าง, บ้านธิ และเวียงหนองล่อง  ส าหรับ โรงพยาบาลลี้ และ ป่าซาง (2 แห่ง) มีภาระงานอยู่ร่วมกับ
งานสุขภาพจิตและจิตเวช ส าหรับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง  มีผู้รับผิดชอบงาน แห่งละ 1 คน  
ระดับต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน แห่งละ 1 -2 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ และ/หรือ พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข   
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3.ผลการด าเนินงาน  
3.1 ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

ตามข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข     
ได้ด าเนินการตามประเด็นส าคัญ ดังนี้  

3.1.1 กลไกการด าเนินงานยาเสพติด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขายาเสพติดและสารเสพติด
จังหวัดล าพูน และ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผชช.ว.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  ตามค าสั่ง
จังหวัดล าพูนที่ 1641/2554 เรื่องจัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล าพูน โดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผชช.ว.) หรือผู้แทนจะเข้าร่วมประชุม 
ทุกเดือน ส าหรับ รพ.ท./รพ.ช. ทุกแห่ง เป็นศูนย์เพื่อการคัดกรอง ท าหน้าที่คัดกรอง ประเมินทางคลินิก บ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด  

3.1.2 มาตรการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจังหวัดล าพูน ประกาศเป็นนโยบายและน้อมน าพระปณิธานโครงการฯ ให้
ทุกภาคส่วน ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลา 16 ปี จนประสบผลส าเร็จได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรมเพ่ิมขึ้นทุกปี เช่นจังหวัดดีเด่น
ระดับภาคเหนือ ปีที่ 3, สถานศึกษารักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)
สถานประกอบการดีเด่นระดับภาคเหนือ 2 แห่ง (บ.ซีพีออลล์ และ รพ.หริภุญชัย) และ สิ่งที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน โดยองค์ประธานโครงการฯ เสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
และเยี่ยมสมาชิกในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนถึง 4 ครั้ง ในปี 2549, 2551, 2555 และ 2560 

การรณรงค์สร้างความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน เรื่องโทษของยาเสพติด น าเสนอข้อมูลในการ
ประชุม อบรม และเป็นวิทยากรรับเชิญ ของหน่วยงานในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด ,จัดงานรณรงค์วันยาเสพติดสากล ระดับจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ในวงกว้างทุกปี ( 26 มิถุนายน ) รวมทั้งบุคลากรในพ้ืนที่ร่วม
ปฏิบัติงานตามกลไกประชารัฐ ระดับต าบล/อ าเภอ  

3.1.3 การบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด   
จังหวัดล าพูน ให้บริการการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้สารเสพติด แบบผู้ป่วยนอก : MOD 

Matrix (กายจิตสังคมบ าบัด) ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  ครบ ๔ ขั้นตอน ร่วมกับ
การให้บริการ Brief Advice (BA) ,Brief Intervention (BI) ,Motivational Interviewing (MI) และ 
Cognitive Behavior Therapy (CBT) รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก ร่วมกับ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.ในพ้ืนที่ 
ระบบบังคับบ าบัด มีผู้แทนโรงพยาบาลล าพูน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ , ระบบต้องโทษ ร่วมเป็นทีม
วิทยากรและคณะท างานบ าบัดฟ้ืนฟูในเรือนจ า  ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ใช้แบบ V.2 เพ่ือจ าแนกสถานะ ทั้งใน
สถานพยาบาลและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตามภายหลังการบ าบัด ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) มีการด าเนินงานตามแนวทางลดอันตราย
จากยาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน และบันทึกผลงานในฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม) 
ให้บริการตามชุดบริการและบันทึกรหัสโรค ICD -10 ส าหรับการบ าบัดผู้ติดอนุพันธ์ของฝิ่นเมทาโดนระยะยาว 
(MMT:Methadone Therapy) ได้จัดระบบและเปิดบริการ MMT ในโรงพยาบาลล าพูน (พฤษภาคม 2561) 
รวมทั้ง จัดตั้ง “Harm Reduction Unit” ที่ รพ. ล าพูน 
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3.1.4 การพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟู  
จังหวัดล าพูนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พชอ.ครบทุกอ าเภอ โดย พชอ.ยาเสพติด ด าเนินการน า

ร่องในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง และในปี 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะ
กิจ จ านวน 80,000 บาท ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง เพ่ือใช้ในการประชุมชี้แจง
คณะกรรมการ พชอ. ในพื้นที่ และพัฒนารูปแบบการค้นหา และการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ซึ่งจะด าเนินการ
ในช่วง กค.-กย.61 ส าหรับการบ าบัดในชุมชน (Community base therapy)  ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ 

3.2. ข้อมูลเชิงปริมาณ  
3.2.1  ร้อยละ ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ  
         (3 month remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ 90 ( ตค.60 - 28 มิย.61)                 

ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 93.02   โดยมีจ านวนผู้ป่วย
ยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา จ านวน 480 คน และจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยจ าหน่ายเนื่องจากเสียชีวิตหรือถูกจับ จ านวน 516 คน เมื่อพิจารณาแยก
ตามระบบ พบว่า  ทุกระบบมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ระบบสมัครใจ ร้อยละ 91.8 ,ระบบบังคับ
บ าบัด และระบบต้องโทษ ร้อยละ 100 โดยหน่วยงานทุกระบบ และสถานพยาบาลทุกแห่ง มีการบันทึกข้อมูล
เป็นปัจจุบัน  รายละเอียดตามตาราง : 1   

ตาราง 1 : จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ ปี 2561  (ต.ค.60 – 28 มิ.ย.61) 

อ าเภอ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ ทุกระบบ 

ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ร้อยละ ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ร้อยละ ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ร้อยละ ข้อมูล  1 ข้อมูล  2 ร้อยละ 

เมือง 65 65 100 0 0 - 54 54 100 119 119 100 

เวียงหนองล่อง 11 13 84.62 3 3 100 0 0 - 14 16 87.5 

แม่ทา 45 48 93.75 2 2 100 0 0 - 47 50 94 

ทุ่งหัวช้าง 7 8 87.5 1 1 100 0 0 - 8 9 88.89 

บ้านโฮ่ง 28 28 100 3 3 100 0 0 - 31 31 100 

บ้านธิ 5 5 100 6 6 100 0 0 - 11 11 100 

ป่าซาง 35 35 100 4 4 100 0 0 - 39 39 100 

ลี้  78 79 98.73 4 4 100 0 0 - 82 83 98.8 

ศูนย์ปรับเปลี่ยนฯ  129 158 81.65 0 0 - 0 0 - 129 158 81.65 

รวม 403 439 91.8 23 23 100 54 54 100 480 516 93.02 

ที่มา : บสต. ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข 
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3.2.2  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ผลงานการบ าบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561  มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

ทุกระบบ จ านวน 1,143 คน คิดเป็น ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย : 1,633 คน แยกเป็น ระบบสมัครใจ 
สถานพยาบาล จ านวน 439 คน (ร้อยละ 54.47) และ ระบบสมัครใจ ศูนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 195  คน 
(ร้อยละ 97.5) ,ระบบบังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว จ านวน 385 คน (ร้อยละ 121.84) , ระบบบังคับบ าบัด ควบคุม
ตัว จ านวน 73 คน (ร้อยละ 45.34) และระบบต้องโทษ จ านวน 51 คน (ร้อยละ 34)  รายละเอียดตามตาราง : 2 

  

ตาราง 2 : จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ ปี 2561 จังหวัดล าพูน 
ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  

1.สมัครใจ  (รพ.ท./รพ.ช.) 806 439 54.47 
2.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ.ลพ.)  200                                                                                                                                                                     195 97.5 
3.บังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.ท./รพ.ช.)  316 385 121.84 
4.บังคับบ าบัด ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)   161 73 45.34 
5.ระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัด)  150 51 34 

รวม 1,633 1,143 70 
ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2561 (ต.ค.60- 28 มิ.ย.61)  
 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น และสภาพการเสพของผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมกับการบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก 
จากผู้ป่วยที่รับถ่ายโอนภารกิจ จากระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว และแบบควบคุมตัวบางส่วน ที่ไม่มี
สถานฟื้นฟูในจังหวัด ส่งผลต่อคุณภาพการบ าบัดรักษา 

 

 
                                                       ผู้รายงาน นางพัชรี วีรพันธุ์ 
            ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            วัน/เดือน/ปี 28 มิถุนายน 2561  
            โทร  089 – 9524248 
            E Mail : patvee24@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Outcome) 
ตัวช้ีวัดที่  MO 2.1 อัตราตายทารกแรกเกิด 

 
 

1. สถานการณ์(สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ที่สามารถบ่งบอก outcome หรือ Impactและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ระบุปัญหา ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในที่จะขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่)  

1.อัตราครองเตยีงของ NICU  2559  103 % 
2 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่อายุ ≤28 วัน 4.45 % 

 3..ร้อยละการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดใน รพ.ระดับ   F1 ขี้นไป 100 
 

 
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วย PPHN  ได้ ต้องส่งต่อไป รพ มหาราชหรือ รพ.นครพิงค์ ปีละ
ประมาณ 3-  4 ราย 

- แนวทางการรักษาโดยการให้  Surfactant replacement  ยังไม่ชัดเจน 
2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย PPHN  ลดการส่งต่อ 
  - พัฒนาแนวทางการให้ยา Surfactant replacement  ร่วมกันและใช้ทั้งกลุ่มงาน 

2.3 Framework(กรอบในการวางแผนงาน) 
- จัดท า CPG, CNPG   ในการดูแลผู้ป่วย PPHN และ การให้ยา Surfactant replacement   

            ภายใน ปีงบประมาณ 61 
2.4 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนาหากตัวชี้วัดอยู่ในคณะที่ 1      

ใช้PIRAB  คณะที่ 2 ใช้ Six Building Block) 
- เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษา PPHN   ลดอัตราตายและการส่งต่อ 

2.5 Structure–Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ) กลุ่มงาน 
กุมารเวชกรรม  
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น(อธิบายผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ/

เกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   
 

จังหวัดล าพูน รายการข้อมูล 

ภาพรวม ณ.วันที่
ตรวจ 

จ านวนทารกแรกเกิดที่
เสียชีวิตภายใน28 วัน  

จ านวนทารกแรก
เกิดมีชีพ  

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 28 วันไม่เกิน 4 ต่อ 
1,000 ทารกเกิดมีชีพ (A/B)X1000  

3 1,303 2.3 
 

รายการ 2558 2559 2560 2561(6 ด.) 
จ านวนเด็กเกิดมีชีพ 3,304 3,255 3,079 1,303 

จ านวนเตียง NICU  6 6 6 6 
จ านวนทารกป่วย  1,072 1,113 1,275 414 
จ านวนทารกใน NICU  209 158 191 118 
อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่อายุ< 28 วัน  3.03 2.46 4.87 2.3 
จ านวนการใช้ Surfactant replacement  NA 2 7 2 
อัตราการครองเตียง  82.53 81.4 88.39 89.12 
อัตราการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดของ
โรงพยาบาล ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป  

50 50 100 100 

 
 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 
 

โรงพยาบาลชุมชน จ านวนการคลอดมีชีพ อัตราตายทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลลี้ 126 0 
โรงพยาบาลป่าซาง 37 0 
โรงพยาบาลแม่ทา 25 0 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 57 0 
โรงพยาบาลบ้านธิ 35 0 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 32 0 
     รวม 312 0 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ(อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ป้าหมายที่ก าหนด) 

- 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- แนวทางปฏิบัติการดูแลและส่งต่อทารกวิกฤต ระดับเขต 

 
ผู้รายงาน : อัญชลี  ศรีสุตา  
ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 12 มิถุนายน 2561 
โทร : 088-1529779 
E-mail : thunlar@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) 
ตัวช้ีวัดที่  MO 2.2 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community- acquired 

 
1. สถานการณ์  

• จ านวน sepsis 1039 Septic shock 425 รวม 1464 คน 
• อัตราตาย Sepsis 12.51 Septic shock 33.41 
• Septic shock เข้า ICU 52.58% อัตราตาย 16.75  
• Community 81%  

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน)  

 - ลดอัตราตาย Septic shock 
 2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  

- ปรับ CPG sepsis อันเดียวกันทั้งจังหวัด 
- ปรับระบบปรึกษาอายุรแพทย์ 
- Septic shock fast tract 

2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
- มี CPG sepsis ที่ใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด 
- มีระบบการปรึกษาอายุรแพทย์ 

2.4 Framework(กรอบในการวางแผนงาน)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepsis
•        sepsis 1039 Septic shock 425 
    1464   

•          Sepsis 12.51 Septic shock 
33.41

• Septic shock      ICU 52.58%      
    16.75

• Community 81%

              

•            Septic 
shock

เป้าหมายผลลัพธ์

•      CPG sepsis                       
•                         
• Septic shock fast tract

มาตรการ

               ICU    Septic shock    3   . 
>70%

           Septic schlock <25%

เป้าหมายบริการ

   CPG
2.                        

SMALL SUCCESS 3 เดือน
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2.5 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนาหากตัวชี้วัดอยู่ในคณะที่ 1 ใช้
PIRAB  คณะที่ 2 ใช้ Six Building Block)  

1.จ านวนเตียง ICU ยังไม่เพียงพอ และการบริหารจัดการเตียงที่มีประสิทธิภาพ 
2.เครื่องเจาะ blood lactate ที ่รพช. 
3.การพัฒนาและสนับสนุน รพช.ในการรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นกลับไปดูแลรักษาต่อ เพ่ือลดความ

แออัดของ รพท.   
 2.6 Structure–Function(การก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ) 

- 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  

3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น(อธิบายผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ/
เกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   

- CPG sepsis อันเดียวกันทั้งจังหวัด 
- ปรับระบบปรึกษาอายุรแพทย์ 
- Septic shock fast tract สามารถน าคนไข้เข้า ICU ได้ภายใน 3 ชม. 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ(อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด)  

- การมเีครื่องเจาะ blood lactate ที ่รพช. จะท าให้สามารถตัดสินใจในการส่งตัวผู้ป่วยและติดตามการ
รักษาที ่รพช. ได้ง่ายขึ้น 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
    - 

 
ผู้รายงาน : นางสาวจารุวรรณ  วานม่วง 
ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 2 กรกฎาคม 2561 
โทร : 053-569100 ต่อ 72240 
E-mail : wmjaruwan@gmail.com 

หัวข้อ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560-2561 

2560 ตค.-ธค.60 มค-มีค61 

อัตราตาย Septic shock  <25% 33.41% 32.23%  33.94 % 

อัตราการเข้า ICU septic shock  >70% 52.58% 41.32%  52.29 % 

อัตราตาย Community acquired sepsis <24 % 21.79% 40/144 
36.03%  

33/120 
27.5%  
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่  2 
ประเด็นการตรวจราชการ หัวข้อ 2.82 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากุมารเวชกรรม
ตัวช้ีวัดที่  SP 16.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 ด.- 5 ปีบริบูรณ์ ลดลง 10 % 
                      ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียTDT Pre-transfusion Hb≥9 gm% หรือ Hct≥27% มากกว่า 20 % 
                                              TDT ระดับ Ferritin ลดลงจากเดิม 15 % เป้าหมาย 20 % 
 
1. สถานการณ์ 

โรงพยาบาลล าพูนเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ  S  มี  รพช  7 แห่ง  เป็นระดับ  M2  1 แห่ง     
(รพช.ป่าซาง)  ระดับ F1 1 แห่ง (รพช ลี้)  และระดับ F 2 อีก 5 แห่ง มีกุมารแพทย์ทั้งหมด 6 คน          
กุมารแพทย์ 5 คน และกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ 1 คน  มีหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๓๐ เตียง    และ
หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) 4 เตียง ผู้ป่วยเด็ก 1 เดือน- 5 ปีป่วยด้วยโรคปอดบวม ปี  2559 ,2560 และ 
2561(ต.ค60-พ.ค.61) มีจ านวน 942 ,1013 และ 725 รายตามล าดับ อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก       
1 ด.- 5 ปีบริบูรณ์ ย้อนหลัง 3 ปี มีจ านวน 0 , 0  และ 1 รายตามล าดับ  

นอกจากนี้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมียกลุ่มที่ได้รับการรักษาโดยให้เลือดสม่ าเสมอ       
ที่โรงพยาบาล(Transfusion Dependent Thalassemia ) ทั้งหมด 60 ราย  กลุ่มอายุ 0 – 15 ปี มีจ านวน 
47 ราย แยกเป็นผู้ป่วยเขตอ าเภอเมือง 18 ราย ,แม่ทา 8 ราย, ลี้ 9 ราย,ป่าซาง 7 ราย,บ้านโฮ่ง 1ราย, บ้านธิ 
2 ราย และ ต่างจังหวัด 2 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลล าพูนเนื่องจากยังมีปัญหาในการ
บริหารจัดการเลือดและการขับเหล็ก 

 
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการ

ด าเนินงาน)  
- อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1 ด.- 5 ปีบริบูรณ์ ลดลง 10 % 
- ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียTDT Pre-transfusion Hb≥9 gm%หรือHct≥27% มากกว่า 20 % 

                                  TDT ระดับ Ferritin ลดลงจากเดิม 15 %  
       

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
- นัดเติมเลือดเร็วขึ้นกรณีที่ผล Hb ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
- กรณี ระดับ Ferritin ไม่เป็นไปตามเป้าหมายพิจารณาปรับยาขับเหล็ก 
 
2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
- Pre-transfusion Hb≥9 gm%หรือHct≥27% 
- ระดับ Ferritin ลดลงจากเดิม 15 % 
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 2.4 Framework(กรอบในการวางแผนงาน)  
- เจาะเลือดหาค่าHb ,Hct ก่อนให้เลือดทุกราย 
- ตรวจหาค่า serum feritin ทุก 6 เดือน 

 
2.5 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนาหากตัวชี้วัดอยู่ในคณะที่ 1 ใช้

PIRAB  คณะที่ 2 ใช้ Six Building Block)  
 

service 
delivery 

Health 
workforce 

IT 
Drug 

&Equipment 
Financing 

Governance 
/leadership 

บุ ค ล า ก ร ยั ง
ขาดความรู้ใน
การดูแลเด็ก
วิกฤตเบื้องต้น 
และการส่งต่อ 

อบรมให้ความรู้ใน
การวินิจฉัยและการ
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
ปอดบวมในเด็ก 

   การดูแลก ากับ 
ติดตาม ระดับ
จังหวัด 

ร พ ช . ยั ง ไ ม่
ส า ม า ร ถ ใ ห้
เลือดและยา
ขับเหล็ก 

 -พัฒนา 
ฐานข้อมูลผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียใน
เครือข่าย 
-ประชุม    
เครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์และดู
แนวโน้มการให้
เลือดและการ
ขับเหล็ก 

การเข้าถึงยาขับ
เหล็ ก ชนิ ดกิ น
ตามข้อบ่งชี้ของ 
สปสช 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.6 Structure–Function(การก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ 
- จัดท าแนวทางการดูแลรักษาเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
- ก าหนดวันรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย สัปดาห์ละ 3 วัน มีกุมารแพทย์รับผิดชอบหลักและมีพยาบาลวิชาชีพ

OPD 1 คน พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 คน 
- วางระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างOPD WARD และ รพช มีพยาบาลวิชาชีพ OPD เป็นผู้รับผิดชอบ

หลัก 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (อธิบายผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ/

เกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   

 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

Gap Analysis กิจกรรมหลัก Essential task 
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

สมรรถนะของ
บุคลากรในการ
ดูแลผู้ ป่ วย เด็ก
วิ กฤตทาง เดิ น
หายใจ 

อบรมให้ความรู้
ใ นการวิ นิ จฉั ย
และการส่ งต่ อ
ผู้ ป่ วยโรคปอด
บวมในเด็ก 

 
- 

 
- 

ติดตามตัวชี้ วัด 
KPI เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

พัฒนาเครือข่าย
ในการให้ เลือด
และการขับเหล็ก 

 -ป ร ะ ชุ ม
เ ค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ
วิเคราะห์และดู
แนวโน้มการให้
เลือดและการขับ
เหล็ก 

การเข้าถึงยาขับ
เ ห ล็ ก ช นิ ด กิ น
ตามข้อบ่งชี้ของ 
สปสช 
 

ติดตามตัวชี้ วัด 
KPI เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

ร.พ.ท 
ล าพูน 

รพช 
ล้ี 

รพช 
แม่ทา 

รพช 
บ้าน
โฮ่ง 

รพช 
ทุ่งหัว
ช้าง 

รพช 
ป่าซาง 

รพช 
บ้านธิ 

รพช เวียง
หนองล่อง 

 

จ า น ว น
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
ปอดบวมใน
เ ด็ ก อ า ยุ    
1 เดือน ถึง 
5 ปี 

จ า น ว น
ผู้ ป่ ว ย
ปอดบวม
จั ง ห วั ด
ล าพูน 

342ราย 97 
ราย 

55 
ราย 

46 ราย 109 
ราย 

61 ราย 5 ราย 10 ราย  

อั ต ร าป่ ว ย
ต า ย ใ น
ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
ปอดบวมใน
เ ด็ ก อ า ยุ    
1 เดือน ถึง 
5 ปี 
 

เป้าหมาย ลดลง  
10% 

 

        

ผลงาน 0.29 
(1 ราย) 

 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

0 
(0ราย) 

 

อัตรา/
ร้อยละ 

0 0 0 0 0 0 0 0  
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ(อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ป้าหมายที่ก าหนด)  

4.1 ระบบส ารองคลังเลือดในโรงพยาบาลชุมชน 
4.2 การสนับสนุนงบประมาณยาขับเหล็ก รวมทั้งเครื่องขับเหล็กให้ผู้ป่วยใช้ขับเหล็กที่บ้าน 

 
 

                             ผู้รายงาน: นพ.กรินทร์ ภักดี 
ต าแหน่ง: กุมารแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี: 8 มิถุนายน 2561 
โทร: 053-569100 ต่อ 72450  
E-mail: karinpagdi@gmail.com 

 

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

ร.พ.ท 
ล าพูน 

รพช 
ล้ี 

รพช 
แม่ทา 

รพช 
บ้าน
โฮ่ง 

รพช 
ทุ่งหัว
ช้าง 

รพช 
ป่าซาง 

รพช 
บ้านธิ 

รพช เวียง
หนองล่อง 

ต่าง 
จังหวัด 

ผู้ป่วย
โรคธาลัสซี
เมีย TDT 

47 18 9 8 1 0 7 2 0 2 

Pre-
transfusion 
Hb≥9 
gm%หรือ
Hct≥27% 

เป้าหมาย มากกว่า 
20% 

        

ผลงาน          
อัตรา/
ร้อยละ 

36.85 
 

        

ระดับ 
Ferritin 
ลดลงจาก
เดิม 15 % 

เป้าหมาย  20%         
ผลงาน             
อัตรา/
ร้อยละ 

18.91 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6กรกฎาคม 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) Health Outcome  
ตัวช้ีวัดที่ SP Plus 2 ลดอัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 
1. สถานการณ์ 
 ผลการเฝ้าระวังอัตราตายมารดาของจังหวัดล าพูน พบว่าตั้งแต่งบประมาณ 2546 ถึง ปี 2560 พบมี
มารดาตาย 2 ปี คือ ปี 2549 และปี 2553 ปีละ 1 ราย สาเหตุมาจาก  Amniotic fluid embolism และปี 
2556 พบรายงานมารดาตายจ านวน 2 ราย สาเหตุการตายคือ ตกเลือดหลังคลอด 1 ราย และ Pre 
eclampsia 1 ราย หลังจากนั้นไม่พบรายงานมารดาตาย 
 ส่วนการเผ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอด จังหวัดล าพูนที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดล าพูนมีอัตราตกเลือด
หลังคลอดต่ ากว่า ร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามการเผ้าระวังการตกเลือดหลังคลอดเป็นประเด็นส าคัญ
ทีต่้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรการการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดที่ก าหนดจากคณะกรรมการ
เขตสุขภาพท่ี 1 
 
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  

2.1 ก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ (Structure-Function) 
มีการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการของ MCH board ที่เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุก

ระดับ 
2.2 ก าหนดกรอบในการวางแผนเพ่ือด าเนินการ (Framework) 

1. ประชุม MCH Board อย่างสม่ าเสมอตามแผนที่ก าหนดและจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี ร่วมกัน 
2. Perinatal conference และ Dead case conference ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด ทุก ๓ 

เดือน 
3. การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่แลเด็ก ร่วมกับ Service plan 
4. มีการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือป้องกันมารดาตายร่วมกับการใช้มาตรการ 5 ด้านของเขตสุขภาพที่ 

1 ได้แก ่
4.1 มาตรการ LABOR ร่วมกับการใช้Standing order  ในภาวะ PPH 
4.2 มาตรการการดูแล PIH ร่วมกับการใช้Standing order  ในภาวะ PPH  
4.3 ป้องกันการแท้งท่ีไม่ปลอดภัยโดยใช้บริการ R-SA 1663  
4.4 การดูแลร่วมกันกับอายุรกรรม มีการวางแผนคุมก าเนิดในโรคเรื้อรัง มีระบบนัดติดตามในรายที่มี

ความเสี่ยงสูงตั้งแต่ก่อนคลอดและหลังคลอด 
4.5 การประเมินสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาและการส่งต่อกับจิตเวชอย่าง

เหมาะสมโดยใช้มาตรการ SUICIDE และเน้นกลุ่มเสี่ยงเช่นชนเผ่า No ANC 
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5. มีการเยี่ยมติดตามเพ่ือเสริมพลัง ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร สอนท า condom balloon 
technique เพ่ือการดูแลขณะส่งต่อ MCH Lamphun Strengthening  

6. สร้างระบบMCH consult  ที่เข้าถึงง่ายรวดเร็ว/จัดท า high risk  pregnancy fast track มีการใช้ 
Application LINE “ LPN Labour Room ” “One Province One Lanor Room ”เป็นช่องทอง
ในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลในเครือข่าย 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กท้ังเครือข่าย 
 

2.3 ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น Task List , 2.4 ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ (Activities/Project) 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

๑.มีการก าหนด
แผนงานของ MCH 
Board ระดับ จังหวัด 
๒.มีการด าเนินงาน
ตามมาตรการเพ่ือ
ป้องกันมารดาตาย
ร่วมกับการใช้
มาตรการ 5 ด้านของ
เขตสุขภาพที่ 1 
3.มีระบบ MCH 
consult ที่เข้าถึงง่าย
รวดเร็ว 

1. ประชุมวิชาการพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็ก 
(Preterm) /Perinatal 
conference  ครั้งที่ 1/256
๑  

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อนามัยแม่และเด็กร่วมกับ 
MCH Board ระดับเขต 

 
 

-.MCHB จังหวัด เยี่ยมเสริม
พลังผู้ปฏิบัติงานใน รพช. 
รพสต. เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใและติดตามการแก้ไข
ปัญหาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ KM 

 

- อัตราการตายของ
มารดาจากภาวะ PIH 
และ PPH เป็น 0 
- อุบัติการณ์การตกเลือด
หลังคลอดที่มีภาวะ 
shock ก่อนการส่งต่อ 
เป็น 0 
- อัตราตายของมารดา< 
15:100,000 การเกิดมี
ชีพ 

 
3. ผลการด าเนินงาน 
๑.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ และผลงานย้อนหลัง 
   

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
(8 เดือน) 

1 อัตราส่วนการตายมารดา 
 

20 : เกิดมีชีพ
แสนคน 

0 0 0 0 
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รพ.ล าพูน เป้าหมาย 2558 2559 2560  2561(8ด)  

1.อัตราการตกเลือดหลังคลอด < 5 % 56/2607 
(2.12) 

45/2509 
(1.79) 

55/2527 
(2.17) 

33/1676 
(1.97) 

2. อัตราการให้เลือดในภาวะ PPH < 1 % 8/2607 
0.31% 

6/2509 
(0.24) 

11/2527 
(0.45) 

7/1676 
(0.42) 

3. อัตราการตัดมดลูกในภาวะ PPH 0% 
0% 

1/2509 
(0.039) 

4/2527 
(0.16) 

0 
0 

 
จ านวนและร้อยละหญิงคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดจังหวัดล าพูน แยกรายโรงพยาบาลปีงบประมาณ 
2561 (ข้อมูลต.ค.2560–พ.ค.2561)   

โรงพยาบาล จ านวนหญิงคลอด 
(ราย) 

จ านวนหญิงคลอด  
ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด(ราย) 

ร้อยละ 

ล าพูน 
1676 33 1.97 

แม่ทา 27 3 11.11 

บ้านโฮ่ง 34 0 0 

ลี้ 170 3 1.76 

ทุ่งหัวช้าง 76 0 0 

ป่าซาง 55 2 3.64 

บ้านธิ 38 0 0 

รวม 2076 41 1.97 

4. ปัญหาอุปสรรค  
1. ปัญหาการไม่ฝากครรภ์ 
2. Anemia ในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มากฝากครรภ์ครั้งแรก  
3. ปัญหาอัตราการฝากครรภ์ช้าและไม่ครบตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ครั้ง 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) - 

ผู้รายงาน นางทองเหรียญ  มูลชีพ 
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี  11 มิถุนายน 2561 
     โทร 081-5954107 
     Email: twannapila@gmail.com 

mailto:twannapila@gmail.com
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
ประเด็นการตรวจราชการ 
 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่    32. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

 
1.สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

จังหวัดล าพูนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังและกลุ่มโรคมะเร็งเพ่ิมสูงมากขึ้น 
และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคสูงขึ้น การวินิจฉัย Palliative Care ยังมีน้อยท าให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลแบบ
ประคับประคองและส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าไม่ถึง Strong Opioid จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึง
ความต้องการบริการ การดูแลแบบประคับประคองมากขึ้น โรงพยาบาลล าพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและมี
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แต่ยังไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
ครอบคลุมเนื่องจากภาระงานประจ าที่มากของทีมสหสาขาและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบให้บริการเต็มเวลา มี
ผลท าให้การดูแลแบบประคับประคองไม่ได้เต็มที่และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสาขา Palliative จังหวัด ล าพูน 

ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 59 - กันยายน 60 (12 เดือน) 
ล าดับ รพ. ระดับ ผู้ป่วย palliative ได้รับการดูแล

แบบประคับประคองตามแนวทาง 
ผู้ป่วยระยะท้าย เข้าถึง   

strong opioid (ได้รับการรักษา) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผล ตัวตั้ง ตัวหาร ผล 

1 ล าพูน S 572 754 75.86% 208 572 36.36% 
2 ล้ี M2 156 174 89.65% 17 17 100% 
3 ทุ่งหัวช้าง F2 32 58 55.00% 12 19 63.15% 
4 บ้านธิ F2 53 53 100.00% 1 53 1.88% 
5 ป่าซาง F2 85 116 73% 18 62 29.03% 
6 แม่ทา F2 81 82 99% 12 26 46.15% 
7 เวียงหนองล่อง F3 39 39 100% 6 39 15.38% 
8 บ้านโฮ่ง F2 186 195 95.38 56 195 28.72 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

- มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน/กรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคอง มีพยาบาลวิชาชีพจบ PCN เป็นเลขานุการ 

- โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดและด าเนินการพัฒนาตามส่วนที่ขาด 
2.2 GAP Analysis  
 

๑. ระบบบริการ การวินิจฉัย Palliative Care ยังมีน้อยท าให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

๒. ก าลังคน - บุคลากรทีมสหสาขาที่ผ่านการอบรม palliative Care มีน้อย และ
บุคลากรขาดทักษะในการดูแลและการจัดการอาการรบกวน  
- ภาระงานประจ าที่มากของทีมสหสาขาและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
ให้บริการเต็มเวลา  

๓.ระบบข้อมูลข่าวสาร  การวิเคราะหแ์นวโน้มการด าเนินงานยังมีน้อย 
๔.ระบบเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

- ระบบการใช้ยา Strong Opioid ยังไม่ชัดเจน การเข้าถึงยามีน้อย 
- ขาดเครื่องมืออุปกรณ์การดูแลที่บ้าน ตลอดจนยานพาหนะในการ

ออกเยี่ยมบ้าน   
๕.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การเข้าถึงระบบการ Claim ยังมีน้อย 
๖.ผู้น า ความเชื่อมโยงในระดับจังหวัดยังมีน้อย 

 

รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสาขา Palliative จังหวัด ล าพูน 
ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 59 - กันยายน 60 (12 เดือน) 

ล าดับ รพ. ระดับ รพ. มี
โครงสร้างงาน 

PC ตาม
ขั้นตอน 

รพ.มีหน่วย
บริการ PC มี

พยาบาลผ่านการ
อบรม รับผิดชอบ 

รพ.มีการ
รักษาด้วย 
Strong 
opioids 

พยาบาล
อบรม 
PCN 

แพทย์
ผ่านการ
อบรม 
PC 

เภสัชกร 
ผ่านการ
อบรม 

1 ล าพูน S มี มี มี  1 1   
2 ล้ี M2 มี มี มี        
3 ทุ่งหัวช้าง F2 มี มี มี        
4 บ้านธิ F2 มี มี ไม่มี 1     
5 ป่าซาง F2 มี มี มี        
6 แม่ทา F2 มี มี มี  1     
7 เวียงหนองล่อง F3 มี มี มี        
8 บ้านโฮ่ง F2   มี  มี มี        
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2.3 Framework 
1. มีโครงสร้างกลไกการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
2. ถ่ายทอดนโยบายสู่พ้ืนที่ 
3. รพ.ทุกแห่งประเมินตนเองตามข้ันตอนที่ก าหนด 
4. พัฒนาบุคลากรด้านการดูแลแบบประคับประคอง 
5. พัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงระหว่าง รพ.แม่ข่าย รพช. รพสต. 
6. พัฒนาระบบยา Strong Opioid และการเบิกใช้ให้ชัดเจน 
7. พัฒนาระบบคลังอุปกรณ์ ประเมินความต้องการในการใช้อุปกรณ์และจัดหาให้เพียงพอ 
8. การจัดการความรู้ในระบบการดูแลและการเบิก claim  

 
แผนการด าเนนิงาน Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12เดือน 
1.มีโครงสร้างกลไกการดูแล
แบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ระดับ
จังหวัดและอ าเภอ 

-มีคณะกรรมการ
service plan
สาขา palliative 
รพ.ทุกแห่ง  

คณะกรรมการฯ 
มีแผนการ
สนับสนุนพัฒนา
ตามเกณฑ์ 

สนับสนุน 
ควบคุมก ากับ 
ติดตาม 
ประเมินผล 

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 

2.ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่
พ้ืนที ่

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก
ร ะ ดั บ เ ข้ า ใ จ
นโยบาย 

น านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

น านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

3. รพ.ทุกแห่งประเมินตนเอง
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
 

รพ.ทุกแห่ง
ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ 
วางแผนพัฒนา 

มีกระบวนการ 
พัฒนาตามแผน 

มีกระบวนการ 
พัฒนาตามแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการ
ดูแลแบบประคับประคอง 
 

ส ารวจอัตราก าลัง
บุ ค ล า ก ร ด้ า น 
palliative Care 

วางแผนการผลิต
จัดหาและพัฒนา
ให้เพียงพอต่อการ
จัดบริการ 

ด าเนินการตาม
แผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

5 .  พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ใ ห้
เชื่อมโยงระหว่าง รพ.แม่ข่าย 
รพช.  
รพสต. 
 

มีแผนการพัฒนา 
เนื้อหาใน
โปรแกรม PC ให้
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกับระบบ 
HHC 

ด าเนินการพัฒนา
ตามแผน 

ด า เ นิ น ก า ร
พัฒนาตามแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

6. พัฒนาระบบยา Strong 
Opioid และการเบิกใช้ให้
ชัดเจน 
 
 

มี ก า ร ว า ง แ ผ น
ร่วมกันระหว่าง
ทีมสหสาขาและ 
pain clinic 

ด าเนินการพัฒนา
ตามแผน 

ด า เ นิ น ก า ร
พัฒนาตามแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 
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7. พัฒนาระบบคลังอุปกรณ์ 
ประเมินความต้องการในการ
ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ จั ด ห า ใ ห้
เพียงพอ 
 

มีแผนพัฒนาและ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
ต้องการในการใช้
อุปกรณ์และการ
จัดหาอุปกรณ์ 

ด าเนินการพัฒนา
ตามแผน 

ด า เ นิ น ก า ร
พัฒนาตามแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

8. การจัดการความรู้ในระบบ
การดูแลและการเบิก claim  
 

วางแผนการจัด
ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 

มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีการวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ องค์
ความรู้ 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

 
 2.4 Task List  
(1). โรงพยาบาลล าพูน ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ดังนี้ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีแพทยผ์่านการอบรมด้าน 
Palliative เป็นประธาน/
กรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ
การดูแลแบประคับประคอง 
-มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย 
Strong Opioid Medication   
-ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับการ
ให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family 
Meeting และมีการท า 
Advance Care Planning 
(ACP)  
- มี Pain Clinicหรือ 
Palliative Care Clinic และ/
หรือ การดูแลแบบการแพทย์
แผนไทย /แพทย์ทางเลือก 
(≥ร้อยละ 50 ของจ านวน
โรงพยาบาลระดับ A,S ) 

-ประเมินผลตาม
รอบ 3 เดือน 

- มีแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับสสจ. 
สสอ. รพ.สต. องค์กร
ในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ (อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่อ 1
โรงพยาบาล) 

-ประเมินผลตาม
รอบ 6 เดือน 
-มีเครือข่าย และ
แนวทางการรับ-ส่ง
ต่อฯ เป็นแนวทาง
ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง (ระดับ
โรงพยาบาล) 
-มีคลังอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการสนับสนุน
ผู้ป่วย ให้สามารถ
ยืมไปใช้ที่บ้านได้
โดยมีการประเมิน
ความต้องการใช้
อุปกรณ์ 

-ประเมินผลตามรอบ 9 
เดือน 
-มีการติดตามประเมินการ
บรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม 
Advance Care Plan ที่ได้
ท าและปรับเปลี่ยนร่วมกัน
ของผู้ป่วย/ครอบครัวและ
ทีมสุขภาพ (≥ร้อยละ 50 
ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า 
ACP) 
-มีงานวิจัย หรืองานพัฒนา
คุณภาพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ Best 
/Good Practice (อย่าง
น้อย 1 เรื่อง / โรงพยาบาล) 
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2. โรงพยาบาล  M2, F1-F3 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)มีดังนี้ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ด า เ นิ น ก า ร ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ขั้นตอนที่ 1 
-ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการ
ส่งต่อข้อมูล Advance Care 
Planning (ACP) จาก
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
และ/หรือมีการท า ACP ผู้ป่วย
และครอบครัวที่ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3 
-มีการรักษา/ดูแล/บรรเทา
ด้วย Strong Opioid 
Medication  (ในผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องได้รับ) และ/หรือมี
การจัดการดูแลแบบการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น สวดมนต์
บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุด
บ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย
เป็นต้น 

ระยะเวลา 3 เดือน 
ประเมินผลตามรอบ 
3 เดือน 
-มีแผนงาน/
โครงการ หรือ 
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง มี
การด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม ร่วมกับ
สสจ. สสอ. รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่นหรือ
องค์กรต่างๆ เช่น
อปท., มูลนิธิ /
อาสาสมัครในชุมชน 
เป็นต้น อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการ
หรือ กิจกรรมต่อ 1
โรงพยาบาล 

ระยะเวลา 6 เดือน 
-ประ เมิ นผลตาม
รอบ 6เดือน 
-มีเครือข่าย และ
แนวทางการรับ-ส่ง
ต่อฯ เป็นแนวทาง
ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง (ระดับ
โรงพยาบาล) 

ระยะเวลา 9 เดือน 
-ประ เมินผลตามรอบ 9 
เดือน 
-มีการติดตามประเมินการ
บรรลุเป้าหมาย (Goal) ตาม 
Advance Care Plan ที่ได้
ท าและปรับเปลี่ยนร่วมกัน
ของผู้ป่วย/ครอบครัวและ
ทีมสุขภาพ จนถึงวาระ
สุดท้ายและการจากไป 
(ผู้ป่วยเสียชีวิต) (≥ร้อยละ 
50 ของผู้ป่วยที่ได้รับการท า 
ACP) 
-มีงานวิจัย หรืองานพัฒนา
คุณภาพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ Best 
/Good Practice ด้านการ
ดูแลแบบประคับประคอง 
และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับ
หน่วยงานอ่ืน(อย่างน้อย 1 
เรื่อง / โรงพยาบาล) 

 
 2.5 Activities /Project 

โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากร Palliative Care การใช้ Strong Opioid และการเบิก claim 
 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

การติดตามการด าเนินงาน 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 ต.ค. 60 – มี.ค.61) ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
รายการ/รพ. ล าพูน ล้ี ป่าซาง บ้านโฮ่ง แม่ทา ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง 

ผู้ป่วยทั้งหมด 228 91 29 124 70 14 24 46 
ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การส่งต่อข้อมูล Advance 
Care Planning 
(ACP)/ราย 

163 87 16 98 68 14 24 46 

Strong Opioid 
Medication  /ราย 

53 1 14 28 16 3 1 6 

การจัดการดูแลแบบ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น สวด
มนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด 
กดจุดบ าบัด การปรับ
สมดุลร่างกาย/ราย 

1 7 0 0 0 0 0 0 

แผนงาน/โครงการ หรือ 
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับสสจ. 
สสอ. รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ 
เช่นอปท., มูลนิธิ /
อาสาสมัครในชุมชน
(โครงการ) 

1 0 0 1 0 0 0 1 

มีแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ 
เป็นแนวทางใน
โรงพยาบาล 

มี มี มี มี มี มี มี มี 

มีงานวิจัย หรืองานพัฒนา
คุณภาพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ 
Best /Good Practice 
ด้านการดูแลแบบ
ประคับประคอง และมี
การเทียบเคียง(เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาขาออร์โธปิดิกส์ 

จังหวัดล าพูน เขตบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการรอบ ๙ เดือน 
หัวข้อ/ประเด็นการตรวจ 1.จัดตั้งทีม Capture the fractureใน รพระดับ A/S 

2.การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ระดับ M2 ลงไป 
3. Fast track for open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม. 

ตัวช้ีวัด 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 100 % 
1.1 ผู้ป่วย Capture the fracture มีภาวะกระดูกหักซ้้า (refracture)<30% 
1.2 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน72 
ชม. ใน รพ.A/S/M2 > 50% 
2.ร้อยละการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 ลงไป >70% 
3.ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม.
ใน รพ.A/S/M2 >25 % 

 
1.วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)มีแหล่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  

การหักของกระดูกสะโพกเป็นปัญหาส้าคัญและมีอุบัติการณ์การเกิดสูงขึ้น ตามอายุประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้ม ปี 2558-2560 โรงพยาบาลล้าพูน มีผู้ป่วยกระดูกตะโพกหักที่มา
รักษาประมาณปีละ 360 ราย เป็นผู้ป่วย Intertrochanteric fracture 2 ใน 3 fracture neck of femur 1 
ใน 3 บางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิต พบผู้ป่วยเสียชีวิตจ้านวน 3 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ภาวะ
กระดูกหักซ้้าภายหลังกระดูกสะโพกหักภายใน 1 ปี  ยังไม่มีข้อมูล เริ่มติดตามข้อมูลเฉพาะ 3 เดือนแรกปี 
2561 

ส้าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 ลงไป จังหวัดล้าพูนยังไม่มี
โรงพยาบาลระดับ M2 ก้าลังผลักดันให้โรงพยาบาลป่าซางเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ที่เหลือ เป็นโรงพยาบาล
ระดับ F2 ซ่ึงยังไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด เนื่องจากไม่มั่นใจในการดูแลรักษา รวมถึงผู้ป่วย
ขาดความเชื่อม่ันในการรักษาของแพทย์ซึ่งไมใช่แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ 
 
2.ก าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
 1.ก้าหนดเป้าหมายการท้างานของทีม Capture the fracture   

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่ซับซ้อนใน รพ.ชุมชน 
   
3.ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น 
 3.1 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้ผ่าตัดภายใน 24-48 ชั่วโมง 

3.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่ซับซ้อนใน รพ.ชุมชน 
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4.แผนด าเนินงานตามมาตรการ และSmall successรอบ 3,6,9และ12 เดือน 
KPIs มาตรการ ปี 61 Essential tasks 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่มี
ทีม Capture 
the fracture 
100 % 
1.1 ผู้ป่วย 
Capture the 
fracture มีภาวะ
กระดูกหักซ้้า (re 
fracture) <30% 
1.2 ผู้ป่วย 
Capture the 
fracture ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปี 
ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชม. 
ใน รพ.A/S/M2 
> 50% 
 
2.ร้อยละการดูแล
ผู้ป่วยที่มี
กระดูกหักไม่
ซับซ้อนใน รพ.
ระดับ M2 ลงไป 
>70% 
 
3.ร้อยละของ
ผู้ป่วย open 
long bone 
fracture ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 
6 ชม.ใน รพ.
A/S/M2 >25 % 

1.จัดตั้งทีม 
capture the 
fracture ที่
ประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง 
2.สนับสนุนการ
เปิดบริการงาน
ห้องเฝือกใน
โรงพยาบาล
ระดับ F 

1.ประชุมทีมสห
สาขาวิชาชีพ
ออร์โธปิดิกส์
และทีม 
service plan 
จังหวัด เพื่อหา
แนวทาง
ด้าเนินการ 
capture the 
fracture 

1.ลงทะเบียน
ผู้ป่วย capture 
the fracture 
และเก็บข้อมูล
ติดตามการหัก
ซ้้า 
 
 

ติดตามการดูแล
ผู้ป่วยที่ไม่
ซับซ้อนใน
โรงพยาบาล
ชุมชน  

รวบรวมข้อมูล 
ผลการ
ด้าเนินงาน 
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5.ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น /ปัญหาอุปสรรค 
5.1 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม. ไม่มีปัญหา

อุปสรรค เพราะมีระบบรองรับการด้าเนินการอยู่แล้วทั้งโรงพยาบาล 
5.2 การลงทะเบียนและการเก็บข้อมูลการหักซ้้าอย่างจริงจัง เพิ่งเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
5.3 ยังไม่ได้มีการติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลชุมชน 

 ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน (ต.ค.60-พ.ค..61) 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture  100 % 1 ทีม ในโรงพยาบาล
จังหวัด 

รอค้าสั่งแต่งตั้งจากเขต 
1.1 ผู้ป่วย Capture the fracture มีภาวะกระดูกหักซ้้า (re 

fracture)  
ใน รพ.A/S/M2 

<30% 0.009%(1/108) 

1.2 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 

72 ชม. ใน รพ.A/S/M2  

> 50% 6๒.๙%(68/108) 

2.ร้อยละการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 
ลงไป  
 

>70% 73.1%(221/302) 

3.ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 6 ชม.ใน รพ. A/S/M2  

>25 % 57.1%(8/14) 

 
6.สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน/ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร 

6.1 การแต่งตั้งทีม Capture the fracture จากเขตสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
 6.2 สนับสนุน รพ.ชุมชน ด้านบุคลากร และอุปกรณ์ ในการเปิดบริการห้องเฝือก เพ่ือให้ดูแลผู้ป่วย
กระดูกหักที่ไม่ซับซ้อนได้ครบวงจร 
 
ผู้รับผิดชอบ : 1.นพ.ชูชาติ ขันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 053-569100 ต่อ 6155 

2.นางแสงเดือน ศิริ โทรศัพท์ 053-569100 ต่อ 2250 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการ : ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome)   
ตัวช้ีวัดที่  40 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
1. สถานการณ์  

จากรายงานอุบัติการณ์ ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ของโรงพยาบาลล าพูน ในปี 2558 มีจ านวน 451 ราย
(จากรายงานทะเบียนมะเร็ง), ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 656 ราย,  ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 605 ราย 
ปีงบประมาณ 2561  (ต.ค.60- เม.ย.61 ) จ านวย 307 ราย(จากฐานข้อมูลโรงพยาบาลล าพูน) เมื่อวิเคราะห์
อุบัติการณ์พบว่า 5 อันดับแก ได้แก่ มะเร็งปอด , มะเร็งตับและท่อน้ าดี มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก,  
มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก 

จากการด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็งจังหวัดล าพูนตั้งแต่ปี 2556 
จนถึงปัจจุบันตาม 7 ยุทธศาสตร์ คณะท างานได้วิเคราะห์ Gap Analysis ตามแผนยุทธศาสตร์และผลการ
ด าเนินงานสามารถสรุปประเด็นปัญหา แบ่งได้เป็น 3 ด้านได้แก่   

1. อัตราการคัดกรองมีแนวโน้มต่ าลงในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก (จากรายงานข้อมูล    
43 แฟ้ม) และข้อมูลจากการายงาน HDC โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในเขตอ าเภอเมือง มะเร็งปากมดลูกตามแต่
ละอ าเภอมีการคัดกรองและการเช้าถึงการคัดกรองต่ าและการค้นพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ในมะเร็งตับและท่อ
น้ าดียังเป็นผู้ป่วยระยะแพร่กระจายเป็นส่วนใหญ่ท าให้อัตราการรอดชีวิตต่ า 

2. การเข้าถึงบริการด้านการรักษาเคมีบ าบัด พบปัญหาระยะเวลารอคอยการการรักษาเคมีบ าบัดแนวโน้ม
การรอคิวรักษาเคมีบ าบัดนานขึ้นเนื่องจากสภาพผู้ป่วยไม่พร้อมจากภาวะโภชนาการและอุบัติการณ์พบโรคใน
ระยะที่สูงขึ้น 

3. การจัดท าข้อมูลทะเบียนมะเร็งต้องมีความต่อเนื่องและถูกต้องสมบูรณ์และใช้ประเมินคุณภาพตาม
ตัวชี้วัด ปัญหาข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากรและความช านาญเฉพาะทางในการช่วยขับเคลื่อนที่จะช่วย
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะท างานจึงได้ด าเนินพัฒนางานการร่วมกับเครือข่ายบริการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงภัยมะเร็ง เข้าถึงบริการการคัดกรองโดยการ
กระตุ้นให้ รพสต.  รพช.  มีบทบาทในการคัดกรองและติดตามต่อเนื่อง สามารถค้นพบผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 
และ 2 ได้มากขึ้น บุคลากรจึงควรได้รับการคัดกรอง 100 % เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชน  มีระบบเข้าถึง
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็ว การท างาน Case manager และส่งเสริมบทบาท Cancer Nurse 
Coordinator เพ่ือประสานงานทีมแพทย์ เร่งรัดในการผ่าตัดลดระยะเวลารอคอย ประสานทีมโภชนากรในการ 
Improve Nutrition   พัฒนาระบบการส่งต่อเพ่ือรับการฉายแสง ร่วมกับ รพ.มหาราช เชียงใหม่ และรพ.
มะเร็งล าปาง ตลอดจนถึงการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายร่วมกับเครือข่ายบริการและ 
Service Plan สาขา Palliative Care และรายงานการติดตามตัวชี้วัด 
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สถิติรายงานผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่รพ.ล าพูน 
 

ชนิดของมะเร็ง 
ปี 2559 
(ราย) 

ปี 2560 
(ราย) 

ปี 2561 
(ต.ค.60-เม.ย.61) 

(ราย) 

มะเร็งปอด 87 118 85 

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 78 92 62 

มะเร็งเต้านม 95 80 60 

มะเร็งตับและท่อน้ าดี 75 71 73 

มะเร็งปากมดลูก 49 33 27 

รวม 656 605 307 

 
 
2. ผลการด าเนินงานในปี 2559,2560,2561 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 
(ต.ค.60.- เม.ย.61) 

1.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน    
4 สัปดาห์ 

80 88.82 93.47 92.51 

2.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัดภายใน      
6 สัปดาห์ 

80 98.42 92.00 86.51 

3.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาภายใน    
6สัปดาห์ 

80 100 90.91 100 
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3. ก าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา คณะท างานได้จัดท าโครงการคือ 
1. การเพ่ิมศักยภาพการคัดกรองและรณรงค์ โดยการเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายทุกระดับ ในการคัดกรองด้าน

โรคมะเร็ง  มีการจัดประชุม ทบทวนแนวทางการคัดกรอง โรคมะเร็งและการส่งต่อในเครือข่ายบริการ เพ่ิมการ
ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องทุกพ้ืนที่ การส่งเสริมการ
ใช้บริการในคลินิกเลิกบุหรี่ การจัดงานรณรงค์วัดงดสูบบุหรี่โลกในสถานบริการ การด าเนินการคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ ๕๐-๗๐ ปีโดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสปสช. และ
การตระหนักการส่งเสริมสุขภาพในการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 

2. การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ได้แก่โครงการการคัดกรองด้วย FIT Test /Colonoscopy ในมะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนัก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก pap smearเชิงรุก ในพ้ืนที่ร่วมกับการตรวจ CBE ใน
สตรีกลุ่มเสี่ยง   ติดตามประเมินการ US ในกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ CASCAP และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

3. ระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด ประสานทีมแพทย์ในการบริหารจัดการคิวผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็ง
ภายในเวลา ที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีที่รวดเร็วมนกรณีที่ต้องใช้ประกอบการวางแผน
ผ่าตัด  สนับสนุน Case manager ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็งที่เพ่ิมจ านวนอุบัติการณ์การเกิดโรคและมีความ
ซับซ้อน  เพื่อประสานงานจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน  ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยมะเร็งหลังรับการ
รักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศของมะเร็ง 
5. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายให้ครอบคลุมทุกสาขาร่วมกับServicePlan Palliative  

Care 
6. พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

 
การประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับเครือข่ายบริการทุกระดับ ได้มีการก าหนดบทบาทการ

ท างานร่วมกันรพสต. มีบทบาทในการรณรงค์ คัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเน้นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   
การท า Pap Smearในมะเร็งปากมดลูก และการตรวจ FIT test  ในมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก รพช.     
มีบทบาทในการวินิจฉัยเบื้องต้นเช่นการท า Ultrasound ,Mammogram ประเมินความเร่งด่วนในการส่งต่อ
ส่วนขององค์กร อ่ืนๆ  มีการสร้างภาคีเครือข่ายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มแกนน าสตรี ได้มีส่วน
เป็นแกนน าในการคัดกรองมะเร็งเต้านม และกระตุ้นรณรงค์ให้สตรีสนใจและตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
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4. การก าหนดเป้าหมายระยะสั้น/แผนการด าเนินงานและ Small success รอบ 6 เดือน 

1.) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน 4  สัปดาห์ ≥ 80 % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายใน           
4 สัปดาห์ ≥ 80 % 

หมายเหตุ 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การวางแผนการ

รักษาด้วยการผ่าตัด 
ได้รับการผ่าตัด ใน  

4 สัปดาห์  
(A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีผ่าตัด  

(B) 

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการผ่าตัด
ภายหลังวินิจฉัย

ภายใน 
4 สัปดาห์ 

(A/B)*100 

มะเร็งเต้านม 41 48 85.42  
มะเร็งล าไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก 
35 38 92.11  

มะเร็งปากมดลูก 9 9 100  
มะเร็งตับ  NA (73 ราย)  ส่งต่อ

มหาราชและ
รพ.ล าปาง 

มะเร็งปอด  NA (85 ราย)  

ภาพรวมจังหวัด(ข้อมูล 
ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 2 

(ข้อมูล ต.ค60.–เม.ย.61) 
85 95 92.51  
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2) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 80 % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบัดภายใน 6 สัปดาห์  
≥ 80 % 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้ป่วยที่แพทย์
วางแผนรักษาด้วยเคมี
บ าบัด ≤ 6 สัปดาห์ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด (A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่
ต้องได้รับการ
รักษาด้วยเคมี

บ าบัด 

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการรักษา

ด้วยเคมีบัดภายใน 
6 สัปดาห์  

มะเร็งเต้านม 40 43 93.02  
มะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก 24 30 80  

มะเร็งปากมดลูก NA NA (27 ราย)  
ส่งต่อ

มหาราช 
มะเร็งตับ NA NA (37 ราย)  
มะเร็งปอด NA NA (85 ราย)  

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ) 

    

ภาพรวมจังหวัดรอบ 2 
(ข้อมูล ต.ค.60–เม.ย.61) 

64 73 86.51 
 

 
3) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 80 % 

มะเร็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 
80 % 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้ป่วยที่
แพทย์วางแผน
รักษาด้วยรังสี

รักษา ≤ 6 สัปดาห์
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (A) 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้อง
ได้รับการรักษาด้วย

รังสีรักษา  

ร้อยละของผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาภายใน  

มะเร็งเต้านม 14 14 100  
มะเร็งล าไส้ใหญ่และ 
ทวารหนัก 10 10 100  
มะเร็งปากมดลูก NA NA (27 ราย)   
มะเร็งตับ NA NA (73 ราย)   
มะเร็งปอด NA NA (85 ราย)   

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันรับตรวจ)     

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 2 

(ข้อมูล ต.ค.60–เม.ย.61) 
24 24 100  
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5.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

       ผู้รายงาน : นายแพทย์บารมี บุญเลิศ   โทรศัพท์ 089-1917884 
                          E-mail: pom029@hotmail.com 
                                    นางนภาภรณ์ วิระราช      โทรศัพท์ 089-9996401 
                                 E-mail: Napapornpim6401@gmail.com 

                        4 มิถุนายน 2561 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

สิ่งท่ีต้องการขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะต่อ
นโยบาย/ผู้บริหาร 

1. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ
คัดกรองมะเร็งเพ่ือค้นหามะเร็งใน
ระยะเริ่มต้น 

- แนวนโยบายของกระทรวงต้อง
ชัดเจนในการด าเนินงานด้านนี้ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วน
ของชุมชนได้ปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม 
งบประมาณในการด าเนินงานไม่
เพียงพอกับการรณรงค์คัดกรอง
เนื่องจากการคัดกรองมะเร็งมี
ความหลากหลายตามระบบ
อวัยวะ 

- ผู้บริหารควร
ก าหนดนโยบาย
การคัดกรองให้เป็น
นโยบายระดับชาติ 

2. ขาดแคลนอายุรแพทย์สาขา
โรคมะเร็ง  

- จัดท าแผนการพัฒนาระยะยาว 
การพัฒนาบุคลากร ร่วมกับทีม 
HRD ในระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

- น าเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง 

3. ขาดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โ ดยตร ง เ รื่ อ ง
สารสนเทศทะเบียนมะเร็ งท าให้
ข้อมูลมีความล่าช้า การตรวจสอบ
ต้องใช้ เวลาและบุคลากรท างาน
หลายด้าน การน าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่เต็มที ่

- ขอสนับสนุนอัตราก าลัง
ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหา
บุคลากรช่วยสนับสนุนงานให้
เหมาะสมกับภาระงาน 

- น าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือขอรับการ
สนับสนุน 

4. บุคลาการดูแลด้านโรคมะเร็งมีด้าน
ความเสี่ยงในงานบริการโดยเฉพาะ
การให้ยาเคมีบ าบัด ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้ยาเคมีบ าบัด 

- ขอสนับสนุนค่าตอบแทนในการ
บริหารยาเคมีบ าบัด ความเสี่ยงที่
เพ่ิมข้ึนและการปฏิบัติงานนอก
เวลาที่เหมาะสม 

- น าเสนอปัญหา
ผู้บริหารระดับสูง
ในการสนับสนุน 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขา ตา      

จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการ  วันที ่4-6 กรกฎาคม 2561 
 

หัวข้อ/ประเด็นการตรวจราชการ : ผลการด าเนินงาน Service plan 
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราการคัดกรอง สายตาในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

  2. ร้อยละผู้ป่วย blinding cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน 
  3. ความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 
  4. เด็กทารกคลอดก่อนก าหนด ได้รับการตรวจคัดกรอง 
  5. เด็กป.1 ได้รับการคัดกรอง โดยการวัดสายตา 

1.ประเด็นการตรวจราชการ (ตัวช้ีวัด) 

ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80  

2.สถานการณ์ ผู้ป่วยต้อกระจกมีเกิดขึ้นใหม่ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยต้อกระจก ตกค้างในชุมชนที่ไม่ประสงค์จะผ่าตัด และผู้
ที่สูงอายุมีอุปสรรคในการเข้ารับบริการ 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น)  
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ..ผลงานย้อนหลัง 2 ปี 

(3.1.1.) การคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก  
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 

2559 2560 2561 
( ต.ค.60 –พ.ค.61 ) 

1. อัตราการคัดกรอง สายตาในผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป  

75% 82.85% 85.73% 85.69% 

2. ร้อยละผู้ป่วย blinding cataract ได้รับการ
ผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน 

80% 81.51% 
 

81.57% 
 

64.86% 
( 29.58 วัน ) 

3. ผู้ป่วย Low vision cataract ได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกใน 90 วัน 

     80% 93.25% 
 

100% 
 

98.77% 
( 40.43วัน ) 

4. ความครอบคลุมการใช้ วีซ่าผ่าตัด(Surgical 
coverage) เทียบกับ case ที่ออกวีซ่าผ่าตัด
ทั้งหมดร้อยละ 60 

 60% 65.33% 91.59% 82.5% 
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สถิติการผ่าตัดต้อกระจก 
ปี จ านวนผ่าตัด 

( ข้าง) 
ต้อกระจกชนิด

บอด 
ต้อกระจกชนิดบอด 

ได้รับการผ่าตัดภายใน 30วัน 
2559 1374 562 475 
2560  1275 633 533 
2561 

( ต.ค.60 –พ.ค.61 ) 
913 555 360 

 
(3.1.2.)การคัดกรอง Diabetic Retinopathy (DR) 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 
2559 2560 

 
2561 

( ต.ค.60–พ.ค.61 ) 
1. ความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน 

60% 67.77% 76.41% 80.63% 

2.ผู้ป่วย High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 
30 วัน ร้อยละ 100 

100% 100% 
33ราย/40ตา 

100% 
31ราย/38ตา 

100% 
18ราย/24ตา 

(3.1.3).การคัดกรองภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนก าหนด (ROP) 
ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 

  2559 2560 
 

2561 
( ต.ค.60–พ.ค.61 ) 

1. ร้อยละ ความครอบคลุมการคัดกรอง  100% 100% 100% 100% 
2.จ านวนเด็กคลอดก่อนก าหนดที่ได้รับการ
ตรวจ 

คน/ครั้ง 80/174 72/119 48/93 

3.จ านวนเด็กที่ส่งรักษาต่อ  2 2 4 
 
(3.1.4).โครงการเด็กไทยสายตาดี 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 
  2559 2560 

 
2561 

( ต.ค.60–พ.ค.61 ) 
1.เด็กป.1 ได้รับการคัดกรอง 80% ตรวจตา
โดยคุณครู 

80% - 95.62% 
(3555/3718) 

73.42% 
(2688/3661) 

2.จ านวนเด็ก ป.1ที่มีสายตาผิดปกติ:ได้รับแว่น
สายตา 

 - 50 ราย 
(จาก 63 ราย) 

42 
(จาก 96 ราย) 
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2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ...... (Blinding Cataract)....... 
   (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัดล าพูน) 

ระดับ 1. Service Delivery 2.Workforce 3. IT 4. เทคโนโลย ี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+. ชุมชน 
รพ.
ล าพูน 

1.คัดกรองวัดสายตาผู้ป่วย
อายุ 60ปีในเขตท่ี
รับผิดชอบ 
 
2.เพิ่ม case ผ่าตัดต้อ
กระจกและแทรกคิวผ่าตัด
ให้กับผู้ป่วย  Blinding 
cataract  
3.ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย 
Blinding cataract        
( VA < 10/200)  ภายใน 
1 เดือน โดยขยายวัน
ผ่าตัดเพิ่มนอกเวลา
ราชการ 
4. ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย   
Low vision         (VA 
20/100- 10/200) 
ภายใน 3 เดือน 
5. จัดท า  Flow การคัด
กรองวัดสายตาในผู้ป่วยที่
มีอายุ 60ปีขึ้นไปให้กับ
เจ้าหน้าที่ ระดับ M2 F 
และ รพ.สต. 
 

1.ทีมงานของ 
OPD Eye 
2.ประกอบด้วย
จักษุแพทย์ 1 + 
ทีมงานครั้งละ4 
คน 
- ส่งอบรม
พยาบาลเวช
ปฏิบัติทางตา
เพ่ิมปีละ 1 คน 
 
 
2.ทีมผ่าตัดจักษุ
แพทย์1+ทีม2 /
ราย 

- ลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล
www.vision2020thailand 
.org.th 
- รายงานผลการผ่าตัดโดย
แยกจ านวนผู้ป่วย Blinding 
cataract  และ Low vision 
- รายงาน Visa ผู้ป่วย 
cataract 
 

-  มีอุปกรณ์ในการ
ตรวจรักษา 
- กล้องขยายตรวจตา 
- กล้องขยายผ่าตัด 
-  เครื่องมือผ่าตัด 
-  Phacoemulsifier 
- A scan 
- Auto- tonometer 
- YAG Laser 
-  Keratometer 
- Schiozt 
- Snellen chart
พร้อม occlude 
-ไฟฉาย 
-จัดซื้อ Set ผ่าตัด 
Basic Cataract 
Surgery อีก 1 set 
 
.- จัดท าแผ่นวัดสายตา
Snellen chart และ 
E chart ที่มีขนาดตาม
มาตรฐาน ให้กับสถาน
บริการระดับ รพ.สต. 
 

- งบประมาณ
ของ รพ.และ
Service 
Plan จังหวัด  
 
 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ร่วมกันค้นหา
ผู้ป่วยต้อ
กระจกใน
ชุมชนโดย อส
ม. และ
เจ้าหน้าที ่รพ
สต. 
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6. รับ Referจาก รพช 
รพ.สต.(ในเขตพวงบริการ)
จังหวัดล าพูน และส่งต่อ
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 
และเกินศักยภาพไป รพ.
นครพิงค์ / รพ.มหาราช
เชียงใหม่ 

เพ่ือสะดวกในการคัด
กรองและการแปลผล 
 

รพช.
ของ
จังหวัด
ล าพูน 

1. คัดกรองตรวจวัด
สายตาผู้ป่วยอายุ 60ปีข้ึน
ไป โดยใช้Snellen chart 
วัดสายตา ในเขตสถาน
บริการที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ค้นหาผู้ป่วย Blinding 
cataract รายใหม่ใน
ชุมชน  
2.ส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกที่
มี ข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์( VA 
< 20/100)เพ่ือเข้ารับการ
ตรวจและผ่าตัดใน รพ. 
ล าพูน 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ SP 
สาขาจักษุได้รับ
การนิเทศการ
ตรวจวัดสายตา
และอบรมการ
ลงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

-รวบรวมข้อมูลการคัดกรอง
วัดสายตาในระบบฐานข้อมูล
www.vision2020thailand 
.org.th 
  
 

- Snellen chart 
พร้อม occlude 
-Schiozt 
-ไฟฉาย 
 

- งบประมาณ
ของ รพช. 
 (ปฏิบัติงาน
ในงานประจ า
ประสานร่วม
ทีมผู้สูงอายุ) 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม. เครือข่าย
สุขภาพชุมชน 

รพ.สต. 1.คัดกรอง วัดสายตา
ผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปเพ่ือ
ค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกที่มี
VA ≤ 20/200 เข้ารับการ
ผ่าตัด  
2.ส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกที่
มี ข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์( VA 

- พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป ที่
ได้รับการอบรม
ทางตาตรวจวัด
สายตาผู้ป่วย
อายุ 60ปีขึ้นไป 
 

- จนท. ที่รับผิดชอบได้รับ
การนิเทศน์และการลงข้อมูล
การคัดกรองวัดสายตา 
-ลงข้อมูลการคัดกรองวัด
สายตาในระบบฐานข้อมูล 
www.vision2020thailand.
org.th 

- Snellen chart 
พร้อม occlude 
-ไฟฉาย 
 

- งบประมาณ
ของรพ.สต. 
(ปฏิบัติงาน
ในงานประจ า
ประสานร่วม
ทีมผู้สูงอายุ) 

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
ด าเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

อสม. เครือข่าย
สุขภาพชุมชน 
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< 20/100) เพ่ือ Confirm  
VAไปยัง รพช.  
3.ให้ อสม. ร่วมค้นหา
ผู้ป่วยในชุมชน โดยใช้
แผ่น E   ผู้ป่วยที่ไม่เห็นใน
ระยะ 3 เมตร ให้ส่งเข้ามา
ที่ รพ.สต. เพื่อ Confirm 
VA และส่งต่อการรักษา
ตามล าดับ 

2. อสม. มีส่วน
ร่วมในการ
ค้นหาผู้ป่วย 
Blinding 
cataract 
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4.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกตกค้างในชุมชน เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้ป่วยและญาติ ,ระยะทางไกลในการเดินทาง
มาผ่าตัดท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการ 

- มีผู้ป่วยเบาหวานยังไม่ได้รับการตรวจจอประสาทตา และผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองที่รพช. มีการแปลผลล่าช้า
และไม่ถูกต้อง จ านวนกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาไม่เพียงพอ  ระบบการส่งต่อมายังรพ.ล าพูนยังไม่สมบูรณ์ 

- มีผู้ป่วยเด็กทารกไม่ได้รับการตรวจรักษาจนสิ้นสุดการรักษา 
- การคัดกรองสายตาเด็ก ป.1 โดยครูพบว่ายังไม่แม่นย าครูยังขาดทักษะในการวัดสายตา 

แผนด าเนินงานตามมาตรการ และ Small success รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด Service Plan 2560 แผนงานโครงการ 
Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
อัตราการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 
60 ปี ขึ้นไป 

-จัดระบบ Fast track ส าหรับ 
 ผู้ป่วย Blinding Cataract 
-โครงการผ่าตัดต้อกระจกนอก
เวลาราชการ 
 

50 
(33.54%) 

75 
(85.69%) 

75 75 

ร้อยละของ Blinding cataract ที่
ได้รับการผ่าตัดผ่าตัดภายใน 30 วัน 

80 
(74.05%) 

80 
(64.86%) 

80 80 

ร้อยละของ Non Blinding 
cataract ที่ได้รับการผ่าตัดผ่าตัด
ภายใน 90 วัน 

80 
(98.04%) 

80 
(98.77%) 

80 80 

อัตราการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตา 

-จัดคัดกรองเบาหวานเข้าจอ
ตาโดยใช้กล้องถ่ายภาพจอตา 
(Fundus camera)  
-สร้างเครือข่ายเชิงรุกคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอตาภายในเขต
อ าเภอเมือง 
-โครงการเลเซอร์ผู้ป่วย High 
risk DR Fast track 

20 
(34.97%) 

40 
(80.63%) 

50 60 

ร้อยละของผู้ป่วย high risk DR  
ที่ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 100 

ร้อยละของเด็กทารกกลุ่มเสี่ยง 
ที่ได้รับการคัดกรองจอประสาทตา 

-แผนงานตรวจคัดกรอง ROP  
ในเด็กคลอดก่อนก าหนด 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 100 

ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1 ที่
ได้รับการตรวจวัดสายตา 

-แผนงานตรวจคัดกรองระดับ
สายตาในเด็กนักเรียน ป.1 

25 
(21.51%) 

50 
(73.42%) 

75 100 
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5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ภาระงานของ จนท.รพ.สต.ต้อง
รับผิดชอบงานของ SP หลายสาขาท า
ให้ไม่มีเวลาตรวจคัดกรองวัดสายตา
และลงข้อมูลใน vision 2020 

จนท.รพ.สต. ศึกษางานของ SP 
แต่ละสาขาและออกคัดกรอง
พร้อมกัน 

ประสานกับสสจ.ในการก าหนดเป็น
งานที่ต้องด าเนินการ และลงข้อมูลใน 
vision 2020 

2.ผู้ป่วย blinding cataract ไม่มีคน
มาส่งตรวจและดูแลเมื่อต้องเข้ารับการ
ผ่าตัด ยังห่วงภาระงานที่บ้าน  

ประสาน อภปร หรือองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นช่วยรับ-ส่ง
ผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับการผ่าตัด 

มีการขอความร่วมมือกับองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

3.ผู้ป่วยมีโรคร่วมหลายโรค ต้องได้รับ
การปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางก่อน
ผ่าตัดและอาจต้องเลื่อนคิวผ่าตัดไกล
ออกไป 

เพ่ือความปลอดภัยขณะผ่าตัด 
โดยต้องปฏิบัติตามcaremap ต้อ
กระจก 

ผู้ป่วย blinding cataract ที่มีภาวะ
โรคร่วม สามารถรอให้ภาวะโรคร่วม
สงบท าให้ผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- มีการจัดตั้งหน่วยงานเสริมในส่วนกลาง ในการเป็นตัวกลางรับบริจาคเครื่องมือหรือเงินเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือในส่วน
ขาดของโรงพยาบาล (นอกแผนเงินงบประมาณ และเงินบ ารุง) ซึ่งทางกลุ่มงานต่าง ๆ พิจารณาว่ามีความจ าเป็นแต่
ไม่สามารถจัดหาได ้ เนื่องจากงบประมาณไม่พอเพียง โดยใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อเชื่อมระหว่างความต้องการของ
โรงพยาบาล และความต้องการบริจาคของกลุ่มคนที่มีก าลังทรัพย์ในการบริจาค (หรือน าไปหักภาษี) เช่น การ
จัดเป็นส่วนหนึ่งของ website หรือเป็น App ในมือถือ ในส่วนราชการส่วนกลางที่มีความน่าเชื่อถือ  ทดแทนส่วน
ขาดของงบประมาณ 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  

       ผู้รายงาน 1.นายแพทย์พิชาญ  เมฆรัตนวรกลุ 
      โทรศัพท์ 084-6166544 

  2.นางมยุรี  นิชกูล                  
     โทรศัพท์ 081-7065789 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6กรกฎาคม 2561 
 
คณะที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) 
ตัวช้ีวัดที่  47.ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแล ระยะกลาง  
ตัวช้ีวัดระดับเขตสุขภาพที่ 1  
ด้านบริหารจัดการ ลดความแออัดของ รพท. เพิ่มอัตราครองเตียงและรายได้ให้ รพช. 
1. อัตราการครองเตียง 
2. Sum Adj RW 
3. CMI 
4. จ านวนการส่งกลับผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อไปยังรพ.ระดับ M, F  
ด้านคุณภาพ : STROKE 
1. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งกลับ 
- Pneumonia < 5:1000 วันนอน 
- Bed sore < 0.5:1000 วันนอน 
- UTI < 5:1000 วันนอน 

2. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีคะแนน Modified Barthel index (BI) เพ่ิมขึ้นหลังจ าหน่าย         
เป้าหมายร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ : Head Injury 
1. อัตราเสียชีวิต ของผู้ป่วยบาดเจ็บระบบประสาทที่ได้รับการผ่าตัดและส่งกลับ ใน 30 วันหลังจ าหน่าย  (ไม่
นับกรณPีalliative ) 
2. ร้อยละคุณภาพชีวิต (Glasgow outcome scale, GOS) ของผู้ป่วยบาดเจ็บระบบประสาทท่ีได้รับการผ่าตัด
และส่งกลับ เป้าหมายคงท่ีหรือดีขึ้น > 80% ของผู้ป่วยที่จ าหน่าย  
ด้านคุณภาพ : Chronic Wound 
1. อัตราตายในผู้ป่วยแผลติดเชื้อชนิดรุนแรง (NF) ในการดูแลระยะกลาง เป้าหมาย < 30% 
2. GOS ของผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังและส่งกลับ 
ด้านคุณภาพ : Post operative physical therapy  
1. อัตรา Re-admission 
2. SSI เป้าหมาย < 1:100 pt  
3. Ambulation with walking aids ก่อน D/C เป้าหมาย 100% (ยกเว้น spine) 
ปรับเพิ่มตัวชี้วัด 

• เพ่ิมการประมวลผล Adj RW ของรพ.ชุมชนที่รับการส่งต่อ พร้อมค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บได้มาก
ขึ้น 

• ข้อมูลจ านวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย(LOS) 4 กลุ่มโรค ในรพ.ระดับ A, S และค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
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1. สถานการณ์  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางระดับเขตสุขภาพที่ 1 ได้
ทราบผลการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด และมีการปรับตัวชี้วัดใหม่ตามรายงานข้างต้น และมีการประชุม
คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลางระดับจังหวัด โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการ Service Plan ทุกสาขา 
เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตหรือระยะฉียบพลันแล้ว แต่ยัง
จ าเป็นต้องรับการรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลอีกระยะหนึ่ง ในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมา และรับทราบสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหา พบว่าการลงข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ยัง
ไม่ครอบคลุม และไม่ครบถ้วน ไม่มีการลงการวินิจฉัยโรคเป็นจ านวนมาก ไม่ระบุการรักษาที่ต้องการให้ รพช.
ด าเนินการต่อ ไม่ระบุเป้าหมายที่ชัดเจน จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะท างานการดูแลผู้ป่วยระยะกลางขึ้น เพ่ือจัดท า
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย   ในแต่ละกลุ่มโรค จัดการระบบการลงข้อมูลเพ่ือการส่งต่อผ่านระบบ Thai refer 
หรือ Thai COC ให้ถูกต้องและครบถ้วน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดล าพูนต่อไป 

 
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
 2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน)  

• ก าหนดให้นโยบาย Intermediate Care (IMC) เป็นนโยบายระดับเขตและระดับจังหวัดที่ต้อง
ด าเนินการ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการติดตามผลงานอย่างสม่ าเสมอ 

  
2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
• พัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยและระบบ refer back ที่ชัดเจน ใน รพ.ระดับ A, S 
• พัฒนาศักยภาพและระบบบริการ Intermediate bed/ward ใน รพ.ระดับ M, F และมีระบบ

ส ารองเตียงที่ชัดเจน  
• ก าหนดให้มี ยา วัสดุการแพทย์ และอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ควรมีให้บริการใน รพช. ที่รับการส่งต่อ 

  
2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
• มีระบบส่งต่อและติดตามข้อมูลผู้ป่วยต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน (กลุ่มโรค Stroke, Traumatic 

Brain Injury, Spinal Cord Injury) และติดตามผลการรักษาในกลุ่มโรคอ่ืนๆ ที่ส่งไปรับการ
รักษาต่อเนื่อง 

• พัฒนาโปรแกรมหรือระบบส าหรับการจัดการข้อมูล 
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2.4 Framework(กรอบในการวางแผนงาน)  
บริหารจัดการ พัฒนาระบบบริการ สร้างการรับรู้ ทัศนคติ ระบบข้อมูล 

1. ตั้งคณะกรรมการระดับ
เขต/จังหวัด ประชุมช้ีแจง
แนวทาง พัฒนาระบบ 
2. สร้างเครือข่ายให้บริการ 
รพท. รพช. รพ.สต.  
3. งบประมาณ: งบเขต 
กองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด การ
เรียกเก็บคา่บริการแบบ IPD 
OPD และการเยี่ยมบ้าน 

1. ระบบการคัดกรอง, refer 
back และติดตามผล 

2. สร้างแนวทางการ
ให้บริการแบบ IPD, OPD 
และในชุมชน 

3. Multidisciplinary 
team meeting 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
 

1. สร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติบุคลากรทาง
การแพทย์ อปท. ภาคี
เครือข่าย และ ประชาชน 

2. เยี่ยมบ้าน / เยี่ยมเสริม
พลัง  

3. Mass & media 
Communication  

 

1. พัฒนาระบบส่งต่อและ
ติดตามข้อมูลผู้ป่วย
ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 

2. สรุปข้อมลูตามตัวช้ีวัด 
ระดับจังหวดัและระดับ
อ าเภอ และน าข้อมลูมาใช้
วางแผนเพื่อการพัฒนา
ระบบ 

 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

• ตั้งคณะท างานระดับเขต/
ระดับจังหวดั 

• ประชุมชี้แจงคณะท างาน
และผู้ให้บริการ 

• เริ่มคดักรองผู้ป่วยและ
ให้บริการ 

 

• มีระบบ care manager 
ระดับอ าเภอ เพื่อประสาน
การให้บริการและติดตาม
ผู้ป่วย 

• มี care protocol การ
ให้บริการส าหรับ 
intermediate care ที่ 
รพท. และ รพช. 

• มีการตดิตามผลกร
ให้บริการในผู้ป่วยแต่ละ
ราย 

• ท า team meeting 
เยี่ยมบ้าน เยี่ยมเสริมพลัง
ร่วมกันในทุกอ าเภอ โดย
ทีมสหวิชาชีพ 

• มีระบบ intermediate 
bed ในทุก รพช.  

• สรุปผลการด าเนินงาน
และวางแผนการ
ด าเนินงานปีต่อไป  

• จัดประชุมวิชาการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ 
KM ระดับจังหวดั/ระดับ
เขต 
 

 
2.5 GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนาหากตัวชี้วัดอยู่ในคณะที่ 1 ใช้

PIRAB  คณะที่ 2 ใช้ Six Building Block) 
1) ระบบการส่งต่อเพ่ือการรักษาต่อเนื่องและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ยังไม่ชัดเจน การคัดกรองผู้ป่วย

เพ่ือเข้าสู่ระบบ IMC ยังไม่ชัดเจน  
• พัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยและรูปแบบการส่งต่อท่ีชัดเจนในแต่ละกลุ่มโรค 

2) รพช.ที่รับส่งต่อ ยังไม่มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ที่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
• จัดท าแผนในระดับเขตและระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา รพช. ในมีครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่

เพียงพอ 
3) ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ (Care manager) รวมทั้งทีมสหวิชาชีพตามกรอบ IMC ที่ควรมีในระดับ รพช. 

• ท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดอบรม Care manager ในแตล่ะ รพช.  
• ท าแผนในระดับเขตและระดับจังหวัด เพ่ือให้มีการจัดสรรบุคลากรในทีมสหวิชาชีพให้

เพียงพอ 
4) ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีเพียงพอ ในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งต่อในระบบ IMC เพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

• พิจารณาใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูล (Thai Refer/Thai COC) รวมทั้งพัฒนา
ระบบในการลงข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 
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5)  ยังไม่มี Care Protocol ที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ร่วมกันได้ใน รพท.และรพช. 
• ประสานงานกับ Service Plan แต่ละสาขาที่ต้องการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ IMC ในการ

สร้าง Care Protocol ในแต่ละกลุ่มโรค ให้สามารถเกิดระบบการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
จาก รพท.สู่ รพช. และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายการรักษา 

6) ยังไม่มีงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากร และงบสนับสนุนจาก 
สปสช.กรณีผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อใน รพช. 

• ท าแผนการพัฒนาระบบและแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือของบสนับสนุนในระดับเขต 
• ประสานกับราชวิทยาลัยและสปสช. ในการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในกรณี 

IMC 
7) ผู้บริหารทุกระดับ ยังไม่เข้าใจระบบ IMC และยังไม่ทราบถึงประโยชน์ในการส่งต่อระบบ IMC 

• ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบ IMC ในการ
ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมากขึ้น 

 

2.6 Structure–Function(การก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ) 
1) คณะอนุกรรมการ Intermediate Care เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการระดับจังหวัด ตาม

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ ๐๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
• วิเคราะห์สภาพปัญหา จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ 

ขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจส าคัญ 4 สาขาและปัญหาในพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบ 

• จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ แผนงานโครงการและประเมินผล การพัฒนาในพ้ืนที่เขตจังหวัด
ล าพูน 

• ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ เชื่อมโยงตั้งแต่ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ลงไป
ถึงปฐมภูมิ เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป และลดการส่งต่อผู้ป่วยออก
นอกเขตและโรงพยาบาลเอกชน 

• สนับสนุนและก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเตียงที่มีอยู่ในสถานบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพในทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาให้ รพช.มีศักยภาพสูงขึ้น เพ่ือรองรับการ
ส่งกลับจาก รพท. 

• ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

2) คณะท างาน Intermediate Care จังหวัดล าพูน (อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งตั้ง) 
• จัดท าระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรับการรักษาต่อเนื่องหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน รพช. โดย

จัดท าแนวทางปฏิบัติ ระบบการคัดกรองผู้ป่วย ระบบการลงข้อมูล ระบบการติดตาม
ผลการรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพ่ือน าข้อมูลรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯระดับ
จังหวัด 

• ท าแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นใน
การรักษาผู้ป่วยในระบบ IMC ของ รพช. ในจังหวัดล าพูน 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ รพช. รพ.สต. ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย การรักษา และการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย IMC 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
ตารางแสดงจ านวนcase Refer back กลับรพช.โดยรถreferรับกลับ ปีงบประมาณ 2561  
(แยกตาม รพช. ใน จ.ล าพูน)  
 

เดือน แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง 
ตุลาคม 5 3 13 5 10 5 2 

พฤศจิกายน 4 6 20 1 4 3 0 
ธันวาคม 11 7 16 2 11 0 0 
มกราคม 6 2 24 0 5 1 0 

กุมภาพันธ์ 3 9 18 0 11 3 0 
มีนาคม 7 10 13 1 11 0 1 
เมษายน 6 2 15 3 8 0 1 

รวม (253) 36 37 104 9 52 12 3 
 

จ านวนผู้ป่วย REFER BACK แยกตาม 4 กลุ่มโรค และกลุ่มโรคตาม SERVICE PLAN (ต.ค.60-เม.ย.61)  
รพ.ที่รับ

กลับ 
 

จ า 
นวน 

จ านวนผู้ป่วย refer back แยกตาม 4 กลุ่มโรคและ Service Plan 
TBI Stroke Wound Post-

Op 
PT 

Med Surg Heart Ortho Cancer อ่ืนๆ 

ลี้ 114 10 15 8 15 50 3 9 - 2 2 
ป่าซาง 60 9 5 1 4 33 6 1 1 - - 
แม่ทา 42 5 1 - 3 24 4 3 - 2 - 
บ้านโฮ่ง 36 5 2 1 4 21 - - - 2 1 
ทุ่งหัวช้าง 11 2 1 - 1 5 1 1 - - - 
บ้านธิ 12 - 1 - - 8 2 - - - 1 
วนล. 3 - 1 1 - - - 1 - - - 
อื่นๆ  8 4 - - - 2 - 1 - - - 
รวม 286 36 26 11 27 143 16 16 1 6 4 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ(อธิบายปัญหาในการด าเนินงานที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเกณฑ์ป้าหมายที่ก าหนด) 

• เนื่องจากเป็นการท างานที่ต้องประสานงานกับService Plan และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่ง
แต่ละส่วนมีกลุ่มผู้ป่วย วัตถุประสงค์ในการส่งต่อ เป้าหมาย และผลการรักษาที่ต้องการติดตาม 
แตกต่างกัน ผู้รับผิดชอบในสาขา IMC นี้ จึงต้องประสานงานและรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งต่อให้ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและยากล าบาก 

 
 

 

ผู้รายงาน : นางสุฐิดา  บุญตัน 
ต าแหน่ง :  นายแพทย์ช านาญการ               
               กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
               โรงพยาบาลล าพูน 
วัน/เดือน/ปี:  10 มิถุนายน 2561 
โทร:  081-5473159 
E-mail:  s.boontun@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ SP Plus 4 ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์  
        ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District 
        Health Board ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
   SP Plus 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ 
1. สถานการณ์ 

 ตารางที ่1 แสดงจ านวนรพ.สต./ศสม. ที่มีการบริการทันตกรรม ปี 2561 

 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนรพ.สต.ที่มีบริการทันตกรรมปี 2561 จังหวัดล าพูนมีรพ.สต. ทั้งหมด
จ านวน 71 แห่ง สามารถให้บริการทันตกรรมโดยทันตบุคลากร จ านวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.75 โดย
แบ่งเป็น มีทันตบุคลากรประจ า จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.62 และทันตบุคลากรหมุนเวียน จ านวน 
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.13 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสแรก จ านวน 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านม้า โดยมีทันตแพทย์
จากโรงพยาบาลล าพูนไปหมุนเวียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  

หน่วยบริการ 
รพ.สต./

ศสม.(แห่ง) 
มียนูิตทันตก
รรม (แห่ง) 

มีทันตบุคลากร
ประจ า 

มีทันตบุคลากร
หมุนเวียน 

มีทันตบุคลากร
ให้บริการทันตกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 17 10 6 35.29 4 23.53 10 58.82 

แม่ทา 9 5 5 55.56 4 44.44 9 100.00 
บ้านโฮ่ง 9 4 3 33.33 2 22.22 5 55.56 

ลี้ 13 4 3 23.08 0 0.00 3 23.08 
ทุ่งหัวช้าง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 50.00 
ป่าซาง 13 6 4 30.77 4 30.77 8 61.54 
บ้านธิ 2 1 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

เวียงหนองล่อง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 50.00 
รวมทั้งจังหวัด 71 33 26 36.62 15 21.13 41 57.75 
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เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 
2.1 Monitoring and Evaluation Process 

  มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกๆ 1-2 เดือน ในการประชุมบริหารทันตสาธารณสุข โดย
การน าข้อมูลจากระบบรายงาน HDC คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่ได้เช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่ง
หากไม่ถูกต้องจะต้องหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงการดึงข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในเขตรับชอบ จากการใช้ data exchange ของระบบ HDC เพ่ือให้แต่ละที่ทราบกลุ่มเป้าหมายของตนเอง 
และได้ให้บริการทันตกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2.2 Activities 
  มีการท างานเชื่อมโยงกันภายใน CUP โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึง
เครื่องมือจากรพ.แม่ข่าย ในการจัดบริการทันตกรรมใน รพ.สต. ที่ไม่มีทันตบุคลากรประจ า 
  มีการจัดระบบการส่งต่อระหว่างรพช. กับรพช.ที่เป็น node ในการรักษาเฉพาะทาง และรพท. 
  มีการเน้นย้ าเรื่องการลงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ได้ และมีการติดตามผลการท างานเป็นรายสถานบริการ 
  มีการเน้นย้ าให้แต่ละแห่งมีรายชื่อของประชากรกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบของตนเอง
เพ่ือติดตามในการได้รับบริการทันตกรรมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   
  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ Oral Health CUP Manager เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพช่อง
ปากในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทันตาภิบาลมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานใน
ชุมชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน 

2.3 Task List 
  ระดับจังหวัด : มีการติดตามผลการด าเนินงานทุก 2 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ HDC ร่วม
ทั้งมีการจัดการประชุมเรื่องระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาด้านการลงข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ รวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งออกไปยังระบบ HDC 

 ระดับอ าเภอ : มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต. ที่เชื่อมโยง โดยมี
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีมหมอครอบครัว และทันตแพทย์ ใน PCC ทุกแห่งใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และมีการสนับสนุนผู้ช่วยงานทันตกรรมในรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาลให้บริการประจ าจาก
รพ. แม่ข่าย 
 
 2.4 Finding 
  Oral Health CUP Manager ไม่ได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิผล 
  การท างานของทันตบุคลากร จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานจากเดิมเพ่ือให้ได้ผลงาน
ตามตัวชี้วัดและตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

2.5 GAP analysis 
  ผลงานของรพ.สต.คุณภาพ และการเข้าถึงบริการยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.6 Structure - Function 
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  1) ระดับจังหวัด :   - มีการชี้แจงนโยบายการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ตวัชี้วัด รายละเอียด 
    ต่างๆ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน มีการควบคุมก ากับผลการด าเนินงานจาก 
    ระบบ HDC ของจังหวัดล าพูน  

- มีการจัดการประชุมวิชาการ อบรมพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากร 
ได้แก่ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้มีศักยภาพใน การ
ท างานมากข้ึน รวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการการท างานภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  2) ระดับอ าเภอ :  - Oral Health CUP Manager ต้องบริหารจัดการการด าเนินงาน 
    ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในพ้ืนที่ได้ 

- ดูแลสุขภาพช่องปากประชากรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่
หญิงตั้งครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ แต่ยังมีบางกลุ่มท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 
กลุ่มวัยรุ่น และวัยท างาน 

  
3. ผลการด าเนินการ (ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561) 
 3.1 ผลการด าเนินการประเดน็การตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
  PCC ทุกแห่งมีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีมหมอครอบครัว และ
ทันตแพทย์ และมีการสนับสนุนผู้ช่วยงานทันตกรรมในรพ.สต./ศสม. ที่มีทันตาภิบาลให้บริการประจ าจากรพ. 
แม่ข่าย แต่การเชื่อมโยงงานทันตสาธารณสุขกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอยังไม่สามารถ
ท าให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้  
 
 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

รายการข้อมลู อ าเภอ รวม 

เมือง
ล าพูน 

แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ เวียง
หนองลอ่ง 

ร้อยละของอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรอื District Health Board 
≥ ร้อยละ 35   
 เป้าหมาย 17 9 9 13 4 13 2 4 71 

ผลงาน 0 9 2 2 1 2 2 0 18 

ร้อยละ 0 100 22.22 15.40 25 15.38 100 0 25.35 
ตารางแสดงร้อยละของอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพชอ่งปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ฯ แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน 

(ข้อมูลจาก HDC วันที่ 12 มิ.ย. 2561) 
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รายการข้อมลู อ าเภอ รวม 

เมือง
ล าพูน 

แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ เวียง
หนองลอ่ง 

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ≥ ร้อยละ 35   

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก
รวมทุกสิทธิ 

เป้าหมาย 140,682 28,296 36,101 61,054 20,617 49646 18749 15231 380,376 

ผลงาน 24,512 12,901 9,883 12,795 4,308 15297 5119 2803 87,618 

ร้อยละ 17.42 33.69 27.38 20.96 20.90 30.81 27.30 18.40 23.03 

ตารางแสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทกุสิทธิของประชาชนในเขตรับผิดชอบ แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน 
 (ข้อมูลจาก HDC วันที่ 12 มิ.ย. 2561) 

 จากตารางพบว่าจังหวัดล าพูนมีอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์การจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่
มีคุณภาพตามเกณฑ์ฯ ทั้งหมด 2 อ าเภอ ได้แก่ อ.แม่ทา และอ.บ้านธิ คิดเป็นอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25 
จากเป้าหมายร้อยละ 60  
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 การส่งข้อมูลยังไม่ครบถ้วนและไม่ตรงเวลา 

4.2 ตัวชี้วัดมีความซับซ้อน และมีการเพ่ิมรายละเอียดในตัวชี้วัดทุกปี 
 4.3 มีการเปลี่ยนสายงาน และลาออกของทันตาภิบาลทุกปี เนื่องจากความไม่ก้าวหน้าในวิชาชีพ ท า
ให้ต้องท างานภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องบุคลากร 
 
       ผู้รายงาน : นางสาวชรินดา สุธาวา 
       ต าแหน่ง : ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
       วัน เดือน ปี : 12  มิถุนายน 2561 
       โทร    : 053-093725 ต่อ 114 
       E-mail : lamphundental@gmail.com 



-308-

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 –6 กรกฎาคม 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) Service Outcome  
ตัวชี้วัดที่ SP Plus 6 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten 
group classification 
1.สถานการณ์ 
 ในจังหวัดล าพูนไม่มีโรงพยาบาลระดับ M2 ท าให้การผ่าตัดคลอดของจังหวัดล าพูนท าในโรงพยาบาล
เท่านั้น  
 ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 
(8 เดือน) 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์คลอดทั้งหมด 2607 2509 2527 1676 
จ านวนการผ่าตัดคลอด 1184 1290 1410 919 
อัตราการผ่าตัดคลอดรวม 45.42 51.41 55.80 54.83 
จ านวนหญิงตั้งครรภ์รับส่งต่อจาก รพช 321 262 314 182 
จ านวนหญิงตั้งครรภ์รับส่งต่อจาก รพช.ที่
ได้รับการผ่าตัดคลอด 

139 138 190 83 

อัตราการผ่าตัดคลอดที่รับการส่งต่อ 43.33 52.67 60.51 45.60 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
 Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับ
จังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือท า
บทบาทหน้าที่ในการก าหนด
กรอบและแนวทางพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-
นรีเวชกรรม มีการศึกษา
รูปแบบของ Robson ten 
group classification 
2.จัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรี
เวชกรรม โรงพยาบาลระดับ 
M2 ขึ้นไปมีการจัดกลุ่มผู้ที่
ได้รับการผ่าตัดคลอด และ
การคลอดทางช่องคลอด ใน
รูปแบบ Robson ten group 
classification 

ด าเนินการข้อที่ 1-2 
3.สนับสนุนทรัพยากร 
ค น  เ งิ น  ข อ ง  เ พ่ื อ
พัฒนาศักยภาพ มีการ
น า Robson ten 
group classification 
มาใช้ในการวิเคราะห์
อั ต ร า ผ่ า ตั ด คล อด ที่
สูงขึ้น 

ด าเนินการข้อที่ 1-3 
4.ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
Robson ten group 
classification และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอัตรา
ผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น 

ด าเนินการข้อที่ 1-4 
5. วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ส รุ ป
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร 
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4.ปัญหาอุปสรรค - 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) - 

  

     ผู้รายงาน นางทองเหรียญ  มูลชีพ 
     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     วัน/เดือน/ปี  11 มิถุนายน 2561 
     โทร 081-5954107 
     Email: twannapila@gmail.com 

             3. ผลการด าเนินงาน 
Robson 10 group (ต.ค.60-พ.ค.61) 

        

No Robson 10 group 

Total birth % C/S rate Contribution  

CS ND VE Total 
 in each group made by  

  each group to overall  

              C/S rate of 54.83 % 

1 Nulliparous, single cephalic,>37 223 254 44 521 31.09 13.31 

  week in spntaneos labour             

2 Nulliparous, single cephalic,>37 95 19 8 122 7.28 5.67 

  weeks, induced or C/S before admit             

3 Multiparous (excluding previous CS) 154 317 27 498 29.71 9.19 

  single cephalic, > 37 weeks in             

  spntaneos labour             

4 Multiparous (excluding previous CS) 95 15 31 141 8.41 5.67 

  single cephalic, > 37 weeks              

   induced or C/S before admit             

5  Previous CS, single cephalic,>37 189 0 0 189 100 11.28 

  weeks              

6 All nulliparous breeches 38 0 0 38 100 2.27 

7 All multiparous  breeches 21 0 0 21 100 1.25 

  (Including previous CS)             

8 All multiple prenancies  38 0 0 38 100 2.27 

  (Including previous CS)             

9 All abnormal lies 0 0 0 0 0 0.00 

  (Including previous CS)             

10 All single cephalic, <36 weeks 66 40 2 108 7.18 3.94 

  (Including previous CS)             

  จ ำนวน CS ทั้งหมด 919         54.83 

  จ ำนวน ND ทั้งหมด   645         

  จ ำนวน VE ทั้งหมด     112       

  จ ำนวนคลอด ทั้งหมด       1676     

mailto:twannapila@gmail.com


 
 
 

คณะที่ 3  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่  1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่56  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

 
1.สถานการณ ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดล าพูนมีการส ารวจการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน
(Happinometer) รายบุคคลในปี 2560 โดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based พบว่า     
มีหน่วยงานตอบแบบส ารวจ จ านวน 87 แห่งจากทั้งหมด 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.86 และมีจ านวน
บุคลากรตอบแบบ 2532 คนจากบุคลากรทั้งหมด 2870 คิดเป็นร้อยละ 88.22 

 

 
หน่วยงาน 

บุคลากรในสังกัด บุคลากรที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
ด้วย Happinometer 

แห่ง จ านวน แห่ง ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จังหวัดล าพูน 88 2870 87 98.86 2532 88.22 
 

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดัชนีความสุขของคนท างาน(Happinometer) จังหวัดล าพูน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุข
โดยรวมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดล าพูนอยู่ที่ 64.10 โดยที่ค่าเฉลี่ยความสุขในมิติจิตวิญญาณดี (Happy soul)
สูงที่สุด คือ 71.73 รองลงมาคือมิติน้ าใจดี (Happy Heart) 70.09 ส่วนมิติสุขภาพการเงินดี(Happy Money) 
51.96 ซึ่งค่อนข้างต่ ากว่าคะแนนความสุขในมิติอ่ืนๆ และมีค่าเฉลี่ยความผูกพันองค์กร อยู่ที่ 65.46 โดยมี
รายละเอียดดังนี่ 
 

ความสุขใน มิติต่างๆ 
ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

Happy 
soul 

Happy 
Heart 

Happy 
Family 

Happy 
Body 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Work 
Life 

Happy 
Relax 

Happy 
Money 

64.10 71.73 70.09 68.32 64.71 64.86 64.10 63.69 57.44 51.96 
 

ความผูกพันองค์กร 
ค่าเฉลี่ยความผูกพัน Say Stay Strive 

65.46 65.75 61.05 69.57 
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2. เกณฑ์ในการประเมินความส าเร็จของปีงบประมาณ 2561 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2  มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer)  
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน 
 มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป 

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
- ในรอบ 9 เดือน ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจัด

กิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน (มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) ส่งผลให้
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยส่วนใหญ่รูปแบบกิจกรรมเน้นการสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์กร 
การเห็นคุณค่าของงานและการมีความสุขกับงานที่ท าในมิตติ่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วดังนี้  

 

หน่วยงาน แผน/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
สสจ.ล าพูน -การประชุมตัวแทนกลุ่มนักสร้างสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแผนและการจัด

กิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ 3E (Enter Engage Exit) 
-กิจกรรมท าบุญตักบาตร และฟังธรรม ในวันส าคัญทางศาสนา 
-จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน(ท าบุญตัก
บาตร/ประกวดแต่งกายชุดพ้ืนเมือง/แอ่วกาดหมั้วคัวฮอม/พิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหาร
และผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ 
-สถานที่และสิ่งแวดล้อมสะอาด ด้วยการท ากิจกรรม 5 ส  
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันส าคัญต่างๆ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ให้เกิดความ
รัก ความผูกพัน (ให้เกิดความประทับใจครั้งแรก) 
-จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน 
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หน่วยงาน แผน/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
สสจ.ล าพูน (ต่อ) - ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ใหม่ ตามแผนการสร้างเสริมสุขภาพทาง
การเงินของกระทรวงสาธารณสุข (Happy money Program) 

รพ.ล าพูน -โครงการพัฒนา สัมพันธภาพบุคลากร : คนเกิดเดือนเดียวกัน(กิจกรรมพัฒนา
สัมพันธภาพ คนที่เกิดเดือนเดียวกัน ทุกวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน มาพบปะและใช้
เวลาร่วมกัน ใน 1 วัน ได้แก่ การท าบุญวันเกิด การท าดีตามรอยพ่อ โดยการ
สร้างสาธารณ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ท าความสะอาดวัด การช่วยเหลือชุมชน คน
ด้อย 
-กิจกรรมคุณค่าคนหลังบ้านเป็น การเยี่ยมเยียน ทุกข์สุข ของบุคลากรที่อยู่
เบื้องหลัง เพ่ือให้รู้จักกัน เห็นคุณค่าในตัวเอง ของบุคลากรที่อยู่เบื้องหลัง 
-ส านึกต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์:โครงการลานสบาย/โครงการ รพ.อาหาร
ปลอดภัย/โครงการโรงทานน้ าดื่ม 
-โครงการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม(Team work) เพ่ือยกระดับผลการ
ด าเนินงานในโรงพยาบาลล าพูน 
- การสร้างและพัฒนาคุณค่าในตนเองและเพ่ือนร่วมงาน คุณค่าคนเกษียณ : 
แสดงคุณค่าของคนในองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
-การเสริมสร้างความสุขและสุขภาพดี : โครงการวิ่งสะสมระยะทาง  
-โครงการสวดมนต์ตอนเช้าในบุคลากรและผู้ป่วยโรงพยาบาลล าพูน  
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม (กระตุ้นการท าความดี
ด้วยโครงการต้นไม้แห่งความดี/เวทีชื่นชมผู้ท าความดี ปฏิบัติดี เป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้อื่น 
-ท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญต่างๆ  
-การทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และการท างานร่วมกับชุมชน 
-กิจกรรม 5 ส 

รพ.ป่าซาง -กิจกรรมสมาธิวันละ 1 เวลา(เช้า กลางวัน/เย็น)แก่ จนท./ผู้รับบริการ  
ครั้งละ 5 นาท ี
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ จนท. ณ วัดดอยหลังถ้ า 
-สนับสนุนส่งเสริม จนท.ไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิ( 6ด) 
เพ่ือเป็นครูสมาธิ 
-กิจกรรมท าบุญ ถวายทาน โรงทาน ตามวัดต่างๆ ฯโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ป่าซาง 
-กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน 
-สร้างบรรยากาศ สร้างสุขในวันเกิด (การท าทาน) 
- กิจกรรมปันจักยาน ชุมชนมีส่วนร่วม ระดมทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน 
- โรงพยาบาลสนับสนุนน้ าดื่มให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม วัดป่ารัชดาราม /           
วัดรัชตธรรมสถาน/สถาบันจิตตานุภาพ 155 
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หน่วยงาน แผน/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
รพ.บ้านโฮ่ง -กิจกรรมท าบุญตักบาท(ทุกวันพุธ สัปดาห์แรกของเดือน) 

-กิจกรรมสวดมนต์ท าวัตร ช่วงพักเท่ียงวันพุธ 
-กิจกรรม ชื่นชม ชวนเชียร์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ในการ
ประชุมประจ าเดือน เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

รพ.ลี้ -โครงการปฏิบัติธรรมเสริมคุณภาพชีวิต กายจิตแจ่มใส 
-โครงการจัดท าหนังสือโรงพยาบาลลี้ครบรอบ 77 ปี 
-โครงการจัดท าวารสารของโรงพยาบาล 
-โครงการลี้จ๊ะวะมินิมาราธอน 2018 
-โครงการจิตอาสาโฮงยาลี้ 
-โครงการท าบุญตักบาตรทุกวันอังคาร 
-โครงการรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมือง 
-โครงการกีฬาสีภายใน/งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
-โครงการ DPAC จนท. 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการท าบุญองค์กรประจ าปี 

รพ.ทุ่งหัวช้าง -โครงการผู้บริหารสื่อสารเจ้าหน้าที่ ปี 2561 
-โครงการพัฒนาสถานที่ท างานหน้าอยู่ 
-โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

รพ.แม่ทา -กิจกรรมสร้างความสุขโดยการมอบของขวัญให้ก าลังใจ แก่ จนท.รพ.(ผู้บริหาร/ผู้
มีรายได้มาก ให้ผู้มีรายได้น้อย) 
-โครงการรณรงค์ใช้หมวกกันน็อค 
-ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-รณรงค์สร้างสุขนิสัยในการท าความสะอาดส้วมเพ่ือสุขภาพที่ดี 
-กิจกรรม 5 ส 

รพ.บ้านธิ -โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาล 
-กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วม มีความสามัคคี รู้สึกมีคุณค่า เช่นงาน
เลี้ยงสวัสดีปีใหม่ งานรดน้ าด าหัววันสงกรานต์ งานเลี้ยงรับส่ง จนท. งานท าบุญ
โรงพยาบาล ท าบุญเจ้าหน้าที่ สนับสนุนให้หน่วยงานจัดกิจกรรม OD 

รพ.เวียงหนองล่อง -กิจกรรมปีใหม่ แจกของขวัญ แก่ จนท. 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
-กิจกรรมท าบุญปล่อยปลาในโรงพยาบาล 

สสอ.เมือง -กิจกรรมรับประทานอาหารเช้า-อาหารกลางวันร่วมกัน เพ่ือสร้างความผูกพัน 
-กิจกรรมมอบขอขวัญวันเกิดซึ่งกันและกัน 
-จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 

สสอ.ป่าซาง - กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ 
- กิจกรรมแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
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หน่วยงาน แผน/กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
สสอ.บ้านโฮ่ง - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 

- กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
สสอ.ลี้ -เผยแพร่ และการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน Happy money 

-ตั้งชมรม และเผยแพร่การต่อต้านทุจริต 
สสอ.ทุ่งหัวช้าง -กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ 

-เทศกาลท าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ บ าเพ็ญทานวัดห้วยห้า 
-ปลูกป่าในวันป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

สสอ.แม่ทา -แผนการสร้างความสัมพันธ์และความสุข (สิ้นปี๋ ม่วนใจ๋รักใคร่กลมเกลียว) 
-แผนการสร้างความส านึก ระลึกผู้มีคุณในเทศกาลสงกรานต์ 
-แผนการสร้างสุข พัฒนาและละลายพฤติกรรมบุคลากร 

สสอ.บ้านธิ -โครงการปฏิบัติธรรม 
-กิจกรรมออกก าลังกาย 

สสอ. เวี ย งหนอง
ล่อง 

- โครงการสร้างสุขได้ใน 5 นาที  
  ฝึกท าสมาธิโดยอาจารย์ท าสมาธิ 
  ฝึกท าสมาธิทุกวันวันละ 5 นาที 
-โครงการแบ่งปันเพื่อร่วมงาน 
  ปลูกผักในหน่วยงานและในครัวเรือน และน าผลผลิตมาแบ่งเพ่ือนร่วมงาน 
-ชี้ช่องการเงินก่อนเกษียณ 

 

แผนการด าเนินการต่อไป 
- จัดประชุมอบรมพัฒนานักสร้างสุข โดยทีมพ่ีเลี้ยงในจังหวัดล าพูน ในเดือนกรกฎาคม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขในหน่วยงาน เพ่ือเป็นตัวอย่างและแนวทางในการ

ด าเนินงาน ในเดือนสงหาคม 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

หน่วยงานมีแผนการสร้างสุขในองค์กร และจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรทุกหน่วยงานแล้ว แต่พบว่า
การใช้ข้อมูลจากการส ารวจด้วยเครื่องมือ (Happinometer) ยังมีน้อย ส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมสร้างสุข เน้น
ตอบโจทย์ไปที่การสร้างสัมพันธ์ภาพในองค์กร การให้บุคลากรมีความสุขกับงานที่ท า และการเห็นคุณค่าของ
งานมากกว่า  

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 

   ผู้รายงาน : นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์ 
   ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 16 มิถุนายน  2561 
   โทร   : 0918530508 
   E-mail : kunsurang@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่  57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และหน่วยงานในสังกัด มีจ านวนบุคลากร รวม

ทั้งสิ้น 2,940 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1,551 คน ลูกจ้างประจ า 169 คน พนักงานราชการ 67 คน พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 1,018 คน ลูกจ้างชั่วคราว 135 คน โดยจังหวัดล าพูน มีอัตราการคงอยู่ (Retention rate) 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.34 (เกณฑ์ต้องมีอัตราการคงอยู่ (Retention rate) ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 85 )  
 

ตารางการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข จ.ล าพูน 
 

หน่วยงาน 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด  

(1 ต.ค. 2560)  
จ านวนบุคลากร  

(ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561) 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

จังหวัดล าพูน 2,940 2,803 95.34 
 

หมายเหตุ 
๑. อัตราการคงอยู (Retention Rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวย
งานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) 
 

ตาราง การสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข จ.ล าพูน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561) 

หนวยงาน ประเภท 
บุคลากร 

 

จ านวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

สาเหตุการสูญเสีย ผลรวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ
การ

สูญเสีย
บุคลากร 

ลาออก โอน
ไป 

ใหออก ปลด
ออก 

ไล่
ออก 

สสจ.ล าพูน 
 
 
 
 

ขรก. 1,551 20 1 0 0 0 21 1.35 
ลจป. 169 2 0 0 0 0 2 1.18 
ลจช. 135 4 0 0 0 0 4 2.96 
พรก. 67 2 0 0 0 0 2 2.99 
พกส. 1,018 44 0 0 0 0 44 4.32 

รวมทั้งหมด รวม 2,940 72 1 0 0 0 73 2.48 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561) 
สสจ.ล าพูน ได้มีการก าหนดแผน/กิจกรรม เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ ดังนี้ 
 - ข้อมูล HROPS มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

- มีการวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรและสถานการณ์ก าลังคน ด้านสาธารณสุข ทุก 3 เดือน 
- มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสาธารณสุข 
- มีการประชุมตัวแทนกลุ่มนักสร้างสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแผนและการจัดกิจกรรมสร้างสุขใน

หน่วยงาน (27 มีนาคม 2561) ตามยุทธศาสตร์ 3E (Enter Engage Exit) 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดกิจกรรมสร้างสุขใน

หน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยส่วนใหญ่รูปแบบกิจกรรมเน้นการสร้าง
สัมพันธ์ภาพในองค์กร การเห็นคุณค่าของงานและการมีความสุขกับงานท่ีท าในมิติต่างๆ 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 
 
       ผู้รายงาน :นางผ่องศรี  อุปละ  
       ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
       วัน/เดือน/ปี:  มิถุนายน 2561  
       โทร: 053 093725-6 ต่อ 115 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่  4 -6  กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ   ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
ตัวชี้วัดที่  60.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 

1. สถานการณ์  
ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานที่ต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์

ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดค่า
เป้าหมายในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อก าหนด  11 ข้อ ที่ร้อยละ  85  จังหวัดล าพูน มี
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  จ านวน  5  หน่วยงาน จากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่านการ
ประเมิน ระดับ  5 ทั้ง 5 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยที่  93.27  

ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดค่าเป้าหมายในการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ตามข้อก าหนด  11 ข้อ ที่ร้อยละ  90 หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่
ต้องรับการประเมินทั้งหมด  17  หน่วยงาน  ในไตรมาส 1   เป็นการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ในส่วน
ที่  2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม ในปีงบประมาณ 
2561 ดัชนีความโปร่งใส ในเรื่อง 
 EB 4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร  
 EB 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร  
 EB 6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
โดยก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ(Milestone) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้ค าแนน 
1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 
2 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 
3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง EB 6 

 

จากการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  มีหน่วยงานที่ ผ่านการประเมิน ระดับ 1 จ านวน 1 หน่วยงาน   
ระดับ  3 จ านวน  9 หน่วยงาน และผ่านการประเมินระดับ 5 จ านวน 7 หน่วยงาน จากการด าเนินการใน
การจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์ของแต่ละหน่วยงาน  พบปัญหาหน่วยงานในสังกัดไม่ได้ท าแผนจัดหาพัสดุ  
ในปี 2560 และไม่ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 หน่วยงาน  ไม่ได้
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 9 หน่วยงาน   

ในไตรมาส 2 ก าหนดให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1 – EB 11) และ
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับ 3 ร้อยละ 80 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function 
ในการด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน ทุกหน่วยงานได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลล าพูน   ผู้รับผิดชอบ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลชุมชน   ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ตามค าสั่งส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ 200/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment:EBIT)  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนด
ของแบบส ารวจฯ และน าข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน พร้อม
ทั้งรายงานผลการตรวจประเมินให้ส านักงานเขตสุขภาพที่1 ตามระยะเวลาที่ส านักงานเขตสุขภาพที่1 ก าหนด 
  

2.2 GAP Analysis  
เนื่องจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐที่

ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์รับการประเมินในปีงบประมาณ 2561  ท าให้
หน่วยงานที่ต้องรับการประเมินครั้งแรกในไตรมาส 1 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของการประเมิน  
อันมีสาเหตุมาจาก 

1.ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายและมีกระบวนการ
ที่ค่อนข้างซับซ้อน  

2.มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้ในการสร้าง
กระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 

3.ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจประจ าหลายภารกิจ ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนที่ค่าเป้าหมายก าหนด 

จากการขาดความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นปัญหาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนต้องพัฒนา
ความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้รับผิดชอบการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2560 และผู้รับผิดชอบงาน
ของหน่วยงานที่เข้ารบัการประเมินในปีงบประมาณ 2561 

 

2.3 Framework 
การด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ  2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

วางแผนด าเนินการในการสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
การจัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงานประเมินระบบคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการตอบแบบประเมินตนเองและการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกหน่วยงาน  
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2.4 Task List  
ในการด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ 4  ระยะ ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้ผู้รับผิดชอบ 

    

2.  จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประเมินในไตรมาส 1 (EB 4-6) 

    

3.สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
4.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 1 (E1 - 11) 
5.ประชุมตรวจประเมินหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 2 

    

6.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 1 (E1 - 11) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
7.ประชุมตรวจประเมินหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 3 

    

8.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 1 (E1 - 11) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
9.ประชุมตรวจประเมินหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 4 
10.รวบรวมผลการตรวจประเมินส่ ง
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

    

 
2.5 Activities /Project  

1.จัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงานประเมินระบบคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์ 

  1.1เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการตอบแบบประเมินตนเองและการจัดท าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน  

  1.2 เพ่ือประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ 

  1.3 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการท างาน 
2. เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการเข้าร่วมโครงการ

อบรมเสริมทักษะการตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือท าหน้าที่ 
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  2.1 ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจฯ 
  2.2 น าข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
  2.3 รายงานผลการตรวจประเมินให้ส านักงานเขตสุขภาพที่  1  
 

2.6 Monitoring and Evaluation Process  
มีระบบก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส โดยการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประเมินระบบคุณธรรม

และผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
  ไตรมาส  2  เดือน มีนาคม   2561 
  ไตรมาส  3  เดือน มิถุนายน 2561 
  ไตรมาส  4  เดือน กันยายน 2561 

 
 

3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ไตรมาสที่ 2 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  60 ร้อยละ

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ร้อยละ 80 โดยวัดระดับ
ความส าเร็จของการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ(EB 1 – EB 11)  

ผลการประเมิน จังหวัดล าพูนผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
 

ล าดับ หน่วยงาน ร้อยละ 
1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 93.94 
2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 90.91 
3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 87.88 
4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 87.88 
5 โรงพยาบาลบ้านธิ 87.88 
6 โรงพยาบาลล าพูน 81.82 
7 โรงพยาบาลป่าซาง 81.82 
8 โรงพยาบาลแม่ทา 81.82 
9 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 81.82 
10 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 81.82 
11 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 81.82 
12 โรงพยาบาลลี้ 81.82 
13 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 81.82 
14 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 81.82 
15 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 81.82 
16 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 81.82 
17 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 81.82 
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4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในไตรมาส 2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  แต่ ยังพบ

ปัญหา ในการด าเนินงาน ใน EB 1 – 3 และ EB 8 – EB 11 ที่การจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จากกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการต้องด าเนินการต่อเนื่องในไตรมาส 3 

 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
- 
 

  ผู้รายงาน : นางณัฐดา  วิเศษสรรค์ 
  ต าแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
  วัน/เดือน/ปี : มิถุนายน 2561  
  โทร   :  089-9518931 
  E-mail : krua.natada@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ   ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
ตัวชี้วัดที่  61 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม.. 

 
1. สถานการณ์  

ในปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  จังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงานจัดซื้อร่วม ตามเกณฑ์ คือ
มีผลการด าเนินงานร้อยละ  26.68  ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ของกระทรวง โดยจากผลการด าเนินการดังกล่าวหา
แยกออกตามประเภทเวชภัณฑ์ หากแยกตามโรงพยาบาลพบว่าโรงพยาบาลล าพูนมีผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เกณฑ์เล็กน้อย (ร้อยละ 18.92 เกณฑ์ร้อยละ 20) และหากแยกตามประเภทเวชภัณฑ์พบว่าการจัดซื้อร่วมใน
หมวดวัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรมและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 20 
ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก รายการจัดซื้อร่วมมีมูลค่าน้อย และความแตกต่างของศักยภาพในการให้บริการและการ
ใช้วัสดุการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของ โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ซึ่งควรด าเนินการจัดซื้อใน
ระดับเขตสุขภาพร่วมด้วย ซึ่งประกอบได้ด้วยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการและลักษณะ
ของการใช้วัสดุการแพทย์เหมือนกัน  เพื่อเพ่ิมผลการด าเนินงานให้ผ่านตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  

2.1 Structure–Function 
โครงสร้างภายใน ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และ

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดในระดับจังหวัด และในระดับโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและ   
ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยบริการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 

โครงสร้างภายนอก ในระดับเขตคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขตสุขภาพ และคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบ าบัดระดับเขต 

    

2.2 GAP Analysis 
ในเดือน สิงหาคม 2560  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พร้อมกฎกระทรวงและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ได้มีผลบังคับใช้ ท าให้การจัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขตสุขภาพ ยังไม่มี
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งหากด าเนินการโดยไม่มีแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขให้ด าเนินการ  
อาจจะท าให้เกิดการด าเนินงานที่ขัดกับ พรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังกล่าว ซึ่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ชะลอ กระบวนการในการจัดซื้อร่วมกัน ในปี  2561  และได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ใช้ผลการจัดซื้อร่วมในปี 2560  เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้จ าหน่าย 

 

2.3 Framework 
แนวทางการจัดการหาเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การด าเนินการตามมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
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แต่หลังจากที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พร้อมกฎกระทรวงและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ได้มีผลบังคับใช้ ยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งยังรอแนวทางที่ชัดเจนจากกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่ง ส านักงานสาธารณสุขได้ชะลอการด าเนินงานในปี 2561 และได้แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ด าเนินการจัดซื้อตามพรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป   
 

 2.4 Task List  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 

1. ด าเนินการอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทางยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจ าปี 2561 

    

2.  ด า เนินการจัดหา เวชภัณฑ์ร่ วมกัน
ประจ าป ี

    

3. ควบคุมก ากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผน  
 

    

 

2.5 Activities /Project  
ด าเนินกระบวนการและกลยุทธ์ในการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน ตามแนวทางและกฏระเบียบที่ได้

ก าหนดไว้ ได้แก่ การก าหนดแผนการจัดซื้อ ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อร่วม  ด าเนินกระบวนการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาผู้จ าหน่าย แจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกให้แก่โรงพยาบาลและบริษัทผู้จ าหน่าย  และการควบคุมก ากับติดตามผลการจัดซื้อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  
 

2.6 Monitoring and Evaluation Process  
ระบบติดตาม รายงานผลการบริหารเวชภัณฑ์ รายไตรมาส ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ 

กระทรวงสาธารณสุข  
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 

 

โรงพยาบาล 

มูลค่าแผนการจัดซ้ือปียาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา2561 
(บาท) รวมแผนจัดซ้ือปี 

2561 
(บาท) 

ประเภทเวชภัณฑ ์

ยา วัสดุการแพทย์ ว.เอ๊กซ์เรย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ล าพูน 140,000,000.00 82,000,000.00 0.00 1,350,000.00 33,000,000.00 256,350,000.00 
ป่าซาง 13,642,117.80 4,620,532.66 0.00 794,579.27 3,304,020.20 22,361,249.93 
ลี้ 13,006,687.64 4,892,000.00 108,000.00 600,000.00 4,107,190.00 22,713,877.64 
บ้านโฮ่ง 7,000,222.38 1,722,922.50 77,248.65 490,051.76 2,053,455.40 11,343,900.69 
แม่ทา 5,599,989.48 1,114,863.72 285,086.52 259,890.50 1,400,041.90 8,659,872.12 
บ้านธิ 4,268,666.34 1,358,945.84 211,043.00 390,877.70 1,746,190.69 7,975,723.57 
ทุ่งหัวช้าง 4,006,085.37 1,293,568.68 97,220.20 485,300.28 1,491,520.00 7,373,694.53 
เวียงหนองล่อง 3,432,210.08 749,410.19 137,484.30 511,390.94 1,320,369.50 6,150,865.01 

รวม 190,955,979.09 97,752,243.59 916,082.67 4,882,090.45 48,422,787.69 342,929,183.49 
   

โรงพยาบาล 

มูลค่ารวมแผนการจัดจ้างปี 2561(บาท) 
รวมแผนจัดจ้างปี 

2561 
(บาท) 

ประเภทการจัดจ้าง 

ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม รังสี 

ล าพูน 12,927,533.00 460,800.00 19,587,400.00 32,975,733.00 
ป่าซาง 1,498,920.00 399,500.00 2,200,000.00 4,098,420.00 
ลี้ 1,516,770.00 151,322.00 2,120,000.00 3,788,092.00 
บ้านโฮ่ง 599,570.00 250,000.00 930,000.00 1,779,570.00 
แม่ทา 700,000.00 140,000.00 629,000.00 1,469,000.00 
บ้านธิ 913,170.00 173,560.00 183400.00 1,270,130.00 
ทุ่งหัวช้าง 511,450.00 100,000.00 200,000.00 811,450.00 
เวียงหนองล่อง 323,520.00 340,000.00 795,500.00 1,459,020.00 

รวม 18,990,933.00 2,015,182.00 26,645,300.00 47,651,415.00 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

โรงพยาบาล 
มูลค่าการจัดซ้ือร่วม มูลค่าการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

วิธีด าเนินการ ยา 
วัสด ุ

การแพทย ์
วัสดุทันต 

กรรม 
วัสด ุ

เอกซเรย์ 
วัสดุวิทยา 
ศาสตร์ 

ยา 
วัสด ุ

การแพทย ์
วัสดุทันต 

กรรม 
วัสด ุ

เอกซเรย์ 
วัสดุวิทยา 
ศาสตร์ 

จัดซื้อร่วม จัดซื้อทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 

ล าพูน 
E- biding - - - - -    

 

 - 150,112,524.12 

 
18.92 

 
 สืบราคา 23,726,328.71 3,566,214.00 27,030.00 N/A      1,078,392.70  83,219,060.72 44,202,606.44 844,188.96 N/A 21,846,668.00 28,397,965.41   

 E- biding - - - - -      - 10,728,249.19 45.72 

ลี ้ สืบราคา 3,261,896.63 1,136,718.64 100,446.02 
N/A 

        406,249.00  6,430,277.08 2,222,530.59 379,795.52 N/A 1,695,646.00 4,905,310.29   

ป่าซาง E- biding - - - - -      - 10,920,557.42 48.62 
 สืบราคา 3,062,706.63 1,396,930.34 28,650.00 N/A         821,412.00  6,470,133.46 2,254,100.50 381,687.56 N/A 1,814,635.90 5,309,698.97   

บ้านโฮ่ง E- biding - - - - -      - 5,939,402.81 65.82 

 สืบราคา 2,068,232.38 717,723.69 89,848.71 
N/A 

    1,033,768.00  3,535,286.29 1,003,062.19 210,431.33 N/A 1,190,623.00 3,909,572.78   

แม่ทา E- biding - - - 
- 

-      - 5,601,795.75 58.48 

 สืบราคา 1,937,676.44 601,224.14 40,149.54 
N/A 

        696,680.00  3,504,563.41 746,306.4 164,269.12 N/A 
1,186,656.80 

3,275,730.12   

ทุ่งหัวช้าง E- biding - - - - -      - 3,792,373.46 49.67 

 สืบราคา 1,010,668.09 440,924.03 53,720.80 
N/A 

       378,324.00  2,140,478.82 652,791.03 144,974.61 N/A 854,129.00 1,883,636.92   

บ้านธิ E- biding - - - - -      - 3,202,191.16 61.05 

 สืบราคา 955,220.61 407,304.57 48,446.01 
N/A 

       543,873.78  1,923,744.75 519,887.62 87,301.01 N/A 671,257.78 1,954,844.97   

เวียงหนองล่อง E- biding - - - - -      - 2,901,943.93 65.83 

 สืบราคา 705,989.10 366,952.83 23,276.00 
N/A 

        813,990.90  1,563,270.10 424,012.83 98,670.10 N/A 815,990.90 1,910,208.83   

รวม E- biding - - - - -      - 193,199,037.84 26.68 

 
สืบราคา 36,728,718.59 8,633,992.24 

 
411,567.08 

 N/A 

5,772,690.38 
 

108,786,814.63 
 

52,025,297.62 2,311,318.21 N/A 30,075,607.38 
 

51,546,968.29   
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ตาราง  แสดงร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
 

โรงพยาบาล ร้อยละขอมูลค่าจัดซื้อร่วม 
ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

ล าพูน 18.92 
ลี้ 45.72 

ป่าซาง 48.62 
บ้านโฮ่ง 65.82 
แม่ทา 58.48 

ทุ่งหัวช้าง 49.67 
บ้านธิ 61.05 

เวียงหนองล่อง 65.83 
รวม 26.68 

 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 เนื่องจากพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พร้อมกฎกระทรวงและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา และพบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข ท าให้การจัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดโดยวิธีตกลงราคา หรือสืบราคายังไม่มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งหากด าเนินการโดยไม่มีแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขให้ด าเนินการ อาจจะท าให้
เกิดการด าเนินงานที่ขัดกับ พรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การจัดซื้อร่วมในเวชภัณฑ์บางประเภทยังมีมูลค่า ไม่ถึงเกณฑ์ เช่น วัสดุการแพทย์ มีผลการ
ด าเนินการจัดซื้อร่วม โดยมีสาเหตุจาก มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ส่วนใหญ่ เป็นมูลค่าการจัดซื้อของ
โรงพยาบาลล าพูนและรายการจัดซื้อร่วมของโรงพยาบาลล าพูนมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับการจัดซื้อทั้งหมด 
เนื่องจาก เป็นโรงพยาบาลทั่วไปรายการเวชภัณฑ์เฉพาะทางจ านวนมาก 

4.3 ระยะเวลาในการด าเนินการมีความล่าช้า อาจจะเนื่องมาจากการรอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ได้รับการอนุมัติซึ่งจะเสร็จสิ้นหลังเดือนตุลาคม ท าให้กระบวนการจัดซื้อร่วมประจ าเริ่มไม่ตรง
ปีงบประมาณและล่าช้าออกไป และการด าเนินการพร้อมกันหลายประเภทเวชภัณฑ์ท าให้ เกิดการล่าช้าใน
กระบวนการ ต้องใช้เวลามากให้การรวมกันเพ่ือพิจารณาผลการจัดซื้อ 

4.4 การติดตามควบคุมก ากับ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ เช่น 
ปัญหาสถานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล ท าให้การจัดซื้อร่วมในรายการเวชภัณฑ์ผ่านบริษัทที่ได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถจัดซื้อได้จึงจะต้องจัดซื้อในรายการและบริษัทนอกเหนือจากที่ได้รับการคัดเลือก  

4.5 ควรเน้นการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเพ่ือให้บรรลุตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด มากกว่าการด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการ
ด าเนินงานมาก ท าให้เสียโอกาสในการจัดซื้อของโรงพยาบาล  

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

   ผู้รายงาน : นายเอกอดุลย์  บุตรแก้ว 
   ต าแหน่ง :  เภสัชกรช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 25/01/2561 
   โทร:  089-9979745 
   E-mail: eakadun@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ    ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบควบคุมภายใน 

 

1. สถานการณ์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน   

ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน  16 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง   
และโรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง  โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน               
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ใน 5 องค์ประกอบ คือ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล(Monitoring) 

โดยก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้ 
แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแต่ระดับที่ 1 – 5 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ระดับท่ี กิจกรรม คะแนน 

1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานโดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ากัน 

1 

2 ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยรับตรวจและทุกส่วนงานย่อย 
และด าเนินการถูกต้องตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2 

3 การจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ(ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 
กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนดได้ครบถ้วนและถูกต้องตามแนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3 

4 มีการน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุกกระบวนงาน 4 
5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน :ครั้ง)และมีการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
5 

 
ในไตรมาส 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน  

โรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง คือ  โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
จากการตรวจประเมินพบว่า ณ เดือนมกราคม 2561   โรงพยาบาลทั้งสองแห่งมีการด าเนินการ

เป็นไปตามข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function 
ในการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน ทุกหน่วยงานได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลล าพูน            ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลชุมชน            ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่  23572/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือท าหน้าที ่

1. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบภายในร่วมกันภายในจังหวัด 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
3. ปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามแผนฯ 
4. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบฯ 
5. สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมระดับจังหวัดรอบ 6 เดือน 12 เดือน 

  

2.2 GAP Analysis  
เนื่องจากการจัดวางระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการในทุกหน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอ  

อีกทั้งหน่วยงานย่อยในแต่ละหน่วยงาน ต้องด าเนินการจัดวางระบบให้ครบในทุกกระบวนงาน จึงท าให้ 
ผู้รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก 

1. เป็นภารกิจทีมี่กระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ 
2.   มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้ในการสร้าง

กระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 
3.   ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจประจ าหลายภารกิจ ท าให้การด าเนินการไม่

เป็นไปตามแผนที่ค่าเป้าหมายก าหนด 
4.   มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน 

จากการขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายใน อันเป็น
ปัญหาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนต้องพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงาน ในปี 2561   

 

2.3 Framework 
การด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ  2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

วางแผนด าเนินการในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการประเมินตนเองตามข้อก าหนดให้ไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยการจัดท า
โครงการเสริมความรู้และทักษะในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ผู้รับผิดชอบในทุกกระบวนการของ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เมื่อ เดือน มีนาคม 2561 
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2.4 Task List  
ในการด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ 4  ระยะ ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ

เครือข่ายระดับจังหวัด 
2. ท าแผนตรวจประเมิน 

    

3. ทบทวน จัดท าค าสั่ งจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน 

4. ตรวจประเมินตามแผน 
5. สรุปผลการตรวจประเมินแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้อง 

    

6. ตรวจประเมินตามแผน 
7. สรุปผลการตรวจประเมินแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
8. รายงานผลการตรวจประเมินให้

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    

 

2.5 Activities /Project  
จัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดวางระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกันและได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่
ละหน่วยงาน ในเดือน มีนาคม 2561 

    

2.6 Monitoring and Evaluation Process  
มีระบบก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส โดยการติดตามจากการประชุมบริหารสัญจรการประชุม

คณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการเครือข่ายระดับอ าเภอ  และ   
ท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง 

  ไตรมาส  2   เดือน มีนาคม 2561 
  ไตรมาส  4   เดือน กันยายน 2561 
 

3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ตัวชี้วัดที่  6 2 ร้อยละของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระบบควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ 2561   
ค่าเป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ 8  ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561         
ณ เดือนพฤษภาคม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจ 16 แห่ง 
ทั้ง 16 แห่งด าเนินการจัดวางระบบเป็นไปตามแบบประเมินตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และมีการ
จัดท ารายงานรอบ 6 เดือน ส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน และ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  จ านวน  6 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  35.29 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) ของจังหวัดล าพูน 
หน่วยงาน ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน     / 
ส านักงานสาธารณสุขลี้     / 
โรงพยาบาลบ้านธิ     / 
โรงพยาบาลแม่ทา     / 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง     / 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง     / 
ส านักงานสาธารณสุขเมือง   /   
ส านักงานสาธารณสุขบ้านธิ   /   
ส านักงานสาธารณสุขแม่ทา   /   
ส านักงานสาธารณสุขป่าซาง   /   
ส านักงานสาธารณสุขบ้านโฮ่ง   /   
ส านักงานสาธารณสุขเวียงหนองล่อง   /   
ส านักงานสาธารณสุขทุ่งหัวช้าง   /   
โรงพยาบาลล าพูน   /   
โรงพยาบาลป่าซาง   /   
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   /   
โรงพยาบาลลี้   /   

รวม   11  6 
 
4.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามการจัดท ารายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ยังมีหน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าตาม
ก าหนดระยะเวลาเนื่องจากมีภาระงานมาก และไม่ได้ท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือก ากับการท างาน 
 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

  
 

ผู้รายงาน      นางณัฐดา วิเศษสรรค์  
     ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
     วัน/เดือน/ปี มิถุนายน 2561 
     โทรศัพท์  0899518931   
     E- mail  krua.natada@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)  
ประเด็นการตรวจราชการ  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   
ตัวช้ีวัดที่  63 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
 

1.สถานการณ์  
จังหวัดล าพูนมี 8 อ าเภอ ผู้บริหารสูงสุดมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทุกแห่ง 

ครบร้อยละ 100  ในรอบ 9 เดือน ได้มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย จ านวน 4 วัน 2 ครั้ง      
และมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด 4 ครั้ง มีการก าหนดเป็นวาระการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมของหัวหน้ากลุ่มงาน และในที่ประชุม กวป.  

 

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน) 
  1.สสจ.ล าพูนและ สสอ.ทุกแห่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  2.รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 
  3.รายงานข้อมูลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดผ่านเว็บ PMQA.MOPH.CO.TH ทุก 3 เดือน 
 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
ปี 2561 :  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. รับนโยบายจาก

ส่วนกลาง 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
PMQA 

3. ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงาน 

1.จัดท าลักษณะส าคัญของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
ในหมวดที่ด าเนินการได้
ครบถ้วน (ตามเกณฑ์หมวด 7) 
 

1.ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดที่
ด าเนินการ 
2. ปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามตัวชี้วัด
รายหมวด 
 

1.ส านักสาธารณสุข
จังหวัดที่ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
PMQA ระดับ 5 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขอ าเภอที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 20) 
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2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม   
2.ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561 2 หมวด   
 

พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1,  หมวด 5 

 

3.น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน 
4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
5.ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 

 

2.4 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
มีค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ 196/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ก ากับดูแล และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัล าพูน  
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
 

3 เดือน 
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร
ได้ครบถ้วน 
2. ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด
ภาคบังคับ 
3. จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(ตามเกณฑ์ หมวด 7) 

6 เดือน 
ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์ กรใน
หมวดที่ด าเนินการ 

9 เดือน 
ผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดในหมวด
ที่ด าเนินการ 

12  เดือน 
ร้อยละของส่วน
ราชการในสังกัด
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
  

การรายงาน สสจ.ล าพูน สสอ. 
รอบท่ี 1 แบบฟอร์มทั้ง 7 ครบทุกฟอร์ม ร้อยละ 100 
รอบท่ี 2 ติดตามการด าเนินงาน ครบทุกฟอร์ม ร้อยละ 100 

- มีค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่196/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและก ากับ
ดูแล และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

- 10 - 12 มกราคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สสจ./สสอ./รพท./รพช. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน PMQA 

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ PMQA ระดับจังหวัด  จ านวน  4  ครั้ง 
- จัดท าค าสั่ง   
- มีจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน  

- มีการประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาค
บังคับ 2 หมวด   

- มีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)   
- มีการจัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
- มีการรายงานผ่าน  MOPH.MOPH.GO.TH หรือ moph.moph@gmail.com 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- 

 
 

   ผู้รายงาน : .นางจันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ. 
   ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   วัน/เดือน/ปี : 5 มิถุนายน 2561 
   โทร   : 089 553 8024 

    E-mail :  yupiny2505@hotmail.com 

 
 

mailto:yupiny2505@hotmail.com
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 
 

คณะที่ 3   Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
ประเด็นการตรวจราชการ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัดที่   64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 

 

1. สถานการณ์  
จังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมรับการ 

Re Accredit จ านวน 4 แห่ง คือ รพ.ล าพูน รพ.ทุ่งหัวช้าง รพ.แม่ทา บ้านธิ   และมีโรงพยาบาลที่ต้องเข้ารับ
การรับรองกระบวนการพัฒนาใน HA ขั้นที่ 1 อีก 1 แห่ง คือ รพ.เวียงหนองล่อง จะได้รับการเยี่ยมเพ่ือการ
รับรอง HA ขั้น 1 จาก สรพ.ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด และยื่นค าขอ
เพ่ือรับการประเมินหรือต่ออายุล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลระดับจังหวัด และหน่วยบริการ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ 
ระหว่าง รพ.ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ติดตาม ก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  
 

2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน) 

 

ไม่มี 
 

2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 

ว/ด/ป การด าเนินงาน 
พย.60 - 14 พฤศจิกายน 2560 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  QLN Team  กับโรงพยาบาล

ทุ่งหัวช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ   Re Accreditation 
 

ธค.60 - 14–15 ธันวาคม 2560 จัดประชุม VDO Conference รว่มกับสรพ. มีผู้เข้าร่วมประชุม  
40 คน 

- 18 ธันวาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 มี
ผู้เข้าร่วมประชุม  40 คน 
 

มค.61 - 23 มกราคม 2561 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  QLN Team  กับโรงพยาบาลแม่
ทา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ   Re Accreditation 

- 29 มกราคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย QLN เรื่อง  
SAR Part 1-4   มีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน 
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ว/ด/ป การด าเนินงาน 
มีค.61 - 5 มีนาคม 2561 เยี่ยมติดตามเพ่ือการวางแผนขับเคลื่อนโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง กรณีติด 

FOCUS 
- 31 มีนาคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

เวียงหนองล่อง 
เมย.61 - 10 เมษายน 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย QLN เรื่องมาตรฐาน

ฉบับใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 90 คน   
พค.61 - 29 พฤษภาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ปี 2561

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
 

2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
1. โรงพยาบาลล าพูนผ่านการ Re Accreditation 3 ภายในเดือน มกราคม 2561 
2. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างผ่านการ Re Accreditation  1  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
3. โรงพยาบาลแม่ทา  ผ่านการ Re Accreditation  1 ภายในเดือน มิถุนายน 2561 
4. โรงพยาบาลบ้านธิผ่านการ Re Accreditation 1   ภายในเดือน ตุลาคม 2561 
5. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ผ่าน HA1 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

  

2.4 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
ระยะ
ด าเนินการ 

ปี 2561 

เป้าหมาย 
(Goal) 

โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

มาตรการ 1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance 
1. สร้างทีมพ่ีเลี้ยง ระดับ
จังหวัด โดยเครือข่าย
ความร่วมมือกับ สรพ.  
Quality Learning 
Network(QLN) ให้
สามารถ Coaching และ
กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกัน                      
2. เชื่อมโยงระบบบริการ
เครือข่ายจังหวัดล าพูน
ผ่าน Chief Nursing 
Officer จังหวัด(CNO-P)  

กลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล
ชุมชนที่ครบรอบ
การ Re 
accreditation 
คือ โรงพยาบาล
ทุ่งหัวช้าง   
โรงพยาบาลแม่ทา  
โรงพยาบาลบ้านธิ 
โรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง 

1. โรงพยาบาลทุ่ง
หัวช้าง 
โรงพยาบาลแม่ทา 
โรงพยาบาลบ้านธิ 
ผ่านการ Re 
Accreditation  
2. โรงพยาบาล
เวียงหนองล่อง 
ผ่าน HA1 และ
ไดร้ับการเตรียม
ความพร้อมเข้า 
HA2 

ได้รับการสนับสนุน
จาก สรพ. และ 
HACC เชียงใหม่ มี
ผู้รับผิดชอบงาน 
สสจ. เป็นผู้จัดการ
เครือข่าย มีทีมพ่ี
เลี้ยง QLN  จากสห
สาขา จากทุก
โรงพยาบาล และมี 
CNO ร่วมขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

สรพ. HACC เชียงใหม่ สสจ.ล าพูน รพ.ล าพูน และ รพช.ทุกแห่ง และบุคลากรโรงพยาบาล
ทุกคน 
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 2.5 GAP Analysis   
ไม่มี 
2.6 Structure – Function  
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด 

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
- รพท. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรองร้อยละ 80 

   

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
- รพท. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรองร้อยละ 71.43 

ล าดับ กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ ผ่าน หมายเหตุ 
1 2 3 R1 R2 R3 R4 

1 รพท. ล าพูน F2       / 22 มค.61 ไม่ติดเงื่อนไข 
2 รพช. ลี้ F2     /   หมดอายุ กย.62 
3 รพช. ป่าซาง F2   /     หมดอายุ มค.62 
4 รพช. บ้านโฮ่ง F2    /    หมดอายุ พค.62 
5 รพช. แม่ทา F2   /     รับการเยี่ยม 21-22 กค.61 
6 รพช. ทุ่งหัวช้าง F2  /      หมดอายุ ธค.60 

รับการเยี่ยม 25-26 กพ.61 
ติด Focus 3 เดือน รับการ

เยี่ยมอีกครั้ง กค.61  
7 รพช. บ้านธิ F2      /  หมดอายุ สค.61 ส่ง

เอกสารแล้ว 1 มิย.61 
8 รพช. เวียงหนองล่อง F3 /       ผ่าน HA1 28 กพ.61 

 
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
โรงพยาบาลที่มีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์บ่อย ส่งผลให้การทบทวนความเสี่ยงทางคลีนิค

ไม่ต่อเนื่อง 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 

  ผู้รายงาน : จันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ 
  ต าแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  วัน/เดือน/ปี : 5 มิถุนายน 2561 
  โทร   : 089 553 8024 
  E-mail : yupiny2505@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   
ตัวช้ีวัด  65 ร้อยละของ รพสต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 
 
1.สถานการณ์ 
          จังหวัดล าพูนมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ทันตาภิบาล และ
อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ที่ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ครบทุกมิติ เพ่ือยกระดับการบริการทั้งด้านการส่งเสริมสุภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน การพัฒนาเพ่ือยกระดับดังกล่าวโดยใช้
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) เริ่มจากการประเมินตนเอง
(Self Assessment) และมีทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมประเมิน เพ่ือรับรองคุณภาพและตาม
มาตรฐาน  5 ดาว  5 ดี  ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3)บุคลากรดี 4) บริการดี 
5) ประชาชนมีสุขภาพดี และ ในปี 2560 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์แต่ละหมวดทั้ง 5 หมวด 
คะแนนรายหมวด มากกว่าร้อยละ 80 และคะแนนรวม 5 หมวดเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 90 จ านวน 21 แห่ง และ
ส าหรับในปี 2561 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ ระหว่างการประเมินจ านวน 2 8 แห่ง                  
(รอรับรองคุณภาพ) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับ 5 ดาว จ านวน 21 แห่ง (ร้อยละ 29.58) 
 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ5ดาว 
1 เมือง ประตูป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประตูป่า 
2 ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นธง 
3 บ้านกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง 
4 มะเขือแจ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเขือแจ้ 
5 เหมืองจี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองจี้ 
6 อุโมงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุโมงค์ 
7 บ้านแป้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าซางน้อย 
8 ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม้า 
9 แม่ทา ทาขุมเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน 
10 ทาทุ่งหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาทุ่งหลวง 
11 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่ายาว 
12 ลี้ แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ตืน 
13 นาทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระบาทห้วยต้ม 
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ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ5ดาว 
14 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนปม 
15 ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง 
16 ป่าซาง ป่าซาง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง 
17 แม่แรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนหลวง 
18 ปากบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากบ่อง 
19 น้ าดิบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าดิบ 
20 บ้านธิ ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยไซ 
21 เวียงหนองล่อง หนองยวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่าดู่ 

 
2. เป้าหมาย (Essential list/Task) 

2.1 Monitoring and Evaluation Process  
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) ใน

ภาพรวมของทั้งจังหวัดจ านวน 71 แห่ง  อย่างต่อเนื่องโดยแยก เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติด
ดาว) 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) ในปี 2560 จ านวน 21 แห่ง 
(ร้อยละ 29.58) ยังคงมีการประเมินตัวเอง(Self Assessment)ในระดับต าบลและระดับอ าเภอต่อเนื่องทุกปี
เพ่ือรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) และส าหรับในปี 2561  
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เข้ารับการประเมินใหม่จ านวน 28 แห่ง (ร้อยละ 39.44) ซึ่งได้รับการ
ประเมินตัวเอง(Self Assessment)ในระดับต าบลและระดับอ าเภอ ว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) และอยู่ระหว่างการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 หากผ่านการประเมินทั้งหมด 49 แห่ง จะ
ท าให้จังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) มากถึงร้อยละ 69.01 ซึ่งเกินค่า
มาตรฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 25.0 
 

2.2 กิจกรรม (Activity/Project)  
ระดับจังหวัด 

1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับเขต/กระทรวง โดยมีตัวแทนครู ก. เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบถึงเกณฑ์
การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ (ระดับ5ดาว) 

2. ประชุมคณะกรรมการระบบบริการปฐมภูมิระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย 
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและระยะเวลาให้คณะกรรมการฯทราบร่วมกัน 

3. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับอ าเภอและต าบลเพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
4. นัดหมายและก าหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมประเมินประจ าปี 
5. ตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพท่ีผ่านการประเมินตนเอง เพ่ือรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ(ระดับ5ดาว) ทั้ง 8 อ าเภอ 
6. ให้การรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ(ระดับ5ดาว) 
7. ประสานและแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ(ระดับ5ดาว)  
8. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ระดับอ าเภอ 

1. ประสานนโยบายจากผู้บริหารระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติการ  
2. ชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ   

(รพ.สต.5ดาว) สู่การปฏิบัติในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ก าหนดระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมโดยทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ 

(รพ.สต.5ดาว) ระดับอ าเภอ  
4. ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ (รพ.สต.5ดาว) 
5. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ 

(รพ.สต.5ดาว) 
6. การน าเสนอปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริงและโอกาสในการพัฒนาระดับต าบลและระดับอ าเภอ 
7. ส่งข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ (รพ.สต.5ดาว) ระดับอ าเภอไปยัง

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือน าเข้าสู่แผนการตรวจเยี่ยมประเมินโดยทีมตรวจเยี่ยมประเมินระดับจังหวัดต่อไป 
 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1. พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคุณภาพ (รพ.สต.ระดับ 5 ดาว) 

แยกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
1.1 หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการที่ดี 
1.2 หมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนและผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย 
1.3 หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
1.4 หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
1.5 หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ 

2. ประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้ง 5 หมวดเพ่ือให้เห็นช่องว่าง (Gap Analysis) ของการพัฒนา
แต่ละหมวด  จะต้องผ่านตามเกณฑ์แต่ละหมวดอย่างน้อยร้อยละ 80.0  และค่าเฉลี่ยของผลรวมของทุกหมวด
ต่ าสุดอย่างน้อยร้อยละ 80.0  ด้วย 

3. ส่งแบบประเมินตนเองให้ทีมประเมินระดับอ าเภอรวบรวมและวิเคราะห์ (Analysis) เพ่ือร่วมวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงส่วนขาดในแต่ละหมวด ก่อนรับการประเมินจากทีมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 

4. ระดับอ าเภอแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านการประเมิน(Self Assessment) ทั้ง 
5 หมวดไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าสู่แผนการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองระดับจังหวัด 
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2.3 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้าหมายระยะสั้นในรายไตรมาส 
แผนด าเนินงานตามมาตรการ และ Small success รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 
 

Essential Task 
3เดือน 6เดือน 9เดือน 12เดือน 

1.ร่วมประชุมรับทราบ
นโยบายจากกระทรวง2. 
อบรมครู ก โดยบุคลากรใน
จังหวัด 
3. ประชุมคณะกรรมการ
ระบบบริการปฐมภูมิระดับ
จังหวัด  
4. ประชุมชี้แจงและถ่ายทอด
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และ
คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.
สต.ติดดาว ปี 2561 

1.ประชุมชี้แจงและ
ถ่ายทอดเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว  
2. มอบ(ไฟล์)คู่มือ
แนวทางการพัฒนา รพ.
สต.ติดดาว ปี 2561 
3. ร้อยละ 100 ของ รพ.
สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินตนเองระดับ รพ.
สต. และอ าเภอ 

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 25 
(สะสม) 

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ร้อยละ 25 
(สะสม) 
2. มี รพ.สต.ติดดาว
คุณภาพต้นแบบระดับ
จังหวัดจ านวน 1 แห่ง 

 

2.4. Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence)  ดังนี้ 
1. มาตรการ / กลยุทธ์ 

P : Partner 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้รับการระดมทรัพยากรภายในสถานบริการและเครือข่ายการ
ด าเนินงาน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภายในการด าเนินงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทั้ง
ในระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว เช่น การแบ่งกลุ่ม/โซนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งแบบ     
น าร่องบางพ้ืนที่และแบบกลุ่มตามบริบทของพ้ืนที่  

I : Invest  
กระตุ้นให้เกิดการเกิดการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม ตามบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

และเหตุผลเชิงภูมิศาสตร์ การคมนาคม ความพร้อมด้านทรัพยากร การระดมทุนและทรัพยากรในชุมชน  และ
การเสนอความต้องการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามมาตรฐานที่ก าหนด 

R : Regulate and Legislate  
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) 

ทั้ง 5 หมวด ที่ก าหนดแต่ละหมวดให้ผ่านร้อยละ 80.0 และค่าเฉลี่ยทุกหมวดผ่านร้อยละ 80.0 และ              
มีแนวโน้มมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 A : Advocate 
การมุ่งเน้นให้ท าภาคส่วนในระดับพ้ืนที่(ต าบล/หมู่บ้าน) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด วิเคราะห์

ปัญหาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน น าแนวทางการด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาระดับ
ต าบล (OTOP)มากับแผนในการด าเนินงานและยกคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน เพ่ือให้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ครอบคลุมการบริการทั้งการส่ งเสริมสุขภาพ       
การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

B : Build Capacity 
บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด 

วิเคราะห์ปัญหาจนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข รวมถึงร่วมวางแผนและการตัดสินใจในทุกขั้นตอน    
ตามแนวทางการด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาระดับต าบล (OTOP) 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) 
ตารางท่ี 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ ในปี 2561  
             (มิถุนายน 2561) จ านวน 27 แห่ง 
ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 

1 เมือง(9) ป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลุม 
2 เหมืองง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองง่า 
3 เวียงยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงยอง 
4 ริมปิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง 
5 ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหล่ม 
6 หนองช้างคืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองช้างคืน 
7 ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันมานะ 
8 เหมืองจี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าห้า 
9 หนองหนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหนาม 
10 แม่ทา(7) ทาปลาดุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก 
11 ทาปลาดุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก 
12 ทาสบเส้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สะป้วด 
13 ทาแม่ลอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงแม่ลอบ 
14 ทาแม่ลอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยห้อม 
15 ทากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทากาศ 
16 ทากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเลา 
17 บ้านโฮ่ง(4) บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแพ่ง 
18 เหล่ายาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่ายาวใต้ 
19 ศรีเตี้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหล่ายแก้ว 
20 ป่าพลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยหละ 
21 ลี้ (2) แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เทย 
22 ลี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวงค า 
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ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต. 
23 ทุ่งหัวช้าง (2) ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้สะลี 
24 บ้านปวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปวง 
25 ป่าซาง (1) ท่าตุ้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมงคลชัย 
26 บ้านธิ (1) ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาบ 
27 เวียงหนองล่อง(1) หนองล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองล่อง 
 

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  แต่ต้องการรับการสนับสนุน

เชิงทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการแพทย์  การป้องกันการติด
เชื้อที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้นการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามความ
จ าเป็นและมีความเหมาะสม ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ  การสนับสนุนเชิง
นโยบายจากผู้บริหารทุกระดับ และการสร้างขวัญและก าลังใจ 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง(ถ้ามี) 
 -  

 
 

ผู้รายงาน:      นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ 
ต าแหน่ง:       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี:   11 มิถุนายน 2561 
โทร:        081 7244315 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ . การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  72 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 6) 

 

1. สถานการณ์  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินงานตามนโยบายของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง    ตามมาตรการขับเคลื่อนบริหารการเงินการคลัง โดยมี
ระบบติดตามเฝ้าระวังทางการเงินของโรงพยาบาลและ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของ
หน่วยบริการในจังหวัดล าพูน จ านวน 8 แห่งอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง 
รายเดือน รายไตรมาส และมีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานด้านการเงินการคลัง(CFO)และ 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข (กวป.)  ทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยบริการมี
การขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง โดยคณะกรรมการ CFO ระดับเครือข่ายบริการ เพ่ือ
ติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัญหาผลกระทบต่อสถานะการเงินการคลังโรงพยาบาล  จาก
สถิติการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลังในปีงบประมาณ 2561  ณ 30 เมษายน 2561 ยังไม่พบ
โรงพยาบาลมีปัญหาการเงินระดับ 7  

 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block 

ประเด็น กิจกรรมการด าเนินงานในป ี2561 ผลการด าเนินงานในป ี2561 
1. M&E process 1. ตรวจสอบคุณภาพงบการเงิน, รายงาน

ทางการเงิน ทุกเดือน 
2.ติดตามผลการด าเนินงานจากรายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหาร รายงานการ
ประชุม CFO, กวป., คปสอ. ทุกเดือน 
3.การประชุมคณะท างานบัญชี/CFO/การ
นิเทศ ติดตามในพื้นที่ 
4.ออกสอบทานระบบทุกหน่วยบริการ     
2 ครั้ง/ปี 

1.ณ ไตรมาส2/61 หน่วยบริการของจังหวัดใน
จังหวัดล าพูน ไม่มีวิกฤตทางการเงินระดับ 7 
2.มีการตรวจสอบคุณภาพงบการเงิน, รายงาน
ทางการเงิน และ รายงานทางการเงินเสนอ
ผู้บริหาร ทุกเดือน 
3.ออกสอบทานควบคุมภายใน 8 แห่ง (ธค-มิย) 
4.ออกสอบทานระบบหน่วยบริการ 8 แห่ง (มิย) 

2. Activities/project 1.จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
ด้านการเงินการคลัง ทุกเดือน 
2.จัดประชุมช้ีแจงนโยบาย/การด าเนินงาน
ด้านการเงินการคลัง  
3. ประชุมเชิงปฎิบัติการ ตรวจสอบความ
สมบู รณ์ของ เวชระเบี ยน (  External 
Audit ) และ ตรวจสอบหลังการจ่าย
ชดเชย DRGs ( Coding  Audit ) 
4.ประชุมสัญจร/ออกสอบทานระบบทุก
หน่วยบริการ 

 1.จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน ด้าน
การเงินการคลังจ านวน  5  ครั้ง 
2.ประชุมช้ีแจงนโยบาย/การด าเนินงาน ด้าน
การเงินการคลังจ านวน 1 ครั้ง 
3.ประชุมเชิงปฎิบัติการ ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน ( External Audit ) และ 
ตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชย DRGs ( Coding  
Audit ) จ านวน  1  ครั้ง 
4.ประชุมสัญจรการเงินการคลังของ รพสต.       
จ านวน  8  ครั้ง 
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ประเด็น กิจกรรมการด าเนินงานในป ี2561 ผลการด าเนินงานในป ี2561 
5. ประชุมการเงินการคลังของ รพสต. 
6.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/วิเคราะห์
ปัญหาการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง 
7.ประชุมเตรียมข้อมูลและจัดท าแผนด้าน
การเงินการคลังในปีต่อไป 
 

5.ประชุมสัญจร/ออกสอบทานระบบทุกหน่วย
บริการ จ านวน 8 แห่ง 
6.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/วิเคราะห์ปัญหา
การด าเนินงานด้านการเงินการคลัง และประชุม
เตรียมข้อมูลและจัดท าแผนด้านการเงินการคลัง   
( สค 61) 

3. Task list 1. พัฒนาเครื่องมือ/โปรแกรมด้านการเงิน
การคลังการจัดเก็บรายได้ 
2.จัดท าแนวทางลดค่าใช้จ่าย OP_refer 
นอกจังหวัด 
 

1.พัฒนาโปรแกรมการดึงรายงานข้อมูลบริการ
จากโปรแกรมรักษาของหน่วยบริการ สอดคล้อง
กับผังบัญชี 
2.มี แนวทาง/ข้อตกลงในการลดค่า ใ ช้จ่ าย 
OP_refer นอกจังหวัด  

4. Framework 1.ก าหนดนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพ
การเงินการคลังระดับจังหวัด/หน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ผ่านกลไกตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
3.จัดท าแผนงาน/โครงการด้านการเงินการ
คลัง ป ี2561 

 1 . มี ก า ร ด า เ นิ น ง า นต า ม น โ ย บ าย พัฒน า
ประสิทธิภาพการเงินการคลังระดับจังหวัด/
หน่วยงาน ทั้ง 5 มาตรการ จ านวน 8 แห่ง 
2.มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้าน
การเงินการคลัง ป2ี561 ตามปฏิทินกิจกรรม 

5. GAP Analysis 1 . ภ า พ ร วม ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น จั ด ส ร ร
งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (Basic payment)     ใน
ปีงบประมาณ 2561  ส่งผลต่อโดยตรงต่อ
รายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง  โดย
รายรับของหน่วยบริการในภาพรวมจังหวัด
ลดลง (ร้อยละ 2.38)  
2 .  จั งห วั ดล าพู นมี หน่ วยบริ ก า รที่ มี 
ประชากร <15,000 คน คือ บ้านธิ เวียง
หนองล่อง  ส่งผลให้ ได้รับเงินจัดสรร น้อย 
3. รพ.มีต้นทุนค่าแรงสูง และผลงาน
บริการน้อย ( รพ.บ้านธิ ) 
3. มี เขตรอยต่อ กับหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพสูงกว่ า (  รพ.บ้านโฮ่ ง และ    
เวียงหนองล่อง)   ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายเขต
รอยต่อสูง (ประมาณ 9 ล้าน/ปี ) 
4. OP Refer  สูง เนื่องจากเกินศักยภาพ
ในการรักษา ( 21 ล้าน )                                                                                                                                                                                                           
5. รพ.เวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาล 
เปิดใหม่  และมีผลงาน IP น้อย 

1.มีการเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลังของหน่วย
บริการ ทุกเดือน ทุกไตรมาส 
2.มีการจัดหารายได้ เพิ่มเติม เช่น ขอรับบริจาค 
จัดวิ่งการกุศล ( รพ.บ้านธิ /เวียงหนองล่อง ) 
ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกลุ่ม OSS 
( รพ.ป่าซาง ) 
3.มีการเจรจาประนอมหนี้ เขตรอยต่อ อ าเภอ
จอมทอง (รพ.บ้านโฮ่ง และเวียงหนองล่อง ) ทุกปี 
4.ทางเขตสุขภาพ ปรับค่า K ในไตรมาส3-4 
/2561ส่งผลให้ หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย (รพ.
เวียงหนองล่อง, บ้านธิ, ลี้ ) มีรายรับค่า IP เพิ่มขึ้น 

6. Structure/Function - จัดประชุมช้ีแจงนโยบายด้านการเงิน 
การคลัง ท้ัง 5 คณะ ร่วมกัน 
- จัดประชุมคณะท างานด้านการเงินการ
คลัง ทั้งระดับจังหวัด/ระดับหน่วยบริการ 
ทุกเดือน 

มีคณะกรรมการ/คณะท างานด้านการเงินการคลัง 
ทั้งระดับจังหวัด/หน่วยบริการ และมีการประชุม 
จ านวน 5 ครั้ง 
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินการตามมาตรการและมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
3.1 มาตรการด้านการจัดสรรเงินอย่างพอเพียง มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 3.1.1 รูปแบบและวิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Basic payment)     
ในปีงบประมาณ 2561  ส่งผลโดยตรงต่อรายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง  โดยรายรับของหน่วยบริการใน
ภาพรวมจังหวัดลดลง ( ร้อยละ 2.38 )  แต่เมื่อพิจารณาอัตราเพิ่มรายหน่วยบริการ พบว่า เป็นการเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงในอัตราที่ไม่เท่ากัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลบ้านธิ  มีปัญหาการได้รับเงินน้อยลงต่อเนื่องมาทุกปี         
เป็นผลมาจากค่าแรงที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดล าพูน  โดยมีอัตราค่าแรงร้อยละ 85.30 ของเงิน
จัดสรร Basic payment ทั้งหมด ส่งผลให้เงินคงเหลือหลังปรับลดค่าแรงคงเหลือเพียง 3,842,997.59 บาท     
ดังตาราง 2 และ 3 
ตาราง  2   แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง

ปีงบประมาณ 2561 
 

สถานบริการ 
ประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมาณ 2561 

ก่อนปรับลด
ค่าแรง 

ปรับลดค่าแรง หลังปรับลด
ค่าแรง 

เงินเติมตาม
เกณฑ์ 

ยอดประกัน 61 
จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ล าพูน 276,646,154.69 188,756,846.62 68.23 87,889,308.07 26,896,242.42 114,785,550.49 
แม่ทา 53,267,602.94 26,062,421.21 48.93 27,205,181.73 - 27,205,181.73 
บ้านโฮ่ง 56,947,188.51 31,184,905.74 54.76 25,762,282.77 - 25,762,282.77 
ลี ้ 88,959,901.73 37,783,069.87 42.47 51,176,831.86 15,846,378.10 67,023,209.96 
ทุ่งหัวช้าง 36,532,583.47 17,349,852.13 47.49 19,182,731.34 - 19,182,731.34 
ป่าซาง 76,892,572.13 43,502,945.52 56.58 33,389,626.61 - 33,389,626.61 
บ้านธ ิ 26,141,847.42 22,298,849.83 85.30 3,842,997.59 - ** 3,842,997.59 
เวียงหนองล่อง 22,191,389.95 11,406,164.95 51.40 10,785,225.00 - 10,785,225.00 

รวม 637,579,241.00 378,345,056.00 59.34 259,234,185.00 42,742,621.00 301,976,805.00 
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ตาราง  3   งบประมาณการรายรับสุทธิของหน่วยบริการ (Basic payment) หลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบ   
              ย้อนหลัง 1 ปี 

หน่วยบริการ 

ประมาณการรายรับ OP/PP/IP 
(ยอดประกันหลงัหักเงินเดือน) 

ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ปี 2560 ปี 2561 จ านวน (บาท) ร้อยละ 
[1] [2] [3]=[2]-[1] [4]=[3]/[1]*100 

ล าพูน 125,005,721.70   114,785,550.49  - 10,220,171.21  -      8.18  
แม่ทา 25,808,899.04     27,205,181.73        1,396,282.69         5.41  
บ้านโฮ่ง 25,559,938.86    25,762,282.77   202,343.91         0.79  
ลี้ 67,302,020.67     67,023,209.96  - 278,810.71  -      0.41  
ทุ่งหัวช้าง 21,102,401.44     19,182,731.34  - 1,919,670.10  -      9.10  
ป่าซาง 29,195,128.44      33,389,626.61  4,194,498.17        14.37  
บ้านธิ 3,647,241.74        3,842,997.59          195,755.85         5.37  
เวียงหนองล่อง 11,705,729.50      10,785,225.00  -  920,504.50  -      7.86  

รวม 309,327,081.00   301,976,805.00  - 7,350,276.00  -      2.38  
 

3.1.2 ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขต จ านวน 159.36 ล้านบาท จังหวัดล าพูนได้รับจัดสรร จ านวน 10 ล้าน
บาท   พิจารณาให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ จ านวน 3.5 ล้านบาท และ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ านวน     
1.5 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2560 และอีกจ านวน 5 ล้านบาท รับฝากไว้ที่โรงพยาบาลล าพูน เพ่ือช่วยเหลือ 
โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ระหว่างปีงบประมาณ ดังตารางที่ 4 

 

ตาราง  4   แสดงงบประมาณส่วนงบด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ยอดประกันรายรับ,      
เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

 

สถานบริการ ยอดประกัน 61 
เงินเกลี่ยระดับ

เขต 
PP NonUC Hardship ประมาณส่วนงบด าเนินการ 

ล าพูน 114,785,550.49 5,000,000.00 4,274,480.00 - 124,060,030.49 
แม่ทา 27,205,181.73 - 1,200,000.00 - 28,405,181.73 

บ้านโฮ่ง 25,762,282.77 - 2,128,997.00 - 27,891,279.77 
ลี ้ 67,023,209.96 - 722,774.60 5,383,697.46 73,129,682.02 

ทุ่งหัวช้าง 19,182,731.34 - 2,258,041.64 5,127,899.15 26,568,672.13 
ป่าซาง 33,389,626.61 - 900,158.74 - 34,289,785.35 
บ้านธิ 3,842,997.59 3,500,000.00 2,100,000.00 - 9,442,997.59 

เวียงหนองล่อง 10,785,225.00 1,500,000.00 994,581.42 - 13,279,806.42 
รวม 301,976,805.00 10,000,000.00 14,579,033.00 10,511,597.00 337,067,436.00 

 
3.1.3  หน่วยบริการได้รับโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่เดือน ต.ค.60 – 

พ.ค.61  ตามรายการประมาณการในส่วนของ  OP PP Basic payment และ PP NonUC ได้รับการจัดสรร
ครบถ้วน ร้อยละ 100 ส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามผลงานบริการจากกองทุนผู้ป่วยใน ( IP) และหัก
เงินเดือนรายเดือน พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้  

หน่วยบริการได้รับจัดสรรงบประมาณตามผลงานบริการผู้ป่วยใน (IP) รอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ 
2561  (ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561) ในภาพรวมทั้งจังหวัดผ่านเกณฑ์ โดยได้รับร้อยละ 71.25 จากเกณฑ์
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ที่ควรจะเป็นร้อยละ 58.33 (ดังตารางที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนผู้รับบริการ SUM Adj.RW และค่า CMI 
ของหน่วยบริการ ( ดังแผนภูมิที่ 1, 2 และ 3  ตามล าดับ ) 

 

ตาราง 5  ผลงานบริการผู้ป่วยใน (IP) ก่อนและหลังหักเงินเดือน รอบ 7 เดือนที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 
(ต.ค.60 – เม.ย.61) เปรียบเทียบกับเกณฑ์พึงรับตามยอดประมาณการขั้นต่ า IP  

 
 

ที่มา : www.nhso.go.th > E-claim > Statement เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 
 

แผนภูมิ  1  จ านวนผู้รับบริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพ (IP-UC)  เดือน ต.ค.60 – เม.ย.61 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี 

 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

รพ.ล ำพูน รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.ล้ี รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนธ ิ รพ.เวียงฯ 

ปีงบ 2560 12,530 1,169 1,543 2,372 1,041 2,321 670

ปีงบ 2561 13,503 1,204 1,695 2,463 1,097 2,529 770 221

http://www.nhso.go.th/
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แผนภูมิ  2  SUM Adj.RW เดือน ต.ค.60 – เม.ย.61 เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี  
(ข้อมูลจ าหน่ายตาม Service date) 

 
 
แผนภูมิ  3  ค่า CMI เดือน ต.ค.60 – เม.ย.61 เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี  

(ข้อมูลจ าหน่ายตาม Service date) 

 
 
ที่มา : http://hfo59-60.cfo.in.th > น าเข้า/ตรวจสอบข้อมูลคงค้าง > ลงข้อมูลประกอบงบ (เดือน ต.ค.60 – เม.ย.61)  
 
 

 
 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

รพ.ล ำพูน รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.ล้ี รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนธ ิ รพ.เวียงฯ 

ปีงบ 2560 17,394.4519 874.6556 1,037.6380 1,388.4615 635.7622 1,780.6140 410.3463

ปีงบ 2561 18,986.4687 899.0830 1,138.2627 1,467.4101 633.3297 1,819.1520 484.0129 156.2894

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

รพ.ล ำพูน รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.ล้ี รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนธ ิ รพ.เวียงฯ 

ปีงบ 2560 1.3882 0.7482 0.6725 0.5854 0.6107 0.7672 0.6125

ปีงบ 2561 1.4061 0.7467 0.6715 0.5958 0.5773 0.7193 0.6286 0.7072



-350-

 
 

3.2. การติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงินมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ตามแนวทางของส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 1  

ก าหนด ดังตาราง 6 
ตาราง 6  แผนทางการเงินหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนกลางปี) 

 
 

จากตารางที่ 6 แสดงการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หลังการปรับแผนกลางปี พบว่า หน่วย 
บริการมีแผน เกินดุล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง  

ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้หน่วยบริการ    มีผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5 
(รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ ไม่เกิน ร้อยละ 5) โดยมีค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   
ผลการด าเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2561  มีดังนี ้

3.2.1 แผนประมาณการรายได้ 
3.2.1.1 แผนประมาณการรายได้ (รวมรายได้งบลงทุน) 

ตาราง 7  รายงานการควบคุมแผนประมาณการรายได้ (รวมงบลงทุน)  ณ เดือนเมษายน 2561    

 

แผนรายได้รวม แผนรายจ่ายรวม

10714 : ล าพูน เกินดลุ 73,300,000.02 เกินดลุ 35,380,000.00     1 ไมเ่สี่ยง 3 เสี่ยงน้อย เกิน ต่ ากวา่ Mean ต่ ากวา่ Mean

11140 : แมท่า ขาดดลุ 1,763,466.07-   ขาดดลุ 3,102,927.98-      5 เสี่ยงน้อย 5 เสี่ยงน้อย - ต่ ากวา่ Mean ต่ ากวา่ Mean

11141 : บา้นโฮง่ ขาดดลุ 5,163,289.81-  ขาดดลุ 3,795,141.54-       6 เสี่ยงปานกลาง 5 เสี่ยงน้อย - สูงกวา่ Mean สูงกวา่ Mean

11142 : ลี้ เกินดลุ 2,816,000.00   เกินดลุ 648,930.13         1 ไมเ่สี่ยง 1 ไมเ่สี่ยง ไม่เกิน ต่ ากวา่ Mean ต่ ากวา่ Mean

11143 : ทุ่งหัวชา้ง ขาดดลุ 3,078,167.38-  ขาดดลุ 3,430,013.74-       5 เสี่ยงน้อย 7 เสี่ยงปานกลาง เกิน สูงกวา่ Mean สูงกวา่ Mean

11144 : ปา่ซาง ขาดดลุ 5,785,200.00-   เกินดลุ 2,219,054.48      6 เสี่ยงปานกลาง 3 เสี่ยงน้อย เกิน สูงกวา่ Mean+1SD สูงกวา่ Mean+1SD

11145 : บา้นธิ ขาดดลุ 6,008,861.51-  ขาดดลุ 1,207,169.51-       6 เสี่ยงปานกลาง 6 เสี่ยงปานกลาง - สูงกวา่ Mean สูงกวา่ Mean+1SD

24956 : เวยีงหนองล่อง ขาดดลุ 6,092,302.95-   ขาดดลุ 7,236,302.95-       6 เสี่ยงปานกลาง 5 เสี่ยงน้อย - ต่ ากวา่ Mean สูงกวา่ Mean

แหล่งขอ้มูล : 1. งบทดลองหน่วยบริการท่ีรายงานบนเว็บไซต์ http://hfo61.cfo.in.th  ขอ้มูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

                2. แผนทางการเงินหน่วยบริการท่ีส่งผ่านเว็บไซต์ http://planfin.cfo.in.th 

                3. ขอ้มูล Hospital Group Ratio ปี 2560 จากเว็บไซต์ http://dhes.moph.go.th/hgr/

ต้นปี ปรับแผน

รายงานการตรวจสอบแผนทางการเงินหน่วยบรกิารในสังกัด สป . จังหวดัล าพูน ประจ าปงีบประมาณ 2561 (ปรบัแผนกลางปี)

หน่วยบรกิาร

สรุปแผนประมาณการ   Planfin แบบ
งบลงทุน    

(ด้วยเงินบ ารุง)

  เปรียบเทียบ

กับ EBITDA 

 >20%

เปรยีบเทียบกับ HGR ป ี2560

ต้นปี ปรับแผน

รายงานการควบคุมแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการสงักัด สป . จังหวัดล าพูน ณ เดือนเมษายน 2561  

แผนประมาณการรายได้

(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (7 เดอืน) ผลงานจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,076,400,000.00 627,900,000.00 647,918,161.99 20,018,161.99 3.19                 

11140 : แมท่า 91,856,446.78 53,582,927.29 59,671,177.55 6,088,250.26 11.36               

11141 : บ้านโฮง่ 103,737,328.95 60,513,441.89 69,912,364.80 9,398,922.91 15.53               

11142 : ลี้ 167,741,751.45 97,849,355.01 117,916,909.95 20,067,554.94 20.51               

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 70,700,392.13 41,241,895.41 46,997,764.25 5,755,868.84 13.96               

11144 : ป่าซาง 166,224,070.48 96,964,041.11 102,918,557.88 20,018,161.99 3.19                 

11145 : บ้านธิ 82,748,884.49 48,270,182.62 49,838,043.58 1,567,860.96 3.25                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 39,483,095.52 23,031,805.72 31,532,544.17 8,500,738.45 36.91               

รวม 1,798,891,969.80 1,049,353,649.05 1,126,705,524.17 77,351,875.12 7.37

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ Planfin Control System  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ข้อมลู ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

แผนประมาณการรายได้ (รวมงบลงทุน)

ชือ่ รพ.
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จากตาราง7 แสดงถึงแผนประมาณการรายได้(รวมรายได้งบลงทุน) พบว่า หน่วยบริหารทุกแห่งมี

รายรับจริงสูงกว่าแผนประมาณการทุกแห่ง 
3.2.1.2 แผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) 

ตาราง 8  รายงานการควบคุมแผนประมาณการรายได้ (ไมร่วมงบลงทุน)  ณ เดือนเมษายน 2561    

 
จากตาราง 8 แสดงถึงแผนประมาณการรายได้(ไม่รวมรายได้งบลงทุน) พบว่าหน่วยบริหารทุกแห่งมี

รายรับจริงสูงกว่าแผนประมาณการทุกแห่ง 
3.2.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย 

3.2.2.1 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 
ตาราง 9  รายงานการควบคุมแผนประมาณการค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  ณ เดือน
เมษายน 2561    

 

แผนประมาณการรายได้

(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (7 เดอืน) ค่าที่เป็นจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,001,400,000.00 584,150,000.00 586,408,047.12 2,258,047.12 0.39                 

11140 : แมท่า 89,046,862.02 51,944,002.85 56,816,597.29 4,872,594.45 9.38                 

11141 : บ้านโฮง่ 100,333,746.46 58,528,018.77 66,463,786.81 7,935,768.04 13.56               

11142 : ลี้ 162,927,930.13 95,041,292.58 113,273,988.63 18,232,696.05 19.18               

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 67,531,988.54 39,393,659.98 43,784,365.16 4,390,705.18 11.15               

11144 : ป่าซาง 162,324,070.48 94,689,041.11 99,172,279.89 2,258,047.12 0.39                 

11145 : บ้านธิ 79,290,233.49 46,252,636.20 48,746,396.81 2,493,760.61 5.39                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 37,984,917.05 22,157,868.28 30,551,270.20 8,393,401.92 37.88               

รวม 1,700,839,748.17 992,156,519.77 1,045,216,731.91 53,060,212.14 5.35

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ Planfin Control System  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ข้อมลู ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

แผนประมาณการรายได้ (หักงบลงทุน)

ชือ่ รพ.

แผนประมาณการ

ค่าใชจ่้าย(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (7 เดอืน) ผลงานจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,046,020,000.00 610,178,333.33 612,855,047.10 2,676,713.77 0.44                 

11140 : แมท่า 96,974,790.00 56,568,627.50 56,897,120.82 328,493.32 0.58                 

11141 : บ้านโฮง่ 110,728,888.00 64,591,851.33 63,165,455.55 -1,426,395.78 2.21-                 

11142 : ลี้ 174,236,700.00 101,638,075.00 107,719,146.08 6,081,071.08 5.98                 

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 75,170,002.28 43,849,168.00 43,964,161.59 114,993.59 0.26                 

11144 : ป่าซาง 165,667,916.00 96,639,617.67 92,220,751.93 2,676,713.77 0.44                 

11145 : บ้านธิ 84,611,403.00 49,356,651.75 46,577,143.20 -2,779,508.55 5.63-                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 51,095,720.00 29,805,836.67 29,716,214.55 -89,622.12 0.30-                 

รวม 1,804,505,419.28 1,052,628,161.25 1,053,115,040.82 486,879.57 0.05

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ Planfin Control System  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ข้อมลู ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

แผนประมาณการค่าใชจ่้าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)

ชือ่ รพ.
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  จากตาราง 9 แสดงถึงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย(รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  ณ เดือนเมษายน 
2561 พบว่า มีผลต่างแผนและผลของรายจ่าย ไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 5 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 75 

3.2.2.2 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 
ตาราง 10  รายงานการควบคุมแผนประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)   
ณ เดือนเมษายน 2561 

 
    จากตาราง10 แสดงถึงแผนประมาณการค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  ณ เดือน
เมษายน 2561 พบว่า มีผลต่างแผนและผลของรายจ่าย ไม่สูงกว่าร้อยละ 5 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 75 
 

3.3.ประเมินประสิทธิภาพการด้านการเงินการคลัง 
3.3.1 ข้อมูลภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring)  เดือนเมษายน 2561 

ตารางที่11 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2558 – เดือนเมษายน 2561 

หน่วยบริการ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
เม.ย.
61 

รพ.ล าพูน 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
รพ.แม่ทา 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 

รพ.บ้านโฮ่ง 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 4 0 0 0 
รพ.ลี้ 2 1 0 4 0 0 4 7 0 0 0 3 3 0 1 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
รพ.ป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 3 2 0 0 
รพ.บ้านธิ 1 0 1 0 0 1 1 2 2 3 6 6 1 1 1 

รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 7 7 1 1 1 

รวมวิกฤติระดับ 
7 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

 

แผนประมาณการ

ค่าใชจ่้าย(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (7 เดอืน) ค่าที่เป็นจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 966,020,000.00 563,511,666.67 568,006,023.85 4,494,357.18 0.80                 

11140 : แมท่า 92,149,790.00 53,754,044.17 54,113,072.48 359,028.31 0.67                 

11141 : บ้านโฮง่ 104,128,888.00 60,741,851.33 59,286,084.06 -1,455,767.27 2.40-                 

11142 : ลี้ 162,173,000.00 94,600,916.67 100,560,087.56 5,959,170.89 6.30                 

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 70,962,002.28 41,394,501.33 41,241,923.43 -152,577.90 0.37-                 

11144 : ป่าซาง 160,105,016.00 93,394,592.67 88,707,433.39 4,494,357.18 0.80                 

11145 : บ้านธิ 80,497,403.00 46,956,818.42 44,200,190.22 -2,756,628.20 5.87-                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 45,221,220.00 26,379,045.00 26,663,341.78 284,296.78 1.08                 

รวม 1,681,257,319.28 980,733,436.25 982,778,156.77 2,044,720.52 0.21

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ Planfin Control System  https://dhes.moph.go.th/pcs/ ข้อมลู ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561

แผนประมาณการค่าใชจ่้าย (หักค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)

ชือ่ รพ.



-353-

 
 

จากตารางที่ 11  จังหวัดล าพูน พบภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง ระดับ 7 ติดต่อกันสอง
ปีงบประมาณ คือ ในไตรมาส 4/2559 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลลี้ และในไตรมาส 3/2560 – 4/2560 
ได้แก่ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 

ตารางที่12 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) เดือนเมษายน 2561 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่าในไตรมาส 1/2561 – เดือนเมษายน 2561 ยังไม่พบ โรงพยาบาลที่ประสบ
ภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง ระดับ 7 โดย Risk Score สูงสุดอยู่ในระดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน ลี้ 
บ้านธิ และเวียงหนองล่อง นอกนั้น Risk Score อยู่ในระดับ 0 (ไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง) 
 

ตารางที่13 แสดงเงินบ ารุงคงเหลือของหน่วยบริการจังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561 

 
 

ที่มา : ข้อมูลงบทดลองจากเว็บไซค์ http://hfo61.cfo.in.th วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 

จากตารางที่ 13 พบว่าในภาพรวมจังหวัดล าพูน มีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และติดลบตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 โดยหน่วยบริการ ที่มีเงินบ ารุงคงเหลือติดลบต่อเนื่องมาจนถึง เดือน

ที่ หน่วยบริการ
ขนาด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital          

 (ทนุส ารองสทุธ)ิ

NI+Depleciation 

(อัตราก าไรสทุธ ิ+ 

ค่าเสือ่มราคาและค่า

ตัดจ าหน่าย)

Liquid 

Index

Status    

 Index

Survive   

Index

Risk 

Scoring 

(ระดับ

วิกฤติ)

Financial  Status

1 รพ.ล าพนู 411 1.90 1.52 0.55 133,886,354.70 35,063,114.89 1 0 0 1 168,949,469.59

2 รพ.แมท่า 30 1.59 1.44 1.20 10,770,569.90 2,774,056.73 0 0 0 0 13,544,626.63

3 รพ.บ้านโฮ่ง 30 1.62 1.47 1.23 9,193,119.36 6,746,909.25 0 0 0 0 15,940,028.61

4 รพ.ล้ี 60 1.36 1.17 0.91 12,843,882.68 9,707,239.47 1 0 0 1 22,551,122.15

5 รพ.ทุ่งหัวช้าง 30 2.56 2.06 1.57 14,586,599.33 3,033,602.66 0 0 0 0 17,620,201.99

6 รพ.ป่าซาง 60 1.61 1.43 1.17 16,076,801.95 10,697,805.95 0 0 0 0 26,774,607.90

7 รพ.บ้านธิ 30 1.28 1.13 0.84 3,754,507.20 3,260,900.38 1 0 0 1 7,015,407.58

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 1.32 1.24 1.14 3,381,407.63 1,816,329.62 1 0 0 1 5,197,737.25

วิเคราะหส์ภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) หกังบลงทนุ

ตามแนวทางวิเคราะหข์องกระทรวงสาธารณสขุ

แหล่งทีม่า : ข้อมูลงบทดลอง เดือนเมษายน 2561   จากเว็บไซค์  http://hfo61.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2561

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เม.ย.-61

รพ.ล าพนู 96,797,859.34    34,980,433.13   10,337,419.61-   36,460,731.36-   45,245,361.19-   66,653,179.40-   

รพ.แมท่า 5,010,300.56      2,071,669.81     630,466.43       1,967,844.99     5,450,607.50     3,599,935.46     

รพ.บ้านโฮ่ง 477,779.62        413,436.11-       6,076,755.19-     3,439,883.33     5,635,841.76     3,416,606.06     

รพ.ล้ี 6,194,629.19-      13,695,063.78-   13,622,530.06-   11,420,060.26-   4,379,803.88     2,865,165.84-     

รพ.ทุง่หัวช้าง 19,730,639.66    14,625,368.93   4,774,974.16     6,198,872.80     7,969,402.13     5,402,883.46     

รพ.ป่าซาง 1,280,831.22      3,505,417.37-     7,571,023.32-     5,781,691.52-     8,527,467.76     4,468,499.04     

รพ.บ้านธิ 11,133,684.43    1,450,774.16     8,649,299.01-     2,274,428.62-     2,165,174.74-     2,130,082.53-     

รพ.เวียงหนองล่อง 5,282,321.57      1,467,077.63     2,731,469.37-     1,546,658.49     2,976,008.46     1,493,519.07     

รวม 133,518,787.21  36,981,406.40  43,583,055.97-  42,783,652.15-  12,471,404.44-   53,266,984.68-  

หน่วยบริการ ป ี2561
ป ี2560ป ี2559ป ี2558

เงินบ ารุงคงเหลอืหลงัหกัหน้ีสนิ
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เมษายน 2561 ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน, ลี้, และ บ้านธิ ติดลบจ านวน  66.7, 2.9 และ 2.1 ล้านบาท 
ตามล าดับ ภาพรวมจังหวัดล าพูนมีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบรวมจ านวน 53.3 ล้านบาท 
 
   3.3.2 ข้อมูล 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561 
 

ตารางที่14 แสดงผลการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน ไตรมาส 1/2559 – เดือนเมษายน 
2561 

หน่วยบริการ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เม.ย.-61 
รพ.ล าพูน 0B 0A- 0B 0B- 1B- 1C 1C 
รพ.แม่ทา 0A- 0B 0B- 1B- 0C- 0C 0C- 

รพ.บ้านโฮ่ง 1A 0A- 1B- 4B 0B 0B- 0C 
รพ.ลี้ 0B 0A- 0B 3B- 3C 0C- 1C- 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0B 0B 1B 1B 0D 0C- 0C- 
รพ.ป่าซาง 2A 0B 0B- 3B 2C 0B- 0C 
รพ.บ้านธ ิ 2A- 3B 6B- 6B 1C- 1D 1D 

รพ.เวียงหนองล่อง 2B- 0B- 7B- 7B- 1C- 1C- 1C- 
หน่วยบริการที่ผา่นเกณฑ์ (ร้อยละ) 37.50 50.00 37.50 50.00 12.50 - - 

  

จากตารางที่ 14 พบว่า ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ 7 Plus 
Efficiency Score มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2561 มีหน่วยบริการเพียงแห่งเดียวที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินดังกล่าว คือ รพ.บ้านโฮ่ง คิดเป็นร้อยละ 12.5  

 

ตารางที่15 แสดงการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561 

Grading : 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
(จ

น.
ข้อ

 ผ
่าน

เก
ณฑ

์) 

7 A 0A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 

6 A- 0A- 1A- 2A- 3A- 4A- 5A- 6A- 7A- 

5 B 0B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 

4 B- 0B- 1B- 2B- 3B- 4B- 5B- 6B- 7B- 

3 C 0C ป่าซาง 1C  ล าพูน 2C 3C 4C 5C 6C 7C 

2 C- 
0C- ทุ่งหัวข้าง,  
แม่ทา, บ้านโฮ่ง 

1C- ลี้,  
เวียงหนองล่อง 

2C- 3C- 4C- 5C- 6C- 7C- 

1 D 0D  1D  บ้านธิ 2D 3D 4D 5D 6D 7D 

0 F 0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 

ความเสีย่ง 
(Riak Score) 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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ที่มา : ข้อมูลงบทดลองจากเว็บไซค์ http://hfo61.cfo.in.th วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 
 

จากตารางที ่15 ผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ในภาพรวมจังหวัด ณ เดือนเมษายน 2561 ไม่มีหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 5 ใน 7 ข้อ ตามเกณฑ์การประเมิน 7 Plus Efficiency Score (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 

3.3.3 ข้อมูลต้นทุนบริการ OP&IP ของ ปีงบประมาณ 2561  
ตารางที่16  แสดง ต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมาณ 
 2561 

 
 

3.Average 

Payment Period

4.Average 

Collection 

Period-สทิธิ

 UC

5.Average 

Collection 

Period- 

CSMBS

6.Average 

Collection 

Period-SSS

7.Inventory 

Management
ความเสีย่ง

≥ค่ากลาง ≥ค่ากลาง

Cash <0.8 P 

<180 and  Cash 

>0.8 P <90

≤60 วัน ≤60 วัน ≤60 วัน ≤60 วัน
จ านวน

ข้อทีผ่่าน

ระดับ 7

 plus
Risk Score

-11.18 -4.99 76.32 70.82 53.46 169.81 55.82 3 C 1

-15.89 -10.01 184.69 36.76 29.03 109.37 73.24 2 C- 0

-9.06 -2.06 126.08 30.02 24.40 103.50 61.99 2 C- 0

-11.17 -7.82 273.62 61.43 51.72 96.80 48.11 2 C- 1

-16.70 -9.53 88.63 48.20 172.81 95.17 83.76 2 C- 0

-11.88 0.79 159.24 25.08 68.36 129.59 49.82 3 C 0

-26.21 -6.35 571.77 89.15 55.49 87.99 96.94 1 D 1

-18.25 -10.80 322.22 7.82 102.43 85.97 46.83 2 C- 1

ทุ่งหัวช้าง

ข้อมูล 7 plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561

หน่วยบริการ
1.Operating

 Margin

2.Return 

on Asset
ประสทิธภิาพ

เกณฑ์

ล าพนู

แมท่า

บ้านโฮ่ง

ล้ี

ป่าซาง

บ้านธิ

เวียงหนองล่อง

Q1

Mean+1SD

 ไตรมาส 1
Q2

Mean+1SD 

Q2 Q1

Mean+1SD 

Q1
Q2

Mean+1SD 

ไตรมาส 2

1 10714 รพ.ล าพนู 838.30 1,084.56    643.06 1026.10 15,034.64 14,566.27   13,264.44 15,308.41

2 11140 รพ.แมท่า 635.95 841.07      581.48 836.77 14,915.31 20,474.73   14,038.34 21,020.04

3 11141 รพ.บ้านโฮ่ง 561.03 841.07      551.95 836.77 10,619.74 20,474.73   11,232.15 21,020.04

4 11142 รพ.ล้ี 643.21 643.21      532.85 778.63 15,386.80 16,942.75   12,868.98 18,186.01

5 11143 รพ.ทุ่งหัวช้าง 605.75 841.07      586.87 836.77 19,585.67 20,474.73   18,657.95 21,020.04

6 11144 รพ.ป่าซาง 649.61 790.73      704.00 768.76 10,758.77 18,213.83   10,019.89 18,100.20

7 11145 รพ.บ้านธิ 685.67 841.07      635.37 836.77 12,416.80 20,474.73   13,906.70 21,020.04

8 24956 รพ.เวียงหนองล่อง 567.84 1,037.57    606.24 1029.36 8,092.34   30,165.35   7,792.37 25,303.81   

ท่ีมาแหล่งข้อมลูจากกลุ่มประกนัสุขภาพ สป.สธ. http://cost. cfo.in.th  ในวันท่ี  4 มถิุนายน 2561

ค่า Mean+1sd เป็นค่าเฉล่ียระดับประเทศไตรมาส 2 /2561

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ การเงินการคลงั

จากการจัดท าตน้ทนุหน่วยบริการ (Unit cost) จังหวัดล าพูน  ปงีบประมาณ 2561

ล าดบั รหสั หน่วยบริการ

OPD Cost IPD Cost
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จากตารางที่ 16 ต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาส 2/ 2561พบว่า ทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยในต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลกลุ่มเดียวกัน
ทุกโรงพยาบาล 

 
3.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม สอบทานประเมินผลคุณภาพบัญชี  

ตารางที ่17 แสดงข้อมูลคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2560 – เดือนเมษายน 2561 

หน่วยบริการแม่ข่าย 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 เม.ย.-61 

ล าพูน,รพท. 100 100 100 100 100 100 100 

แม่ทา,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

บ้านโฮ่ง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

ลี้,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

ทุ่งหัวช้าง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

ป่าซาง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

บ้านธิ,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

เวียงหนองล่อง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 

คะแนน (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 
 
 

จากตาราง17  ปีงบประมาณ 2560 – เดือนเมษายน 2561 หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดล าพูน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบัญชี ตามเกณฑ์การให้คะแนนของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  
ร้อยละ 100 

 

3.5. การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network&Capacity 
Building) 
 1.ประชุมคณะท างานบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริการ เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพบัญชี ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 3. คณะกรรมการด้านการเงินการคลังทั้งระดับจังหวัด/หน่วยบริการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง
หลักสูตรส่วนกลาง(บัญชี)และระดับเขต (การสอบทานระบบ)      
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
4.1 ภาพรวมการจัดสรรเงินจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Basic 

payment) ในปีงบประมาณ 2561  ส่งผลต่อโดยตรงต่อรายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง  โดยรายรับของหน่วย
บริการในภาพรวมจังหวัดลดลง (ร้อยละ 2.38) โดยเฉพาะหน่วยบริการที่มี pop <15,000 คน คือ รพ.บ้านธิ 
และ รพ.เวียงหนองล่อง    รวมทั้งมีต้นทุนค่าแรงสูง และผลงานบริการน้อย  

4.2. โรงพยาบาลที่มีเขตรอยต่อ กับหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า ( รพ.บ้านโฮ่ง และ  เวียงหนองล่อง)   
ส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายเขตรอยต่อสูง (ประมาณ 9ล้าน/ปี) และมี OP Refer  สูง เนื่องจากเกินศักยภาพในการ
รักษา (21 ล้าน)                                                                                                                                                                                                           

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 

 

  ผู้รายงาน : .นางจารุณี พจน์สุจริต.. 
  ต าแหน่ง : ...นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  วัน/เดือน/ปี : ..15 มิถุนายน 2561 
  โทร   :   053093733 
  E-mail :  Prakan_lamphun@yahoo.com 


