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ข้อมูลทั่วไปจังหวดัล ำพูน 
 

จังหวัดล ำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร  
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 
22 ก.ม. เป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้้าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ขนำด 

จังหวัดล้าพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882  
ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ีกว้างที่สุด
ประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. 
 
อำณำเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ล้าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล้าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 
ประชำกร 

 ประชากรของจังหวัดล้าพูน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ้านวนทั้งสิ้น  405,918 คน  
เพศชาย 196,184 คน เพศหญิง 209,734 คน   
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  จ้านวน  400,667  คน 
     เพศชาย 193,428 คน เพศหญิง  207,239 คน  

 - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน   จ้านวน  1,491  คน 
      เพศชาย 790 คน    เพศหญิง 701 คน 

 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ( รายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) จ้านวน 3,240  คน 
      เพศชาย 1,632  คน   เพศหญิง  1,608  คน 

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) จ้านวน  520  คน 
      เพศชาย  334  คน   เพศหญิง  186  คน 
 

มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง อ้าเภอลี้ อ้าเภอแม่ทา และ อ้าเภอ 
ทุ่งหัวช้าง รวม 16 ต้าบล 61 หมู่บ้าน ประชากรชาวเขา จ้านวน 38,649 คน คิดเป็น ร้อยละ  9.51  
ของประชากรทั้งหมด  เป็นเพศชาย 18,537 คน   เป็นเพศหญิง  20,112  คน 
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ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลประชากร ชาย – หญิง จังหวัดล้าพูน แยกรายอ้าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ จ้านวนประชากร จ้านวนบา้น 

ชาย หญิง รวม 

เมือง 68,781 77,317 146,098 73,295 

แม่ทา 19,264 19,843 39,107 16,370 

บ้านโฮง่ 19,478 20,721 40,199 15,622 

ลี้ 35,058 34,748 69,806 24,241 

ทุ่งหัวช้าง 10,147 10,026 20,173 7,327 

ป่าซาง 26,518 28,803 55,321 23,519 

บ้านธ ิ 8,497 9,201 17,698 7,346 

เวียงหนองล่อง 8,441 9,075 17,516 7,366 

รวม 196,184 209,734 405,918 175,086 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 

    
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ้านวนและร้อยละของพ้ืนที่และประชากร แยกรายอ้าเภอ จังหวัดล้าพูน  
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร จ้านวน ปชก.ต่อ
พื้นที่ 1 ตร.กม.  จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

5100 เมือง 479.83 10.65 146,098         35.99            304.48  

5101 แม่ทา 762.63 16.93 39,107          9.63              51.28  

5102 บ้านโฮง่ 596.95 13.25 40,199          9.90              67.34  

5103 ลี้ 1,701.99 37.77 69,806         17.20              41.01  

5104 ทุ่งหัวช้าง 486.13 10.79 20,173          4.97              41.50  

5105 ป่าซาง 299.95 6.66 55,321         13.63            184.43  

5106 บ้านธ ิ 129.02 2.86 17,698          4.36            137.17  

5107 เวียงหนองล่อง 49.43 1.1 17,516          4.32            354.36  

รวม 4,505.93 100 405,918           100              90.09  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 
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ตำรำงท่ี 3   ประชากรจงัหวัดล้าพูน แยกเป็นรายอ้าเภอ ตามกลุ่มอายุเป้าหมาย  เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
                ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 

      จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ 
แม่ทา 

อ้าเภอ
บ้านโฮ่ง 

อ้าเภอ 
ลี ้

อ้าเภอ 
ทุ่งหัวช้าง 

อ้าเภอ 
ป่าซาง 

อ้าเภอ
บ้านธิ 

อ้าเภอเวียง
หนองล่อง 

รวม
ทั้งหมด 

< 1 1,117 279 260 621 186 314 135 117 3,029 

1-4 5,015 1,246 1,191 2,790 888 1,600 597 525 13,852 

5-9 6,525 1,597 1,552 3,873 1,125 2,016 662 649 17,999 

10-14 6,976 1,802 1,612 4,033 1,141 2,138 651 680 19,033 

15-19 6,682 1,888 1,711 4,185 1,237 2,414 692 714 19,523 

20-24 8,721 2,314 2,471 4,969 1,360 3,378 937 1,139 25,289 

25-29 10,361 2,941 2,768 5,006 1,473 3,795 1,263 1,186 28,793 

30-34 11,102 2,833 2,814 4,950 1,590 3,780 1,271 1,179 29,519 

35-39 11,528 2,726 2,777 4,901 1,625 3,721 1,304 1,124 29,706 

40-44 10,230 2,632 2,547 4,894 1,570 3,445 1,038 1,077 27,433 

45-49 10,359 2,925 2,921 5,437 1,685 3,914 1,100 1,234 29,575 

50-54 12,547 3,580 3,852 5,713 1,496 5,150 1,841 1,618 35,797 

55-59 13,307 3,794 3,968 5,115 1,267 5,338 1,995 1,747 36,531 

60-64 11,258 3,001 3,454 4,299 1,155 4,802 1,599 1,475 31,043 

65-69 7,371 2,053 2,453 2,990 854 3,494 904 1,144 21,263 

70-74 3,943 1,070 1,417 1,839 477 1,874 502 591 11,713 

75-79 3,088 737 971 1,478 425 1,322 366 427 8,814 

80-84 2,161 692 738 991 271 1,089 283 354 6,579 

85-89 1,088 380 381 572 182 628 172 204 3,607 

90-94 375 163 134 189 62 195 66 60 1,244 

95-99 81 36 30 48 19 43 5 10 272 

> 100 15 7 3 7 6 11 2 2 53 

รวม 143,850 38,696 40,025 68,900 20,094 54,461 17,385 17,256 400,667 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2561 
 

พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ชาย 196,868 196,509 196,622 196,747 196,755 196,902 196,448 196,184 

หญิง 207,692 207,443 208,051 208,521 208,713 209,483 209,551 209,734 

รวม 404,560 403,952 404,673 405,268 405,468 406,385 405,999 405,918 

 
แผนภูมิที่ 1  แสดงข้อมูลจ้านวนประชากร จังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้อมูลการย้าย เข้า – ออก ของประชากร จังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 
 

 
 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฎร ์  
 

ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเพ่ิมของจ้านวนประชากรในจังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  คือผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ย้าย
เข้ามาอยู่ในจังหวัดล้าพูนเพ่ิมสูงขึ้น 
 

404,560 

403,952 
404,673 405,268 

405,468 406,385 
405,999 

405,918 

 400,000

 402,000

 404,000

 406,000

 408,000

 410,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

16,373 16,755 17,069 
16,138 16,055 15,772 

15,069 
14,550 14,870 15,174 15,124 15,088 15,230 15,079 

14,225 13,856 

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ย้ายเข้า ย้ายออก 
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ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
        ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจาย 
อยู่ทุกพ้ืนที่ของแต่ละอ้าเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าพูนมากท่ีสุด รองลงมา คืออ้าเภอป่าซาง 
และอ้าเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อ้าเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้าน
คมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออ้านวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  
 
อำชีพที่ส ำคัญของจังหวัด 
       การประกอบการเกษตร มีการท้านาข้าวและท้าสวนล้าไย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
กำรปกครอง 

 จังหวัดล้าพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อ้าเภอ  51 ต้าบล  577 หมู่บ้าน 17 
ชุมชนและมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง เทศบาลเมืองล้าพูน 1 แห่ง 
เทศบาลต้าบล 40 แห่ง   องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.)  17 แห่ง 
 
ตำรำงท่ี 5  แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล้าพูน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน ชุมชน หลังคาเรือน 
องค์การบริหาร

ส่วนต้าบล 
เทศบาลเมือง/

ต้าบล 
5101 เมือง 15 159 17 73,295 1 15 
5102 แม่ทา 6 71 0 16,370 1 7 
5103 บ้านโฮ่ง 5 62 0 15,622 4 2 
5104 ลี ้ 8 99 0 24,241 3 7 
5105 ทุ่งหัวช้าง 3 35 0 7,327 3 1 
5106 ป่าซาง 9 90 0 23,519 4 4 
5107 บ้านธิ 2 36 0 7,346 1 1 
5108 เวียงหนองล่อง 3 25 0 7,366 0 3 

รวม 51 577 17 175,086 17 40 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลหมูบ่้าน,หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ท้าการปกครองจังหวัดล้าพูน  
        ณ.ธันวาคม 2560 
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ตำรำงท่ี 6  จ้านวนประชากรที่มีทะเบียนในจังหวัดล้าพูน แยกตามสิทธิ 4 สิทธิ ประจ้าเดือนกันยายน 2561  
 

สิทธิกำรรักษำพยำบำลจำกรฐั  จ ำนวนประชำกร  

สิทธิประกนัสังคม            76,460  

สิทธิข้าราชการ            32,345  

สิทธิประกนัสุขภาพแห่งชาติ          283,319  

สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น             5,673  

สิทธิอื่นๆ             1,081  

ไม่มีสิทธิใดๆจากรัฐ             1,798  

รวมประชำกรผู้ที่มีสัญชำติไทยที่อำศัยอยู่ในจังหวัดล ำพูน          400,676  

ต่างด้าว+ผู้มีปัญหาสถานะ+คนไทยในตา่งประเทศ             2,763  

รวมประชำกรทั้งจังหวัด          403,439  

 
แผนภูมิที่ 3  แสดง ข้อมูลร้อยละสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ และไม่มีสิทธิใดๆจากรัฐ  
                ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลประชากรรายเดือน ประจ้าเดือนกันยายน 2561 จากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
 

ประกันสังคม
19%

ข้ำรำชกำร
8%

ประกันสุขภำพ
แห่งชำติ
71%

สิทธิพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น

1%

สิทธิอื่นๆ
0% ไม่มีสิทธิใดๆจำกรัฐ

1%



7 
 

ข้อมูลบุคลำกรจังหวดัล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
                    บุคลำกรทำงกำรแพทย์       อัตรำก ำลังคน 
 
ตำรำงท่ี 7  แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ส้าคัญ  
 

ที่ บุคลากรที่สา้คัญ ปีงบประมาณ 2561 
จ้านวน อัตราส่วนต่อ1บุคลากร 

1 แพทย์ 123 1:3300 
2 ทันตแพทย ์ 40 1:10148 
3 เภสัชกร 80 1:5074 
4 พยาบาลวชิาชีพ 874 1:464 

 
ตำรำงท่ี 8  แสดงจ้านวนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

อ ำเภอ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
แพทย ์ ทันต

แพทย ์
เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
พยาบาล
เทคนิค 

บุคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

อ้าเภอเมือง 83 15 44 446 4 219 692 
อ้าเภอแม่ทา 5 4 3 56 0 54 80 
อ้าเภอบ้านโฮ่ง 6 4 5 64 0 54 63 
อ้าเภอลี ้ 9 4 9 93 0 83 123 
อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 3 3 4 46 0 52 50 
อ้าเภอป่าซาง 11 5 8 79 0 73 115 
อ้าเภอบ้านธิ 3 3 4 53 0 29 46 
อ้าเภอเวียงหนองล่อง 3 2 3 37 0 20 28 

        รวม 123 40 80 874 4 584 1,197 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน ณ เดือนตลุาคม 2561 

แพทย์
7%

ทันต
แพทย์
3%

เภสัชกร
5%

พยำบำล
วิชำชีพ
55%

พยำบำล
เทคนิค
0%

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ
30%

ข้ำรำชกำร
41%

ลูกจ้ำงประ
จ ำ
8%

พนักงำน
รำชกำร

3%

พนักงำน
กระทรวง

สำธำรณสุข
40%

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

8%
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ตำรำงท่ี 9  แสดงจ้านวนสถานบริการสาธารณสุข และจ้านวนเตียง สังกัดภาครัฐบาล แยกรายอ้าเภอ  
                 ปีงบประมาณ 2561 
 

อ้าเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  รพ.สต. ศูนย์บริการ

เทศบาล 411  เตียง 90 60 30 10 จ้านวน 
5101  เมือง S - - - - 17 1 

5102  แม่ทา - - - F2 - 9 - 

5103  บ้านโฮ่ง - - - F2 - 9 - 

5104  ลี้ - - F1 - - 13 - 

5105  ทุ่งหัวช้าง - - - F2 - 4 - 

5106  ป่าซาง - - - F2 - 13 - 

5107  บ้านธิ - - - F2 - 2 - 

5108  เวียงหนองล่อง - - - - F3 4 - 

รวม 1 - 1 5 1 71 1 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน ณ เดือนตุลาคม 2561 
 
ตำรำงท่ี 10  แสดงจ้านวนสถานพยาบาลตามลักษณะ แยกรายอ้าเภอ   ปีงบประมาณ 2561 
 

 
ลักษณะสถำนพยำบำล / อ ำเภอ 

เม
ือง

 

ป่ำ
ซำ

ง 

บ้ำ
นธ

 ิ

เวี
ยง

หน
อง

ล่อ
ง 

แม
่ทำ

 

บ้ำ
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้ำ
ง จ ำนวน 

(แห่ง) 

โรงพยาบาลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
คลินิกเวชกรรม 20 3 3 2 2 5 2 0 37 
คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม 16 2 0 0 0 0 0 0 18 
คลินิกทันตกรรม 22 2 1 0 0 1 1 0 27 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 8 1 2 0 6 3 10 5 35 
คลินิกกายภาพบ้าบัด 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 4 1 0 0 0 0 1 0 6 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทย์แผนจีน 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการประกอบโรคศลิปะ สาขากิจกรรมบา้บัด 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการผดุงครรภ ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
สหคลินิก 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวม 77 10 6 2 8 10 14 6 133 
 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพนู ณ เดือนตลุาคม 2561 
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แผนภำพ  โครงสร้ำงระบบบริกำรสุขภำพ จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 
 

 
 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนประชำกร ปีงบประมำณ 2561 

   ประชากรเปรียบเทียบระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561  แนวโน้ม ฐานของรูป 
ปิระมิดประชากร แคบลง แต่จะค่อยๆกว้างขึ้นในช่วงของอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยทั้งกลุ่ม
อายุชายและหญิง 

แผนภูมิที่ 4  แสดงปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2561  
 

            ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2551                      ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หญิง ชาย ชาย หญิง 
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แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2561) 
 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดล้าพูน มีแนวโน้มของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2562 
ต้องวางแผนในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็น        
คนสูงวัยที่มีคุณภาพ ( Active Aging ) จนถึงการเตรียมระบบบริการสุขภาพที่รองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรค
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ 

 
 

สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 
 
สถำนกำรณ์แนวโน้มประชำกร 
ตำรำงท่ี 11  แสดงจ้านวนการ เกิด ตาย จ้านวนเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2558–2561 
 

ปี  
งบ 

ประมำณ 

จ ำนวนเกิด จ ำนวนตำย จ ำนวนเพ่ิม
ตำมธรรมชำติ 

ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ชาย หญิง รวม อัตรา/พัน ร้อยละ 
2558 1,534 1,551 3,085 7.61 2,266 1,623 3,889 9.57 -0.19 

2559 1,554 1,469 3,023 7.43 2,389 1,703 4,099 10.10 -0.261 

2560 1,502 1,363 2,865 7.06 2,182 1,526 3,708 9.13 -0.207 

2561 1,467 1,400 2,867 7.06 2,256 1,621 3,877 9.55 -0.249 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
แผนภูมิที่ 5   ร้อยละการเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2561 
 

 
 
 
 

0.133

0.014

-0.034

-0.124

-0.079

-0.144

-0.083

-0.186 -0.199

-0.261

-0.207
-0.249

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

เพิ่มตำมธรรมชำติ  (ต่อร้อยปชก.)
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ตำรำงท่ี 12  แสดงจ้านวนอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล้าพูน  ปี 2550 – 2561 
 

ปี พ.ศ. ชำย (Male) หญิง (Female) 

2550 69.19 75.77 
2551 69.23 75.76 
2552 69.63 76.98 
2553 69.30 77.00 
2554 71.19 77.56 
2556 68.79 76.98 
2557 68.68 76.83 
2558 70.72 77.90 
2559 70.50 79.11 
2560 70.26 78.75 
2561 71.56 79.44 

 
แผนภูมิที่ 6   แสดงแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล้าพูน  ปี 2550 – 2561 
 

 
 
 

สถำนกำรณ์แนวโน้มโรคที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ 2561 
 

ตำรำงท่ี 13   แสดงจ้านวนและอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชากรจังหวัดล้าพูน 5 ล้าดับแรก 
       ปีงบประมาณ 2557 - 2561 
 

ที ่ ชื่อโรค  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 

1 การติดเชื้อใน 
กระแสเลือด 

180 44.42 189 46.61 261 64.22 199 49.01 235 57.91 

2 โรคหลอดเลือดสมอง  130 32.08 171 42.17 172 42.32 203 50.00 200 49.28 
3 ปอดบวม 72 17.77 97 23.92 176 43.31 164 40.39 200 49.28 
4 ไตวาย 128 31.58 166 40.94 187 46.02 187 46.06 183 45.09 
5 โรคมะเร็งปอดและ

หลอดลม 
134 33.06 187 46.12 172 42.32 152 37.44 179 44.11 
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แผนภูมิที่ 7   แสดงแนวโน้มอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชากรจังหวัดล้าพูน 5 ล้าดับแรก 
                  ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

 
 
แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 

ตำรำงท่ี 14  จ้านวนและสาเหตุการป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 15 อันดับแรก 
                 ปีงบประมาณ 2561 
 

อันดับ โรค จ้านวนการป่วย อัตราการป่วย ต่อประชากรแสนคน 
1 Diarrhoea             4,915                                 1,210.59  
2 Food Poisoning             1,827                                    449.26  
3 Pneumonia             1,462                                    360.09  
4 Influenza             1,418                                      349.26  
3 Pyrexia             1,323                                    325.26  
6 H.conjunctivitis               685                                    168.71  
9 Hand,foot and mouth disease               638                                    157.14  
7 Chickenpox               430                                    105.91  
8 D.H.F,Total               253                                     62.31  
10 S.T.D.,Total               236                                     58.13  
11 Dengue fever               205                                     50.49  
13 Gonorrhoea                 79                                     19.45  
14 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่นๆ                 66                                     16.25  
12 D.H.F.                 48                                     11.82  
15 Syphilis                 47                                     11.57  

 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน 2017/10/01 - 2018/09/30 
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ตำรำงท่ี 15   แสดงจ้านวนผู้ป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดล้าพูน 5 อันดับโรค  

       ปีงบประมาณ 2556 - 2561 
 

โรค ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

Acute diarrhoea 4,931 4,548 4,717 5,678 4,153 4,915 

Food Poisoning 1,144 1,408 1,674 1,419 1,380 1,827 

Pneumonia 505 318 533 592 659 1,462 

influenza 374 346 551 1,022 1,298 1,418 

H.conjunctivitis 920 751 859 721 633 685 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน 2017/10/01 - 2018/09/30 
 
แผนภูมิที่ 8    แสดงจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดล้าพูน 5 อันดับโรค   
                  ปีงบประมาณ 2555 – 2561 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน  
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ตำรำงท่ี 16  แสดงจ้านวนผู้ป่วยนอกจังหวัดล้าพูน ตามรายงาน 21 กลุ่มโรค 504 ปีงบประมาณ 2561 
 
กลุ่มโรค ชื่อโรค จ้านวน 

1 โรคติดเชื้อและปรสิต 70,568 

2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 27,283 

3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผดิปกติเกี่ยวกับภูมิคุม้กัน 24,713 

4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม 310,542 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 79,922 

6 โรคระบบประสาท 41,228 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 56,614 

8 โรคหูและปุ่มกกหู 14,147 

9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 384,505 

10 โรคระบบหายใจ 205,724 

11 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 215,746 

12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 72,061 

13 โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 308,400 

14 โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 184,293 

15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 5,991 

16 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก้าเนดิ 3,101 

17 รูปร่างผิดปกติแต่ก้าเนิด  การพกิารจนผิดรูปแต่กา้เนิดและโครโมโซม  ผิดปกติ 1,872 

18 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏบิัติการ
ที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ 

212,764 

19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา 412 

20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลทีต่ามมา 12,110 

21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท้าให้ป่วยหรือตาย 48,706 
 

   แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลจาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
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ตำรำงท่ี 17  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

ล้าดับ   ชื่อกลุ่ม (298โรค)   ชาย   หญิง   รวม  

1  (145) ความดันโลหิตสูงทีไ่ม่มีสาเหตุน้า  75,526  116,720  192,246  
2  (104) เบาหวาน  43,239  68,754  111,993  
3  (207) เนื้อเยื่อผิดปกติ  39,970  69,706  109,676  
4  (167) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ  41,438  53,336  94,774  
5  181) ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง  28,151  38,445  66,596  
6  (206) พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ  18,999  35,137  54,136  
7  (185) โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม  14,790  25,809  40,599  
8  (281) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบรเิวณใน

ร่างกาย  
24,171  15,284  39,455  

9  (199) โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  15,488  16,882  32,370  
10  (165) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลนั  11,386  14,076  25,462  

 รวม  313,158  454,149  767,307  
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : จาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
 

ตำรำงท่ี 18  แสดงสาเหตุการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 
 

ล้าดับ ชื่อกลุ่ม (298โรค)  ชาย   หญิง   รวม  

1 (169) ปอดบวม 1,599  1,330  2,929  
2 (098) โลหิตจางอื่น ๆ 1,216  1,412  2,628  
3 (175) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรังอ่ืน 1,295  744  2,039  
4 (133) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 675  814  1,489  
5 (281) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 990  438  1,428  
6 (278) การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 849  406  1,255  
7 (239) การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มปีัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้า้คร้่า 

และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
0 1,121  1,121  

8 (170) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมอักเสบเฉียบพลนั 578  508  1,086  
9 (151) หัวใจล้มเหลว 504  573  1,077  
10 (198) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 590  429  1,019  

 รวม  8,297  7,774  16,071  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : จาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
คณะท่ี 1 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์  2562 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดที่  อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

 
 

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 2562  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) ทั้ง
ในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย   

ทั้งนี้จังหวัดล าพูน โดยเครือข่ายบริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดปัจจัยสาเหตุที่ส าคัญ
ในการเฝ้าระวังการตายมารดา คือ การตกเลือดหลังคลอด (PPH)และภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์(PIH) และ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ ปี 2559-2561 พบว่า โรงพยาบาลที่พบอุบัติการณ์ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดสูงสุด 
คือ โรงพยาบาลแม่ทา ส าหรับภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ พบว่า พบอุบัติการณ์ร้อยละการตกเลือดหลัง
คลอดสูงสุด คือ โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลบ้านธิ     

ในขณะที่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุรภาพบริการด้านอนามัยแม่
และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังพบปัญหาที่เกิดจาก ความเชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติห้องคลอดของแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็ก   อาทิเช่น แพทย์/พยาบาลจบใหม่ 
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาระยะวิกฤติทางสูติกรรมและกุมารเวชกรรมยังมีน้อย   หรือ โรงพยาบาลบางแห่งมีจ านวน
การคลอดน้อยมาก (คลอดเพียงเดือนละ 2-5 คน)    รวมถึงมีองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ไป รวมถึง
ได้รับสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน   ในด้านการบริหารจัดการโซน และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้รับบริการ ยังพบ มีการใช้ ไลน์กลุ่มงานห้อง
คลอด “LPN Labor Room อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตยังมีความล่าช้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน และล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จึงมีความร่วมมือระดับจังหวัดในการจัดท าระบบ Fast Tract OB 
ก าหนดวิธีการ Direct Call Consult จากแพทย์ รพช.  ถึง สูติแพทย์ เวรห้องคลอด รพ.ล าพูน ก าหนดจุด Check Point 
ระหว่างเส้นทางการส่งต่อ (Emergency case) และก าหนดมาตรการข้อตกลงร่วมเพ่ือป้องกันการตายของมารดาของ
เครือข่ายบริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน เป็นต้น 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function  
       สืบเนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงาน

ตามภารกิจส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาท
หน้าในการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณา
การ ภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ จัดท าและขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับเขต   

       ในระดับจังหวัด  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ 
ก าหนดประเด็นปัญหา โอกาสการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติและ
ก าหนดงานและกิจกรรมส 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 าพูนมอบหมาย
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 GAP Analysis   
       ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุรภาพบริการด้านอนามัยแม่

และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังพบปัญหาที่เกิดจาก ความเชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติห้องคลอดของแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็ก   อาทิเช่น แพทย์/พยาบาลจบใหม่ 
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาระยะวิกฤติทางสูติกรรมและกุมารเวชกรรมยังมีน้อย   หรือ โรงพยาบาลบางแห่งมีจ านวน
การคลอดน้อยมาก (คลอดเพียงเดือนละ 2-5 คน)    รวมถึงมีองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ไป รวมถึง
ได้รับสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน   ในด้านการบริหารจัดการโซน และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้รับบริการ ยังพบ มีการใช้ ไลน์กลุ่มงานห้อง
คลอด “LPN Labor Room อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตยังมีความล่าช้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน และล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จึงมีความร่วมมือระดับจังหวัดในการจัดท าระบบ Fast Tract OB 
ก าหนดวิธีการ Direct Call Consult จากแพทย์ รพช.  ถึง สูติแพทย์ เวรห้องคลอด รพ.ล าพูน ก าหนดจุด Check Point 
ระหว่างเส้นทางการส่งต่อ (Emergency case) และก าหนดมาตรการข้อตกลงร่วมเพ่ือป้องกันการตายของมารดาของ
เครือข่ายบริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน  

 2.3 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
      เครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ร่วมกันก าหนด กรอบในการวางแผนการขับเคลื่อน
งาน ออกเป็น 3 มาตรการส าคัญ ดังนี้ 

➢ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วย DHB >MCH.B>Cluster 
o การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
o การบริหารจัดการโซนและการพัฒนาระบบการส่งต่อ 
o การบริหารจัดการข้อมูล  
o รายงานความก้าวหน้า  และการควบคุมก ากับ  
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➢ พัฒนาคุณภาพระบบบริการและการส่งต่อ 
o พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผู้ให้บริการ) 
o เยี่ยมเสริมพลัง และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
o โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ 

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

2.4 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
       จังหวัดล าพูน ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ปี 2562 คือ 

❑ การยกระดับคุณภาพบริการส่งเสริมการฝากครรภ์คุณภาพ และห้องคลอดคุณภาพ 
ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC: 
Mother and Child Safety)  

❑ การเฝ้าระวังการตายมารดาจากปัจจัยสาเหตุที่ป้องกัน คือ PPH และ PIH 
2.5 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 

 1) ด้านการพัฒนาบุคลากร  
➢ เสริมความเชี่ยวชาญในงานโดย รพช.ส่งผู้ปฏิบัติงานหมุนเวียนมาฝึกปฏิบ้ติ On the  Job 

training ที่ รพ.ล าพูน 
➢ เยี่ยมเสริมพลัง และ การซ้อม “วิกฤติห้องคลอด” 
➢ จัด Workshop เพ่ือพัฒนาทักษะ เช่น การท า U/S วัด Cervical length, NCPR, การช่วยคลอด

ติดไหล่, การบริหารจัดการข้อมูล,  
➢ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน case conference และการตามรอย 5 step ตามกระบวนการคุณภาพ 

 
       2) ด้านการจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบส่งต่อ 
           เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก อ าเภอที่มีระยะทางไกลสุด คือ อ าเภอลี้ และ

อ าเภอทุ่งหัวช้าง  ในปัจจุบันไม่มีสูติแพทย์และกุมารแพทย์ประจ าในโรงพยาบาลชุมชน ท าให้โรงพยาบาล
ล าพูน(S1) ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย  ในการให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อในรายที่มีแทรกซ้อนจาก
โรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนสามารถโทรปรึกษาสูติแพทญ์/กุมารแพทย์ของ
โรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการใช้กลุ่มไลน์ “LPN Labor Room” เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยก าหนดแนวทางการสื่อสารในกลุ่มไลน์ร่วมกัน ดังนี้  

➢ รพช.รายงานอาการแรกรับของผู้รับบริการห้องคลอดทุกราย  
➢ รพช.รายงานความก้าวหน้า ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบติการ ผลการตรวจ NST หรือ แจ้ง

อาการแสดง หรือภาวะแทรกซ้อนของแม่และเด็กท่ีต้องการปรึกษาสูติแพทย์ 
➢ สูติแพทย์ พิจารณาให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติ หรือให้ส่งต่อผู้รับบริการมายัง รพท. 

            ส าหรับ การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดการตายมารดา โดยทุกหน่วยบริการ(รพท./รพช.)มีแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การให้บริการฝากครรภ์ มีการประเมินภาวะเสี่ยง มีแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพ่ือ
ดูแลโดยสูติแพทย์ เพ่ือลดการตายมารดา อาทิเช่น 
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➢ ระบบคลังเลือดส ารองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือดระบบ
ส ารองยาฉุกเฉินในห้องคลอด โดยก าหนดรายการที่จ าเป็นส าหรับห้องคลอดอย่างน้อย  3 
รายการ คือ Oxytocin  Methergin และ Cytotec 

➢ การใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการและเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด/หลังคลอดทุกราย 
➢ การซ้อมแผน “วิกฤตห้องคลอด” เพ่ือประเมินระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ

วิกฤตด้านสูติกรรม 
➢ การจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow)เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะวิกฤติ  อาทิ  มาตรการ 

LABOR  มาตรการPPH มาตรการPIH  การคลอดติดไหล่ การคลอดก่อนก าหนด การฝากครรภ์
คุณภาพ ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง 

2.6 Monitoring and Evaluation Process   
       การสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดล าพูน  โดย

มีการพัฒนาการท างานที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธาณสุข โดยมีการประสานการท างานร่วมกัน
ภายในจังหวัดระหว่างโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยอิงความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นครอบครัว ความเป็นพ่ีน้อง และ
วางอยู่บนฐานความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้ มีการเชื่อมโยงงานอนามัยแม่และเด็กกับ
ประเด็นงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีการสร้างร่วมมือการท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน รวมถึง
การสร้างเครือข่ายการท างานกับกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการท างานเชิงรุก
ในชุมชน 

 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  (อธิบายผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ/

เกณฑ์การประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   
  ผลการประเมินมาตรฐานห้องคลอด พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานห้อง
คลอด ร้อยละ 100  โดยจ าแนก โรงพยาบาลระดับ S จ านวน 1 แห่ง(รพ.ล าพูน)  ระดับ F2  6 แห่ง (ป่าซาง ลี้ แม่ทา 
บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ)  ทั้งนี้มี รพ.เวียงหนองหนองล่อง ที่เป็นระดับ F3  ซึ่งยังไม่มีห้องคลอด 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

การเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาและทารกจังหวัดล าพูน พบวา่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  ถึงปี 2562  พบ
มีมารดาตาย 2 ปี คือ ปี 2549 และ 2553 ปีละ 1 ราย โดยมีสาเหตุการตายมารดา  คือ Amniotic Fluid Embolism  
และปีงบประมาณ 2556  พบรายงานการตายมารดา จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 58.26 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
สาเหตุการตายคือ การตกเลือดหลังคลอด และ pre-eclampsia มีการศึกษาวิเคราะห์รายกรณี (Case Conference) ทั้ง
ในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย  ส าหรับปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีจ านวนหญิงคลอด 799 
ราย  จ านวนการเกิดมีชีพ 804 ราย   ไม่พบรายงานการตายมารดา 
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กราฟ   แสดงแนวโน้มอัตรามารดาตาย  จังหวัดล าพูน   ระหว่างปีงบประมาณ 2547 – 2562 
          เป้าหมาย  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

 
 
กราฟ    แสดงแนวโน้มอัตราทารกตายปริก าเนิด จังหวัดล าพูน ระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2562 
            เป้าหมาย   ไม่เกิน 9 :1000 การเกิดทั้งหมด 

 
 

ตาราง  แสดงการจ าแนกสาเหตกุารตายในทารกปริก าเนิด จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2553 -2562 
สาเหตุการตายในทารก ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
Death fetus in Utero 6 7 3 7 0 12 9 8 11 1 

พิการแต่ก าเนิด 1 0 3 5 4 2 1 2 1 0 

ขาดออกซิเจนขณะคลอด  1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 

คลอดก่อนก าหนด 4 0 4 1 3 4 1 4 1 0 

สาเหตุเฉพาะ 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 

ไม่ทราบสาเหต ุ 2 2 3 6 2 1 0 1 0 0 

รวม 15 12 17 20 14 21 13 16 14 2 

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 
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ผลการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด จากเอกสารรายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2552  ถึง 2562  พบว่า  จังหวดัล าพูนมีอัตราตกเลือดหลังคลอด  ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี   ส าหรับ
ปี 2562 ได้มีการจ าแนกข้อมูลหญิงคลอดที่เข้ารับบริการ  ทั้งหมด 799 ราย พบ มีภาวะตกเลือดหลังคลอด จ านวน 11
ราย   คิดเป็นร้อยละ 1.38  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดของโรงพยาบาลทุกแห่ง   

ตาราง  แสดงร้อยละของมารดาตกเลือดลดลง ปี  2559 - 2562 จังหวัดล าพูน    

โรงพยาบาล 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 (3 ด) 
จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อย
ละ 

จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อยละ จ านวน
หญิง
คลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อย
ละ 

ล าพูน 2509 37 1.47 2528 25 0.99 2469 20 0.81 648 8 1.23 
แม่ทา 54 1 1.85 39 1 2.56 39 3 7.69 17 0 0.00 
บ้านโฮ่ง 76 5 6.58 59 3 5.08 56 0 0.00 18 0 0.00 
ลี ้ 367 6 1.63 245 5 2.04 259 10 3.86 55 2 3.64 
ทุ่งหัวช้าง 67 2 2.99 93 2 2.15 101 0 0.00 22 1 4.55 
ป่าซาง 70 0 0.00 54 0 0.00 94 0 0.00 19 0 0.00 
บ้านธิ 50 2 4.00 49 0 0.00 50 0 0.00 20 0 0.00 
รวมจังหวัด 3193 53 1.66 3067 36 1.17 3068 33 1.08 799 11 1.38 

 

การเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด   เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนในทารก
แรกเกิดจังหวัดล าพูน พบว่า มีแนวโน้มลดลง  ส าหรับในปีงบประมาณ 2561  พบว่า มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพ 3,086 ราย 
พบจ านวนทารกแรกเกิดที่คะแนน Apgar’s Score เท่ากับหรือน้อยกว่า 7 จ านวน 45 ราย คิดเป็น อัตรา 14.59 ต่อพัน
การเกิดมีชีพ และเมื่อจ าแนกข้อมูลรายสถานบริการพบว่า ทุกโรงพยาบาลมีภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดต่ ากว่า 
25 ต่อพันการเกิดมีชีพ    ส าหรับ ปี 2562 พบว่า มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  804 ราย พบจ านวนทารกแรกเกิดที่คะแนน 
Apgar’s Score เท่ากับหรือน้อยกว่า 7 จ านวน 12 ราย คิดเป็น อัตรา 14.93 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

 

กราฟ     แสดงแนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนในเด็กทารกแรกเกิด จังหวัดล าพูน  ปี 2552 – 2562 
            เป้าหมาย   ไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 
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ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย     จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม  ระหว่างปี 2552 – 2562 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 ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย รับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยในจังหวัดล าพูน   แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเฉพาะประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน โดยน าฐานข้อมูลจากข้อมูล Birth Data จากส านักนโยบายและ
แผน กระทรวงสาธารณสุข (ฐานข้อมูลการคลอดในจังหวัดล าพูน) ข้อมูล ปี พ.ศ.2558 -  2562  พบว่า เกือบทุกอ าเภอ
มีผลงานเกินค่าเป้าหมายร้อยละ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) โดยพบว่ามีหลายอ าเภอทีมีแนวโน้มของอัตราทารก
น้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมเพ่ิมขึ้น ได้แก ่อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอป่าซาง  

 

กราฟ  แสดงแนวโน้มอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จังหวัดล าพูน 

ระหว่างปีงบประมาณ 2552– 2562 (2ด)  (เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 7) 

 
 
ตาราง  แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จังหวัดล าพูน  ปี 2557-2562 (2ด) 
           เปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูล จากการจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ และรายสถานบริการสาธารณสุข 

จ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ (Area Based) จ าแนกข้อมูลรายโรงพยาบาล (Hospital Based) 
อ าเภอ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป ี2562 โรงพยาบาล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เมืองล าพูน 10.46 10.80 13.46 11.30 13.64 ล าพูน 11.09 11.77 10.93 12.27 13.13 
แม่ทา 12.06 11.67 14.83 12.39 17.24 แม่ทา 3.90 3.57 3.70 19.23 0.00 
บ้านโฮ่ง 9.09 9.30 12.12 12.78 0.00 บ้านโฮง่ 1.41 7.14 3.95 9.52 0.00 
ลี้ 10.28 9.41 11.07 12.64 11.11 ลี้ 9.68 8.08 8.72 4.74 3.13 
ทุ่งหัวช้าง 10.24 15.10 13.89 11.17 15.38 ทุ่งหัวช้าง 19.05 20.95 17.91 6.12 9.09 
ป่าซาง 11.25 12.77 9.36 12.95 9.48 ป่าซาง 9.38 6.56 4.29 14.55 15.38 
บ้านธิ 14.89 5.00 4.35 13.56 8.33 บ้านธ ิ 6.12 6.38 6.06 15.00 0.00 

เวียงหนองล่อง 18.18 16.67 3.85 19.23 15.85       
 จังหวัด 10.77 10.98 12.16 12.21 12.12 จังหวัด 10.76 11.24 10.33 11.48 12.16 

ที่มา  1. ฐานข้อมูล Birthdata ส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข 
        2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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ตาราง   แสดงจ านวนหญิงคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน จังหวัดล าพูน แยกรายโรงพยาบาล  
ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลตุลาคม  – ธันวาคม 2561) 

รายการ   /       โรงพยาบาล ล า
พูน

 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี ้ ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 

รวมจังหวัด 
จ านวนหญิงคลอด 648 17 18 55 22 19 20 799 
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 66 4 8 2 4 0 0 82 
   ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์  38 1 2 1 2 0 0 42 
    ANTE PARTUM  HERMORRAGE 8 0 0 0 0 0 0 8 
   น้ าเดินก่อนเจ็บครรภ์ 8 1 0 0 0 0 0 10 
   ตกเลือดหลังคลอด 8 0 0 1 1 0 0 10 
   เป็นไข้ระหว่างคลอด 4 0 0 0 1 0 0 4 
   อื่นๆ ระบุ…………… 0 2 6 0 0 0 0 8 
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม 121 11 0 0 4 0 0 135 
     โรคเบาหวาน 39 7 0 0 3 0 0 46 
     โรคไทรอยด ์ 3 1 0 0 0 0 0 5 
     ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 0 3 0 0 1 0 0 3 
     โรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 
     อื่นๆ ระบุ…………… 79 0 0 0 0 0 0 81 
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอ่ืนๆ  1 0 0 0 2 0 0 1 

การเฝ้าระวังการตายของมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูง โดยผลการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด   เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านภาวะแทรกซ้อนของหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงคลอด (เก็บข้อมูล ณ งานห้องคลอด ) พบว่า มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 82 ราย พบมีภาวะความ
ดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 42 ราย ส าหรับภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม พบจ านวนทั้งหมด 135 ราย พบ
โรคเบาหวาน  จ านวน 46 ราย   

ด้านการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ (ANC)  พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการด าเนินงานครบตามองค์ประกอบ
การฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100   ผลการด าเนินงานส่งเสริมการฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ โดยการเก็บ
ข้อมูลจากงานห้องคลอดของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง พบว่า จังหวัดล าพูน มีหญิงคลอดทั้งหมด 799 คน    มี
จ านวนหญิงคลอดที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 514 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.33   และผลการเก็บข้อมูล ณ แผนก
ฝากครรภ์ พบว่า มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด 367 ราย ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 198  คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.95   ในขณะที่ผลการจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า มีหญิงคลอดทั้งหมด 465 คน ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 
12 สัปดาห์ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 70.32 
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ตาราง  ร้อยละการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2560 – 2562  
 เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 60  (เก็บข้อมูล ณ แผนกห้องคลอด) 

เครือข่ายบริการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562(3ด) 
จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

เมืองล าพูน 2528 1,630 64.48 2469 1,620 65.61 648 425 65.59 
แม่ทา 39 30 76.92 39 19 48.72 17 9 52.94 
บ้านโฮ่ง 59 43 72.88 56 28 50.00 18 11 61.11 
ลี้ 245 164 66.94 259 180 69.50 55 36 65.45 
ทุ่งหัวช้าง 93 79 84.95 101 93 92.08 22 16 72.73 
ป่าซาง 54 25 46.30 94 39 41.49 19 10 52.63 
บ้านธ ิ 49 18 36.73 50 22 44.00 20 7 35.00 
รวมจังหวัดล าพูน 3067 1989 64.85 3068 2001 65.22 799 514 64.33 

 
 

ตาราง  ร้อยละการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2562  
เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 60   (เก็บข้อมูล ณ แผนกฝากครรภ์)  

เครือข่ายบรกิาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 (3ด) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 494 237 47.98 542 233 42.99 101 40 39.60 
แม่ทา 224 175 78.13 80 40 50.00 20 10 50.00 
บ้านโฮ่ง 128 84 65.63 90 55 61.11 32 20 62.50 
ลี ้ 463 318 68.68 490 327 66.73 115 71 61.74 
ทุ่งหัวช้าง 110 87 79.09 147 96 65.31 33 23 69.70 
ป่าซาง 147 71 48.30 152 77 50.66 40 20 50.00 
บ้านธิ 115 45 39.13 89 49 55.06 19 9 47.37 
เวียงหนองล่อง 41 24 58.54 14 10 71.43 7 5 71.43 
รวมจังหวัดล าพูน 1,722 1,041 60.45 1,604 887 55.30 367 198 53.95 

 
 

ตาราง    ร้อยละการฝากครรภค์รั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวดัล าพูน ปี 2561-2562    
             จากระบบรายงาน Health Data Center 

อ าเภอ 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 (3 ด.) 
จ านวน

หญิงคลอด 
1stANC 

GA < 12 wks ร้อยละ 
จ านวน

หญิงคลอด 
1stANC 

GA < 12 wks ร้อยละ 
จ านวนหญิง

คลอด 

1stANC 
GA < 12 

wks 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 574 379 66.03 574 446 77.7 166 112 67.47 
แม่ทา 219 173 79.00 214 167 78.04 53 45 84.91 
บ้านโฮ่ง 134 77 57.46 143 108 75.52 36 26 72.22 
ลี ้ 431 272 63.11 411 325 79.08 90 69 76.67 
ทุ่งหัวช้าง 165 106 64.24 158 110 69.62 34 25 73.53 
ป่าซาง 210 134 63.81 192 127 66.15 56 29 51.79 
บ้านธิ 64 37 57.81 94 78 82.98 19 14 73.68 
เวียงหนองล่อง 58 36 62.07 57 48 84.21 11 7 63.64 

รวม 1,855 1,214 65.44 1,843 1,409 76.45 465 327 70.32  

ที่มา : ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  ประมวลผล ณ  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
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           การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากภาวะโลหิตจางสะท้อนถึงภาวะโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์โรคเลือด/ธาลัสซีเมียการขาดธาตุเหล็กซึ่งภาวะโลหิตจางส่งผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รวมทั้งข้อมูลเรื่องภาวะซีด ใช้ส าหรับวางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การให้ยาเสริมธาตุ
เหล็ก รวมถึงเตรียมการด้านคลังเลือดของสถานบริการ       ซึ่งก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชนมีเลือดส ารอง อย่างน้อย
กรุ๊ปเลือดละ 3-5 ยูนิต จากสถานการณ์ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์    จังหวัดล าพูนก าหนดให้มีการเจาะเลือด  ครั้งที่ 3 
ระยะรอคลอด เพ่ือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเตรียมความพร้อมในกรณีแม่มีภาวะตกเลือด  ทั้งนี้ ผลการตรวจค้นหา
ภาวะโลหิตจางจากการฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดล าพูน พบว่า มีหญิง
ตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการเจาะเลือด 366 ราย   พบภาวะโลหิตจาง 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.13  
 

ตาราง    เปรยีบเทียบร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  จังหวัดล าพูน จ าแนกตามโรงพยาบาล 
            ปีงบประมาณ 2559-2562  (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16) 

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

2559 2560 2561 2562(3ด) 2559 2560 2561 2562(3ด) 
เมืองล าพูน 24.12 22.06 26.25 32.00 16.26 31.26 32.95 26.12 
แม่ทา 12.82 5.80 25.00 20.00 18.18 13.16 19.18 31.82 
บ้านโฮ่ง 13.46 16.87 14.44 18.75 8.99 11.76 19.79 16.00 
ลี้ 12.87 15.55 14.90 12.17 26.23 22.87 21.28 22.33 
ทุ่งหัวช้าง 5.08 2.73 6.12 9.09 7.69 9.20 23.21 12.12 
ป่าซาง 26.13 14.29 23.03 10.00 14.77 16.67 24.17 6.25 
บ้านธ ิ 20.20 25.00 23.60 26.32 11.69 18.60 22.97 12.50 
เวียงหนองล่อง 16.22 20.00 28.57 28.57 8.00 21.43 0.00 0.00 

รวมจังหวัด  17.57 15.76 19.78 19.13 17.97 22.34 25.54 20.86 
 

 
 

ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 5 กุมภาพันธ์ 2562 
โทร: 081 8855044 
E-mail : pimpawanenator@gmail.com 



 

26 
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 
ประเด็นการตรวจราชการ  การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย   
ตัวช้ีวัดที่ 2  ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      2.1 ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองงพัฒนาการ 
      2.2 ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองงพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
      2.3 ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
      2.4 ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วบ TEDA4I 
      2.5 ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

 

1. สถานการณ์  
ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย ในป ี2560 ในเด็กกลุ่มอายุส าคัญ คือ  9, 

18 , 30 และ 42 เดือน จากระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health data Center)  พบว่า ผลการ
ด าเนินงานจังหวัดล าพูน มีความครอบคลุม ร้อยละ 73.60 ตรวจพบพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า ร้อยละ 19.87  และ
กระตุ้นติดตาม เด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วันได้ร้อยละ 67.25 ซึ่งผลงานยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินพัฒนาการจ าแนกรายด้านในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาพัฒนาการ  พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีปญัหาในเรื่องการใช้ภาษา
(Expressive Language) ร้อยละ54.78  การเข้าใจภาษา(Receptive language) ร้อยละ 46.52  และด้านกล้ามเนื้อมัด
เล็ก (Fine Motor)ร้อยละ 48.78  ซึ่งทุกด้านล้วนมีผลต่อระดับสติปัญญาเด็ก   

ในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน อาศัยความเชื่อมโยงการ
ท างานระหวา่งคณะกรรมการบริหารด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)จาก
ระดับเขต สู่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และชุมชนท้องถิ่น  ในขณะเดียวกันมีการประสานการท างานกับหนว่ยงาน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอ าเภอ    ทั้งนี้จังหวัดล าพูน รว่มกับเขตสุขภาพที่ 1 มีการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยแม่และเด็กควบคูก่ับการวิเคราะห์บรบิท
ของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การสังเคราะห์บทเรยีนจากประสบการณ์การ
ท างานระดับพ้ืนที(่Bright spot)สู่การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานรว่มกัน  โดยในปีงบประมาณ 2561 เขต
สุขภาพที่ 1 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการท างานรว่มกันภายใต้ โครงการมหัศจรรย ์ 1,000 วันแรกแห่งชีวติ   
จากสถานการณ์ข้างต้นและบทเรียนจากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา ท าให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
น าเสนอประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กปฐมวัยเหล่านี้เข้าสู่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน 
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน  มีการพัฒนากลไกการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด
เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายด้านเด็กปฐมวัยสู่นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2559 และได้เสนอประเด็นการ
ขับเคลื่อนงานเดก็ปฐมวัยสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน(ปี 2561-2564) โดยก าหนดเป้าหมายการท างานร่วมกันคือ 
“จังหวัดล ำพูนร่วมเสรมิสร้ำงเด็กและเยำวชน      สู่กำรเป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมสขุบนควำมพอเพียง” 
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2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานด้านส่งเสริมพัฒนาเด็ก ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี  2562 
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

(1) เพ่ิมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาเด็กกลุ่มอายุส าคัญ (มากกว่าร้อย 90) 
(2) เพ่ิมมาตรการติดตามเด็กที่ตรวจพบสงสัยล่าช้า (มากกว่าร้อยละ 80) 
(3) การส่งต่อและการบริหารจัดการข้อมูลเด้กพัฒนาการล่าช้าที่ต้องกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
(4) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการใช้คู่มือ DSPM และการส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก 
(5) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย 

 
2.1 Structure – Function  (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
       2.1.1 กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด และระดับเขต 

สืบเนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงานตามภารกิจ
ส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาทหน้าในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการ ภารกิจ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ จัดท าและขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ ควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล  และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับเขต   

       ในระดับจังหวัด  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ 
ก าหนด   ประเด็นปัญหา โอกาสการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  มีการประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติและ
ก าหนดงานและกิจกรรมส 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 าพูนมอบหมาย
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          2.1.2 จังหวัดล าพูนมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไก
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  เพ่ือพัฒนานโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของ
จังหวัดล าพูน  การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านเด็กและเยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล   

2.2 GAP Analysis   
       จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน พบว่า สิ่งที่ยังเป็นช่องว่าง ( Gab ) ที่
ส าคัญ คือ บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในการใช้คู่มือ DSPM และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดแผนงานด าเนินการส ารวจข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่เชื่อมโยงกับมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐทวัยในพื้นที่จังหวัดล าพูนร่วมกัน  ในขณะเดียวกันจากกระแสนโยบาย
การขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ท าให้มีโอกาสแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับ
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
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    ส าหรับปี 2562 สิ่งที่ยังเป็นช่องว่างส าคัญคือ การส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาล่าช้าจาก รพ.สต. ให้ได้รับ
การกระตุ้นด้วยเครื่องมือ TEDA4I ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ และบุคลากรยังขาดความเข้าใจในเรื่องทักษะการบริหาร
จัดการข้อมูล TEDA4I ผ่านระบบฐานข้อมูล Health Data Center  
 

2.3 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  

➢ 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 

  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีการจัดท ากรอบแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนงานทั้งในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ    โดยมีการก าหนดกิจกรรมส าคัญ อาทิ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก   การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการระบบบริการและระบบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก   การ
พัฒนาทักษะวิทยกรครู ก ในการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
กิน กอด เล่น เล่า  เฝ้าดูช่องปาก และการนอนหลับ   การสุ่มประเมินสมรรถนะบุคลากรในด้านความรู้และทักษะการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 วัย  การติดตามนิเทศงานและการประเมินผลระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็กในทุกระดับ 
 2.3 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
 จังหวัดล าพูน มีการก าหนด Task List   ในรูปแบบของ Small Success ในแต่ละไตรมาส ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัด PA (ระดับเขตสุขภาพ)   โดยก าเป้าหมายระยะสั้น ประกอบด้วย 

1. จังหวัดมีการพัฒนาแนวทางการจัดบริการ High Risk Child Development Clinic และโรงเรียน
พ่อแม่คุณภาพ 

2. จังหวัดมีต าบลส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ต าบล 
3. มีการพัฒนาทีม อสค./ อสม.เชียวชาญเด็กปฐมวัย 
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ 
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 2.5 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
       โครงการ/กิจกรรมส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กจังหวัดล าพูน ปี 2562 ใน
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

1. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 (งบ PPA เขตสุขภาพท่ี 1) 
2. โครงการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายเพ่ือเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน 

      ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดประชุมชี้แจงนโยบายเพ่ือให้สถานบริการจัดบริการคลินิก
พัฒนาการเด็ก  มีการพัฒนาสถานที่จัดบริการ WCCให้เหมาะสม  มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก   มีการจัดมุมเรียนรู้
เรื่องพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย  และสนับสนุนให้สถานบริการมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายรายเดือน  
จัดระบบนัดหมายกับผู้ปกครอง  และจัดคิวการให้บริการ เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ลดความเครียดและความแออัด
ส าหรับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผล
การขับเคลื่อนงานระดับพื้นท่ี 
 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process   

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 าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
โดยจ าแนกเป็นหน่วยบริการทุกระดับ(รพท./รพช. และรพ.สต.) น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน(กวป.) พ้ืนชี้ชัดประเด็นปัญหา และก าหนดพ้ืนที่ที่
ต้องติกตามเร่งรัดผลการด าเนินงาน 

 
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
จากการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ที่ผ่านมา 

ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมที่หลากหลาย กิจกรรมอบรมครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน  กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมการพัฒนาบทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู
เด็ก  กิจกรรมการท าประชาพิจารณ์และนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  กิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้และนวตกรรมการท างานด้านเด็ก 

 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงานเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายการตรวจราชการที่ก าหนด) 

ผลคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้เครื่องมือDSPM: Development and Surveillance and 
Promotion Manual  เน้น กลุ่มอายุส าคัญ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยด าเนินการในสถานบริการทุก
ระดับ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร้อมทั้งการบันทึกผล
การตรวจในระบบรายงาน 43 แฟ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ดังนี้ 
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ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จังหวัดล าพูน 
         เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561  และ 2562 
         เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 (3 ด. ) 

จ านวน
เป้าหมาย 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการตรวจ

คัดกรอง ร้อยละ 
จ านวน

เป้าหมาย 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการตรวจ

คัดกรอง ร้อยละ 

เมืองล าพูน 3,473 2,845 81.92 743 499 67.16 
แม่ทา 1,071 947 88.42 226 195 86.28 
บ้านโฮ่ง 969 707 72.96 228 127 55.70 
ลี้ 2,197 1,561 71.05 504 252 50.00 
ทุ่งหัวช้าง 779 670 86.01 166 105 63.25 
ป่าซาง 1,211 999 82.49 295 184 62.37 
บ้านธิ 394 259 65.74 106 63 59.43 
เวียงหนองล่อง 434 337 77.65 81 48 59.26 
รวม จ.ล าพูน 10,528 8,325 79.07 2349 1473 62.71 

ด้านความครอบคลุม พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2562 มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2349 คน 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 1473คน คิดเป็นร้อยละ 62.71  ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผลงานความ
ครอบคลุม ร้อยละ 79.07   
 

ตาราง   แสดงจ านวนและร้อยละของค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า จังหวัดล าพูน 
        เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561  และ 2562 
          เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 (3 ด. ) 
จ านวนเด็ก 

ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการตรวจ

คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,845 925 32.51 499 132 26.45 
แม่ทา 947 335 35.37 195 58 29.74 
บ้านโฮ่ง 707 221 31.26 127 60 47.24 
ลี ้ 1,561 448 28.70 252 57 22.62 
ทุ่งหัวช้าง 670 234 34.93 105 51 48.57 
ป่าซาง 999 262 26.23 184 49 26.63 
บ้านธิ 259 95 36.68 63 22 34.92 
เวียงหนองล่อง 337 122 36.2 48 17 35.42 
รวม จ.ล าพูน 8,325 2,642 31.74  1473 446 30.28 

ในด้านการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่า 
จากเด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 1473 คน ตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 446 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30.28   โดยทุกอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย 
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ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละของการติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน จังหวัดล าพูน 
         เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561  และ 2562 
         เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 (3 ด. ) 
จ านวนเด็กที่

ตรวจพบ
สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่ได้รับ
การติดตาม

ภายใน 30วัน 
ร้อยละ 

 

จ านวนเด็กที่
ตรวจพบ

สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการติดตาม
ภายใน 30วัน ร้อยละ  

เมืองล าพูน 925 837 90.78 132 109 82.58 
แม่ทา 335 314 94.01 58 50 86.21 
บ้านโฮ่ง 221 191 87.21 60 34 56.67 
ลี ้ 448 331 75.40 57 50 87.72 
ทุ่งหัวช้าง 234 170 72.65 51 37 72.55 
ป่าซาง 262 224 86.15 49 35 71.43 
บ้านธิ 95 84 88.42 22 12 54.55 
เวียงหนองล่อง 122 109 89.34 17 5 29.41 
รวม จ.ล าพูน 2,642 2,260 86.10 446 332 74.44 

ในด้านการกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าในเด็กรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน พบว่า ผล
การด าเนินงานจังหวัดล าพูน ในปี 2562  มีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ทั้งหมด 446 ราย ได้รับการติดตามภายใน 
30 วัน จ านวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.44  

 

ตาราง  แสดงจ านวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มฝีฝพัฒนาการสมวัย จังหวัดล าพูน ปี 2561 -2562 
 เป้าหมาย   มากกว่าร้อยละ 85 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 (3 ด. ) 
จ านวนเด็ก 

ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 
เมืองล าพูน   2,845 2,751 96.70 499 475 95.19 
แม่ทา 947 925 97.68 195 187 95.90 
บ้านโฮ่ง 707 673 95.19 127 101 79.53 
ลี ้ 1,561 1,444 92.50 252 245 97.22 
ทุ่งหัวช้าง 670 602 89.85 105 90 85.71 
ป่าซาง 999 954 95.50 184 170 92.39 
บ้านธิ 259 248 95.75 63 53 84.13 
เวียงหนองล่อง 337 324 96.14 48 36 75.00 
รวม จ.ล าพูน 8,325 7,921    95.15 1473 1357 92.12 

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลตามตัวชี้วัด ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย มากกว่าร้อย 85 )
พบว่า จังหวัดล าพูน มีจ านวนเด็กที่ได้รับการคัดกรอง 1,473 ราย   ตรวจพบสมวัยครั้งแรก 1256  ราย สมวัย
เมื่อกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าภายใน 30 วัน จ านวน 101 ราย  รวมเด็กพัฒนาการสมวัย 1,357 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 92.12 
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ผลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย จากข้อมูลในระบบ Health Data Center พบว่า 
จังหวัดล าพูน มีเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 15,695 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 14,764 
คน  เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า จังหวัดล าพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน  จ านวน
5,297 คน คิดเป็นร้อยละ 47.21 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 52) 
ต่ าสุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 26.40 

พื้นที่  

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ
ประเมิน 

สูงดี สมส่วน  เด็กเตีย้ เด็กผอม เด็กอ้วน  

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
อ.เมืองล าพูน 5,761 1,971 52.03 396 6.88 305 5.30 488 8.47 
อ.แม่ทา 1,372 648 49.85 138 10.05 88 6.41 128 9.33 
อ.บ้านโฮ่ง 1,912 574 46.07 253 13.24 105 5.49 225 11.77 
อ.ลี้ 1,861 845 46.53 250 13.87 111 6.16 186 9.99 
อ.ทุ่งหัวช้าง 1,161 236 26.40 328 28.25 51 4.39 158 13.61 
อ.ป่าซาง 1,380 651 50.04 130 9.47 77 5.61 154 11.16 
อ.บ้านธิ 807 232 45.40 92 11.40 35 4.34 67 8.30 
อ.เวียงหนองล่อง 510 140 38.36 101 19.80 28 5.49 69 13.53 
จังหวัดล าพูน 14,764 5,297 47.21 1,688 11.49 800 5.44  1,475 9.99 

  
  ผลการเฝ้าเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 5 ปี : ชาย 109.76 เซนติเมตร (เป้าหมาย 113 ซม.)  

หญิง 109.17 (เป้าหมาย 112 ซม.)  และพบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์ ส าหรับผลการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
โภชนาการและการเจริญเติบโต  พบว่า มีปัญหาเด็กเตี้ย  ร้อยละ 11.49 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)       
โดยพบทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ส าหรับเด็กผอม พบ ร้อยละ 5.44 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ5) และ
เด็กอ้วน พบร้อยละ 9.99 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)  
            ทั้งนี ้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 5 กุมภาพันธ์ 2562 
โทร   : 081 8855044 
E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม    
ตัวช้ีวัดที่  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  

 

1. สถานการณ์  
จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล ตำมโครงกำร GREEN  & 

CLEAN Hospital ในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง จ ำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 1 แห่ง  โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 7  แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบว่ำ 
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน สำมำรถพัฒนำได้ตำมเกณฑ์  GREEN & CLEAN 
Hospital ทั้งหมดจ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็นระดับดีมำก จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 
ระดับดี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 และระดับพื้นฐำน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50  

 

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผูร้ับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดล ำพูน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมการ

ส่งเสริมพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข (GREEN & CLEAN Hospital) จังหวัดล าพูน 
ในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการสาธารณสุข และมีผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนหลักทั้งในระดับจังหวัดและอ ำเภอทุกแห่ง ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบหลักในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   โรงพยำบำลล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุกแห่ง 
 

3.GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา หากตัวชี้ วัดอยู่ ใน คณะที่  1           
ใช้ PIRAB คณะที่ 2 ใช้ Six Building Block)   

 

PIRAB 
GREEN & 

CLEAN Hospital 
GAP โอกำสในกำรพัฒนำ 

P -  กำรประสำนงำนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน
ในชุมชน และหน่วยงำนนอกสังกัด เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  กำรออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังมเีครือข่ำย 
ออกร่วมด ำเนินงำนได้น้อย 
 

-  โรงพยำบำลทุกแห่งประสำนภำคี
เครือข่ำยที่เก่ียวข้องในชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนมุ่งสู่ GREEN & CLEAN 
Community 
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับจงัหวัด
ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
หลำกหลำยวิชำชีพจำกทุกอ ำเภอ 
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PIRAB 
GREEN & 

CLEAN Hospital 
GAP โอกำสในกำรพัฒนำ 

I -  มีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ ตำมประเด็น ที่
ต้องใช้งบลงทุน เช่น บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย  
โครงสร้ำงห้องน้ ำ/ห้องส้วมในตึกผู้ป่วยใน 
ควำมเพียงพอของห้องส้วมตึกผู้ป่วยนอก 
ห้องเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นต้น  

- จัดท ำแผนพัฒนำที่ต้องใช้งบลงทุน ให้
ครอบคลุมไว้ล่วงหน้ำ 
 

R - กำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545  

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรทำงกฎหมำย 

A  -  กำรสื่อสำรส่งต่อด้ำนวิชำกำรองค์ควำมรู้ 
ทั ก ษ ะ ด้ ำน อน ำมั ย สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  เช่ น 
กระบวนกำรกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  กำรจัดกำรด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

- สนับสนุนให้หน่วยงำนส่วนกลำงจัดกำร
อบรมให้ควำมรู้ กำรผลิตสื่อ คู่มือ   
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพ้ืนที่  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
- โรงพยำบำลควรพัฒนำองค์ควำมรู้ เช่น 
กำรดูแลรักษำ บ ำรุงรักษำ เพ่ือเพ่ิมอำยุ
งำน และมีกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มทุน 

B -บุคลำกรผู้ รับผิดชอบงำนด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 

- หน่วยงำนมีผู้รับผิดชอบงำนด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งผู้รับผิดชอบหลักและรอง 
- ส ร้ ำ งม ำต ร ฐ ำ น ก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำ น
(SOP)ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมหลัก
วิชำกำรในหน่วยงำน บุคลำกร สำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำทักษะ เชื่อมโยงกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

 
 2.3 Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
  1.แผนงานการสร้างภาคีเครอืข่าย การบูรณาการและการมีส่วนร่วม 

2.แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
3.แผนงำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำน Green & Clean Hospital  
4.แผนงำนกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมกฏหมำยสำธำรณสุข 
5.แผนงำนกำรประกันคุณภำพโรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน และสร้ำงควำมยั่งยืน   
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2.4 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
  

 

2.5 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
จังหวัดล ำพนูได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล GREEN & CLEAN 

Hospital  จังหวัดล ำพูน  ปีงบประมำณ  2562 มีกิจกรรม ดังนี้  
1. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลในสั งกัดกระทรวง

สำธำรณสุขทุกแห่ง ในจังหวัดล ำพูน      
2.ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล ตำมมำตรฐำน Green 

& Clean Hospital  
3. โรงพยำบำลประเมินตนเอง และวำงแผนกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม

เกณฑ์ เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนำงำนให้ต่อเนื่อง 
4. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรฯ และทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำร GREEN & CLEAN Hospital 

จังหวัดล ำพูน 
5. เยี่ยมเสริมพลัง และสนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 
6. ตรวจประเมินรับรองมำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital โดยจังหวัดและศูนย์อนำมัยที่ 1 

เชียงใหม ่
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่โรงพยำบำลที่พัฒนำได้ตำมเกณฑ์

มำตรฐำน  
8. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
9. นิเทศติดตำมงำน ปีละ 2 ครั้ง 

 

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

1. โรงพยำบำลประเมินตนเองตำมเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  
2. คณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดล าพูน เยี่ยมเสริมพลัง  ตรวจแนะน ำ และให้

ค ำปรึกษำ 
3. ศูนย์อนำมัยที่1 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดล าพูน 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  
4. จังหวัดนิเทศติดตำมงำน ปีละ 2 ครั้ง 
 

 

3 เดือน    
 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีแผนในกำร ขับเคลื่อน 
และประเมิน  
(Re-accreditation) 
โรงพยำบำล  
GREEN & CLEAN 
Hospital  
 

1.โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป  
รอ้ยละ 100 
2.โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ  
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80  

โรงพยำบำลผ่ำน
เกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 85 

1.โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์
ฯระดับดีมำกข้ึนไป  
ร้อยละ 40  
2.โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์
ฯ ระดับดีมำก Plus 
อย่ำงน้อย  
จังหวัดละ 1 แห่ง 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน ทั้งหมดมีจ ำนวน  8  แห่ง ประกอบด้วย 

โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 1 แห่ง  โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 7  แห่ง ผลกำรด ำเนินงำน GREEN & CLEAN 
Hospital มีดังนี้ 

1.โรงพยำบำลมีแผนในกำร ขับเคลื่อน และประเมิน (Re-accreditation) โรงพยำบำล GREEN & 
CLEAN Hospital จ ำนวน  8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.โรงพยำบำลพัฒนำได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้  
2.1 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป จ ำนวน  8  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป จ ำนวน  4  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50  
2.3 โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ ระดับดมีำกข้ึนไป จ ำนวน  2  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ผลกำรด ำเนินงำน GREEN & CLEAN Hospital ของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขใน

จังหวัดล ำพูน ตั้งแตเ่ดือนตุลำคม 2561 – กุมภำพันธ์ 2562 
ชื่อโรงพยำบำล แผนกำร

ขับเคลื่อน 
ผลกำรประเมิน  

GREEN & CLEAN Hospital 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

  พ้ืนฐำน ดี ดีมำก  
1.โรงพยำบำล
ล ำพูน 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์   อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
อำคำร ปรับปรุงสถำนที่ 
ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม 
ทุกจุด ให้สะอำด ไม่มีกลิ่น 

2.โรงพยำบำล 
ป่ำซำง 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน
เกณฑ์ 

ผ่ำน
เกณฑ์ 

เผยแพร่นวัตกรรม ขยำย
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
GREEN ให้ครอบคลุม 
เครือข่ำย และชุมชน 

3.โรงพยำบำล 
บ้ำนโฮ่ง 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์   ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม 
IPD พ้ืนให้สะอำด  
5 ส ปรับพื้นที่ จัดให้มีที่
ช ำระล้ำงกำรจัดกำรขยะ
ติดเชื้อ 

4.โรงพยำบำล 
แม่ทำ 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน
เกณฑ์ 

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 
5 ส ปรับพื้นที่  

5.โรงพยำบำลลี้ มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน
เกณฑ์ 

ผ่ำน
เกณฑ์ 

เผยแพร่นวัตกรรม ขยำย
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
GREEN ให้ครอบคลุม 
เครือข่ำย และชุมชน 
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ชื่อโรงพยำบำล 
 

แผนกำร
ขับเคลื่อน 

 

ผลกำรประเมิน  
GREEN & CLEAN Hospital 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 

พ้ืนฐำน ดี ดีมำก 
6.โรงพยำบำล 
ทุ่งหัวช้ำง 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์   ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 
5 ส ปรับพื้นที่ 

7.โรงพยำบำล
บ้ำนธิ 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน
เกณฑ์ 

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 
5 ส ปรับพื้นที่ 

8.โรงพยำบำล 
เวียงหนองล่อง 

มีแผนในกำร
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน (Re-
accreditation) 

ผ่ำนเกณฑ์   ปรับปรุง ห้องส้วม , 5 ส 
ปรับพื้นที่ 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ท าให้พัฒนายกระดับไม่ได้  

โครงสร้ำง อำคำร สถำนที่ เก่ำ/ช ำรุด กำรขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital ส่วนใหญ่ต้องมี
กำรปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำง อำคำร และปรับภูมิทัศน์สถำปัตย์ จึงต้องกำรงบประมำณสนับสนุน โดยเฉพำะ
เรื่องกำรจัดกำรระบบบ ำบัดน้ ำเสีย กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้อง กำรปรับปรุงห้องน้ ำ ห้องส้วม และ
ปรับปรุงโครงสร้ำงโรงครัว โรงอำหำร เป็นต้น ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ ที่ต้องใช้งบลงทุน  

 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือโอกำสของกำรพัฒนำที่ต่อเนื่อง ให้เกิดควำมยั่งยืน มีดังนี้ 
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก รักษำมำตรฐำน ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้เกิดควำม

ยั่งยืน ควรขยำยกิจกรรมกำรด ำเนินงำน GREEN ให้ครอบคลุมเครือข่ำยและชุมชน เกิด GREEN Community 
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับดี รักษำมำตรฐำน ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้เกิดควำมยั่งยืน

และพัฒนำสู่ระดับดีมำก โดยส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม GREEN ในโรงพยำบำลและเครือข่ำย พร้อมทั้งขยำย
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 

 โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน รักษำมำตรฐำน ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้เกิดควำม
ยั่งยืน และพัฒนำสู่ระดับดี / ระดับดีมำก โดย ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก โรงพยำบำล 
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม GREEN ในโรงพยำบำลและเครือข่ำย พร้อมทั้งขยำยกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 
 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ส่วนกลาง  
- ส่วนกลำงควรพิจำรณำสนับสนุนกำรจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยบริกำรเพื่อปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงและ 

อำคำรสถำนทีใ่ห้สอดคล้องกับเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
- ควรมีกำรบูรณำกำรงำน ระดับกรม กอง ของกระทรวงสำธำรณสุข แบบองค์รวม ในกำรตรวจ

ประเมินมำตรฐำนต่ำงๆ 
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5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
ผลงานนวัตกรรม Green 

1.กระเป๋ำ 3 R พกพำสะดวก สบำย ส ำหรับผู้ป่วยมำรับยำต่อโดยประดิษฐ์จำกถุงผ้ำ ลดกำรใช้
ถุงพลำสติก 

2. ที่นอนส ำหรับผู้ป่วยติดเตียง ถุงล้ำงไต น ำกลับมำใช้ประโยชน์ ประดิษฐ์เป็นที่นอน ลดปริมำณขยะ 
3. ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ paperless: รณรงค์เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลลดกำรใช้กระดำษ 
4. ติดตั้ง Solar Collector น ำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ ใช้ในกระบวนกำรซักฟอกแทนกำรใช้

พลังงำนไฟฟ้ำ 
5. ท ำน้ ำปั่นผักสมุนไพร ผลไม้ เพ่ือสุขภำพ บริกำรประชำชน ปลูกพืชผักพ้ืนบ้ำน ผักสมุนไพรไว้ทำนเอง 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข เพ่ือสนับสนุนให้ประชำชนบริโภคอำหำรลดโรค โดยเฉพำะ
ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง เป็นต้น 

6. ตระกร้ำวิเศษจำกเศษที่เหลือ น ำวัสดุเหลือใช้ มำประดิษฐ์ เป็นตระกร้ำ ลดปริมำณขยะ ขยะมีค่ำเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

 

ผู้รำยงำน   
1.นำงดำรำวรรณ  สกุลวงศ์   

       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       2.นำงละมัย  สิทธิโรจน์  
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

วัน/เดือน/ปี : 4 กุมภำพันธ์ 2562 
E-mail : sdarawon@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 70ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
                ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
 

1.สถานการณ์  
กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550และแผน

ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ “การจัดตั้ง พัฒนาบริการทางสุขภาพ และทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแลผู้ สูงอายุในระยะยาวใน
ชุมชน” ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากท่ีสุด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ และมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) “การประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เพ่ือพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  พิการหรือทุพพลภาพ ให้ได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพ และการด าเนินงานต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2    
(พ.ศ.2545 – 2564) รวมถึงนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วั ดของ ส านักตรวจ
ราชการ ตั้งแต่ปี 2554  ต าบลต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในปี 2555 ได้เพ่ิมในส่วนของการส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ เพื่อตอบดัชนีชี้วัดตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติและตัวชี้วัด
ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง การพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิต จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ให้ความส าคัญในด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)กระทรวง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ดูแล
ระยะยาว(Long Term Care)ในปีงบประมาณ2559และต่อเนื่องในปี 2560จนถึงปัจจุบัน  

จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่การปกครองแบ่งเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน
ประชากร 405,918คน เป็นผู้สูงอายุ 84,588 คนคิดเป็นร้อยละ 20.84 (ข้อมูลตามประกาศส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยใน ปีพ.ศ.
2555-2561 มีกลุ่มผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ15.76 ,16.30 ,17.19,18.01,18.86,19.86,20.84 ตามล าดับ  
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 1.1.ข้อมูลผู้สูงอายุแยกรายอ 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 ป่าซาง 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 าพูนมีร้อยละ

ของประชากรผู้สูงอายุ 20.84 ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อแยกรายอ าเภอเรียงตามล าดับมากไปหา
น้อยพบว่า อ าเภอป่าซาง มีร้อยละผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ24.33รองลงมาอ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 24.03 
 
1.2.การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก สปสช.ปี 2559-2562 

การด าเนินงานตามแนวทางต าบล Long Term Care  ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ใน
กลุ่ม  ติดบ้าน  ติดเตียง  จังหวัดล าพูน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  มีต าบลที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการต าบล Long Term Care รวมถึงปี 2560 มีจ านวน 39 ต าบล(44อปท.) และผ่านการประเมิน ร้อย
ละ100(เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 60) ในปีงบประมาณ 2562 ในไตรมาสที่ 1 มีต าบลแสดงความจ านงด าเนินงาน
ดูแลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต่อเนื่องและเข้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติงบให้
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 ต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561)  
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละของต าบลที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 
ได้รับงบสนับสนุนจาก สปสช. แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2561- 31มกราคม2562) ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ จ านวนต าบล
ทั้งหมด 

จ านวน 
ต าบลที่

ด าเนินงาน 

ร้อยละ จ านวนอปท
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 15 12 80.00 16 13 81.25 
2 แม่ทา 6 6 100 8 8 100 
3 บ้านโฮ่ง 5 5 100 6 6 100 
4 ลี้ 8 8 100 10 10 100 
5 ทุ่งหัวช้าง 3 3 100 4 4 100 
6 ป่าซาง 9 3 33.33 8 3 37.5 
7 บ้านธิ 2 2 100 2 2 100 
8 เวียงหนองล่อง 3 3 100 3 3 100 

รวม 51 51 82.35 57 49 85.96 
  

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนต าบลที่มีการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.ปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวม ร้อยละ 82.35   

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน อปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาว รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน Care manager จ านวน 
care giver แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2561- 31มกราคม  2562)  ปีงบประมาณ 2562 
  
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ อปท 

ที่เข้าร่วม 
ด าเนินงาน 

(แห่ง) 

จ านวน 
รพสต./ศูนย์บริการฯ 

ในพ้ืนที่ 
อปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงาน 

(แห่ง) 

จ านวน จนท. 
รพช/รพสต./อปท.ที่

ได้รับการอบรม 
Care Manager 

(คน) 

จ านวน 
Care giver 

(คน) 

1 เมืองล าพูน 13 14/1 29 213 
2 แม่ทา 8 9 11 68 
3 บ้านโฮ่ง 6 9 12 87 
4 ลี้ 10 13 19 88 
5 ทุ่งหัวช้าง 4 4 5 29 
6 ป่าซาง 3 4 12 111 
7 บ้านธิ 2 2 4 26 
8 เวียงหนองล่อง 3 4 5 33 

รวม 8 อ าเภอ 49 59/1 97 655 
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จากตารางที่ 3  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรวมทั้งสิ้น จ านวน 49 แห่งรพ.สต.ที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 59 แห่ง ศูนย์บริการเทศบาล
จ านวน 1 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึ งพิง(care manager) 
รวมทั้งจังหวัด 97 คนและcare giver รวมจ านวน 655 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 2562 จังหวัดล าพูนได้น าเอายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามLife 

Course Approach กับการบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้วยการบูรณาการงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดผ่านโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไก/
ขับเคลื่อนกลไกด้านผู้สูงอายุและคนพิการที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์  การดูแลสุขภาพ 
ช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม
ผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ายที่สุด เพ่ือผลักดันให้อ าเภอด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประชาชนทุกอ าเภอ สนับสนุนงบด าเนินงานจากงบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 
งบประมาณรวม100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)คืออ าเภอแม่ทาและอ าเภอบ้านโฮ่ง 

I : Invest ได้กระตุ้นหนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุด้าน
สาธารณสุขที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกแห่ง(ร้อยละ 100)แต่ยังไม่ครบขาดอีก 8 แห่ง ในจ านวนนี้     
มีอ าเภอเมือง 3 แห่งและอ าเภอป่าซาง จ านวน 5 แห่ง 

R : Regulate and Legislate  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ  และความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพตนเอง 

A : Advocate ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ(Health literacy) ในเรื่องการดูแลตนเอง 
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม การส่งเสริมทักษะป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยการคัดกรองการหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม 
ภาวะซึมเศร้า  การนอนหลับ การกลั้นปัสสาวะ สุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ให้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ในกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุระดับประเทศทุกปี สนับสนุนกิจกรรม 
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โรงเรียนผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้วยการติดตามเยี่ยม
เสริมพลังชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล 

B : Build Capacity  ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(care manager) 
ครอบคลุมทุก รพ.สต.และรพช ทุกแห่งแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 97 คนในจ านวนนี้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 คน 
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ
และได้รับแจ้งงบจัดสรรจากศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ปี 2562 อบรมฟ้ืนฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุจ านวน 45 
คนงบ30,000บาทแต่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น227 คนที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูจึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดสรร 
  

3.การด าเนินงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
มาตรการที่ 1 . 3S 
1.การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation)  
-ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
2.ความม่ันคงปลอดภัย (Secure) 
- ครอบครัวอบอุ่น มั่นคง ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเตรียมความพร้อมเข้าวัยสูงอายุ 
- Age Friendly communities/cities 
- การประกันรายได้ และกองทุนสวัดิการชุมชน(ส่งเสริมการฝึกอาชีพ,รัฐจัดให้กองทุนสวัสดิการชุมชน,เบี้ยยังชีพ) 
3. สุขภาพแข็งแรง (Strong Health)  
- จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุก รพ.สต 
- คลินิกผู้สูงอายุ งานกายภาพบ าบัดทุก โรงพยาบาล เชื่อมโยงกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรพ.ล าพูน /

รพช.จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 
- 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  
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 าเนินงานทุกพ้ืนที่มีการ
จัดส่งแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan)ให้คณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100 
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มาตรการที่ 3 สื่อสารสนับสนุนให้ทุกต าบลมีการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

มาตรการที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานในระดับอ าเภอ ด้วยทีมติดตาม ประเมินระดับจังหวัด/
ระดับอ าเภอให้สามารถกระตุ้นหนุนเสริมต าบลมีการขับเคลื่อนงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long 
Term Care)ครอบคลุมทุกต าบล 

มาตรการที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับต าบล/อ าเภอให้เป็นระบบ 
มาตรการที่ 6  ผลักดันให้เกิดต าบลต้นแบบให้มีการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการ๕กลุ่มวัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม อ าเภอละ 1 ต าบล 
  

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

            จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 2562 
       พ้ืนที่มีการคัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะเพ่ือการดูแลร้อยละ 50 
   ต าบลผ่านเกณฑ์ Long Term Care:LTC ร้อยละ 60 

6 เดือน อปทเข้าร่วมด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ร้อยละ 100 
ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 
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 และมีนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
ร้อยละของ Healthy ageing เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
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5.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – มกราคม 2562)  
5.1 การมีและใช้เครื่องมือลงไปดูแลผู้สูงอายุ 

ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยกองทุนพ่ึงพิงภายใต้การใช้เครื่องมือแผนการดูแล
รายบุคคล(Care Plan) แยกรายอ าเภอ ปี งบประมาณ 2561 (ข้อมูลตุลาคม 2560 – 20 มกราคม 2560) 
ล าดับ

ที ่
อ าเภอ จ านวน  

กองทุนLTC 
(เก่าและใหม่) 
(แห่ง) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 

ทีม่ีภาวะพ่ึงพิง 
     (ราย) 

จัดท า 
Care Plan 

ฉบับ) 

ร้อยละ จ านวน 
Care Plan 

ที่ได้รับอนุมัติ 
โอนเงินเพื่อซื้อ

บริการ 
(ฉบับ) 

1 เมืองล าพูน 13 798 798 100 798 
2 แม่ทา 8 360 360 100 360 
3 บ้านโฮ่ง 6 275 275 100 275 
4 ลี้ 10 290 290 100 290 
5 ทุ่งหัวช้าง 4 178 178 100 178 
6 ป่าซาง 3 109 109 100 109 
7 บ้านธิ 2 107 107 100 107 
8 เวียงหนองล่อง 3 113 113 100 113 

   รวม8 อ าเภอ 49     2230 2230     100 2230 
 

จากตารางที่ 4 แสดงจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงความจ านงในการสมัครเข้าร่วม
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวปีงบประมาณ 2562 (ท้ังที่ด าเนินการต่อเนื่องและเข้าใหม่) รวม 49 แห่งจะ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวนทั้งสิ้น 2,230 ราย หน่วยบริการได้จัดท าแผนการดูแล(care plan) จ านวน 
2,230 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100และมี อปท.ที่มีการโอนเงินเพ่ือซื้อบริการในการส่งผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ    
(care giver) เข้าไปดูแลจ านวน 2,230 ฉบับ  
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5.2 การด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ผ่านเกณฑ์ 
ตารางที ่5 จ านวน ร้อยละ ต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์แยกรายอ าเภอ 
 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนต าบล
ทั้งหมด 

จ านวนต าบลที่
ด าเนินงาน 

Long term care 

จ านวนต าบลที่
ด าเนินงาน 
Long term 

care 
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 15 15 15 100 
2 แม่ทา 6 6 6 100 
3 บ้านโฮ่ง 5 5 5 100 
4 ลี้ 8 8 8 100 
5 ทุ่งหัวช้าง 3 3 3 100 
6 ป่าซาง 9 9 9 100 
7 บ้านธิ 2 2 2 100 
8 เวียงหนองล่อง 3 3 3 100 

รวม 51 51 51 100 
 
จากตารางที่ 5 จังหวัดล าพูนมีต าบลทั้งหมด 51 ทุกต าบลมีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งสิ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 
ในปีงบประมาณ 2562(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม2561-มกราคม 2562) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ได้มีการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในด้านที่จะลด
จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงลงให้มากท่ีสุด และด าเนินการผลักดันให้ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านผู้สูงอายุและคน
พิการเห็นความส าคัญ ร่วมมือกันสร้างสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนี้ 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งแต่ระดับ 
รพ.สต. /รพช/รพท.และ สสอ.ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามLife Course approach กับการบูรณา
การสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้วยการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อและกลุ่ม geriatric 
syndrome เน้นหลักการด าเนินงาน5 s :ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย และการมีส่วนร่วมการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชน   ผู้สูงอายุดูแลตนเองเป็น, ดูแลกันและกันได้ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ตลอดจนก าหนดจัด
กิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ.หอประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน โดย
บูรณาการใช้งบประมาณจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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 2. บูรณาการงานผู้สูงอายุและคนพิการกับส านักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ล าพูน ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยการเป็นทีมติดตามการด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรภาครัฐที่ท างานด้านผู้สูงอายุ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อบจ/เทศบาล/
อบต)และมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  วัดส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term care)
โดยชุมชน กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ระบบเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ  จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ ขณะนี้มี
อยู่ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดล าพูน จ านวน 650 คน (ข้อมูลจาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน) 
 

5.3.การด าเนินงานขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” จังหวัดล าพูน 
1. ฐานข้อมูลพระสงฆ์  
จังหวัดล าพูนมีวัดทั้งหมด 444 วัด  
จ านวน พระสงฆ์ ทั้งหมด  1,541 รูปสามเณ1,510 รูป รวม 3,051 รูป 
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 315 รูปคิดเป็นร้อยละ 10.32 
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ จ านวน 68 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.58  
อาพาธติดเตียง จ านวน 5รูป  
2. ด าเนินงานขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 
2.1 คู่อุปถัมภ์วัด "1 วัด 1 โรงพยาบาล 1 รพ.สต." จ านวน 79 แห่ง ด าเนินการครบทุกแห่ง  
2.2  จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก  จ านวน 140 รูป  

ครบตามเขตปกครองคณะสงฆ์ จ านวน 61 รูป 
ครบตามจ านวน 1 วัด 1 รพ./1 รพ.สต  จ านวน 79 รูป 

3.  การด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ  
มีวัดเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์กรมอนามัย จ านวน 360 วัด  คิดเป็นร้อยละ  81.08 

ทุกวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย เป็นระดับยั่งยืนและก้าวหน้า ประมาณ ร้อยละ 50 
รายละเอียดแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับยั่งยืน  จ านวน 19 วัด  คิดเป็นร้อยละ   5.28 
ระดับก้าวหน้า  จ านวน 131 วัด  คิดเป็นร้อยละ 36.38 
ระดับพ้ืนฐาน   จ านวน 210 วัด คิดเป็นร้อยละ 58.33 
4  การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 
จ านวน 1,884 รูป  
พบภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูง             จ านวน    399  รูป      คิดเป็นร้อยละ   21.18 
ภาวะเสี่ยงเบาหวาน                           จ านวน    151  รูป      คิดเป็นร้อยละ     8.01 
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง                 จ านวน      81  รูป      คิดเป้นร้อยละ     4.29 
ภาวะเสี่ยงโรคอ้วน                   จ านวน    508  รูป      คิดเป็นร้อยละ   27.00 
โรคอ้วน                    จ านวน    264  รูป      คิดเป็น ร้อยละ  14.01 
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5. วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด 
โรงเรียน)ยึดหลัก “ทางธรรมน าทางโลก” 

1.การด าเนินงานเขตวัดปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ด้วยการชวนคนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สร้างความดี สร้างสุขภาวะ
ชุมชน จ านวน 200 วัด 

2.หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตั้งแต่ปี 2558วัดที่มีผลงานเด่นระดับประเทศคือวัดพระบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย 
อ าเภอลี้        

3.การด าเนินงานวัดพัฒนาตัวอย่าง จัดลานวัด ลานใจ ลานกีฬา   
4.กิจกรรมธรรมสัญจรทุกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลรวม 61 คณะสงฆ์ 
5.มีกองทุนสงฆ์อาพาธ 4 กองทุน ระดับจังหวัด 1 กองทุน ระดับอ าเภอ 3 กองทุน  
6.หน่วยบริการและพระอาสาสมัครมีการด าเนินงานร่วมกัน  เช่นการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน 

ติดเตียงการให้ความรู้การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ 
  7.เป็นจังหวัดเดียวที่มีศูนย์ประสานงานพระอาสาสมัครประจ าวัด ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง 
 

6.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

การด าเนินงานพ้ืนที่ต าบล Long Term careมีการขับเคลื่อนช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น
ไม่มีความมั่นใจและไม่เข้าใจระบบการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

เสนอให้ สปสช.เขตรับด าเนินการติดตาม หนุนเสริมท้องถิ่นให้ด าเนินการ LONG TERM CAREและ
สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 

 
 

ผู้รายงาน นางจรรยา ธัญน้อม 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 6 ก.พ. 2562 
โทร   : 0819506874 

                                           E-mail: drchun99@gmail.com 
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 รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1.การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มอายุ 35  ปีขึ้นไป 
2.การสื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

ตัวช้ีวัดที่  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
และสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

 

1.สถานการณ์ 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้การ
วินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหรือโรคแทรกซ้อน สถานการณ์ 
จังหวัดล าพูน ปี 2560 พบอัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(8,951ราย)เท่ากับ2,204.69  ต่อ
แสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (3,123 ราย) เท่ากับ 769.21  ต่อแสนประชากร ปี 2561 อัตราป่วยของ
ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(8,960ราย)เท่ากับ 2,207.34  ต่อแสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ 
(3,511 ราย) เท่ากับ 864.95 ต่อแสนประชากร  ปี 2560 อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (342 ราย) เท่ากับ 
84.35 ต่อแสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง  (386 ราย) เท่ากับ 95.09 ต่อแสนประชากร และไตวาย
เรื้อรัง Stage 5 (711 ราย)  เท่ากับ  175.16 ต่อแสนประชากร ปี 2561 อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด 
(249 ราย) เท่ากับ 61.34 ต่อแสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง  (372 ราย) เท่ากับ 96.64 ต่อแสน
ประชากร และไตวายเรื้อรัง Stage 5 (579 ราย)  เท่ากับ  142.64 ต่อแสนประชากร  ปี 2561 ภาพรวม
จังหวัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 25,270 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 8,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.56  ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 4,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.36 (เป้าหมายร้อยละ 40) แต่ใน HDC เทียบ
จากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ควบคุมระดับน้ าตาลได้ คิดเป็นร้อยละ 16.72 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 
66,762 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  37,511  ราย คิดเป็นร้อยละ 56.19  ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดี  21,925 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.45  (เป้าหมายร้อยละ 50) แต่ใน HDC เทียบจากผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 29.30  และผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 27,952 ราย ได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  24,560 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.36 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยง 

จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2561ขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด  (อัมพฤกษ์อัมพาต)  
โรคไต  มีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะ
เสี่ยงจัดการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการ  สนับสนุนให้
คลินิก NCD PLUS คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรค
ลดภาวะแทรกซ้อนและติดตามดูแลต่อเนื่อง  

กลยุทธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแผนงาน/ 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2561 และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
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คุณภาพบริการ Service  Plan  ที่ เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่  สาขาไต  หัวใจและหลอดเลือด          
หลอดเลือดสมอง  ตา  ปลูกถ่ายอวัยวะ        

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นดังนี้ 
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนของในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมสุขภาพและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือพิการ) 
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  

2.เป้าหมาย Essential Task NCD 
ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.การจัดการ
ข้อมูล 

ประชุมร่วมกับITระดับ
จังหวัดเพ่ือทบทวนการ
จัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานNCD 
ประชุมวางแผนจัดการ
ระบบข้อมูลในกลุ่ม 
NCD 

พัฒนาทักษะการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
จนท NCD ตรวจสอบ
ข้อมูลรายงานผลงาน
ร่วมกับIT 

จนท NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานผลงาน
ร่วมกับIT สรุป 
ปัญหาอุปสรรค
แลกเปลี่ยนของ
จังหวัด 

สรุปประมวลผล
เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาและเทียบกับ
เป้าหมาย 

2.การเฝ้าระวัง
ค้นหาคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 

คัดกรอง DM/HTและ
รายงานผ่าน HDC ร้อย
ละ 80 แยกกลุ่มปกติ 
เสี่ยง ป่วย 
ประชุม ถ่ายทอดชี้แจง
แนวทาง SMBP  
(Home BP) 
 

คัดกรอง DM/HTและ
รายงานผ่าน HDC  
ร้อยละ 90  
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รายบุคคลและรายกลุ่ม
เสี่ยงผ่าน DEPAC
ชุมชนลดโรคลดเสี่ยง 
ต าบลจัดการสุขภาพ 
SMBP ร้อยละ 5 

 ตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลHDC
เทียบกับหน้างาน 
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ผ่านชุมชนลดโรค
ลดเสี่ยง ต าบล
จัดการสุขภาพ 
 SMBP ร้อยละ 8 

จัดเวทีสรุปบทเรียน
แลกเปลี่ยนเพ่ือพัฒนา 
SMBP ร้อยละ 10 
 

3.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง/ป่วยและ
สื่อสารความ
เสี่ยงเพ่ือลด
เสี่ยงลดโรค 
 

ประชุมถ่ายทอด/
ก าหนดแนวทาง
นโยบาย  
 จัดท าโครงการ
ต่อเนื่อง  ชุมชนลด
เสี่ยง  
 

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

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูง/กลุ่มป่วยได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 มีการติดตาม รวบรวม
วิเคราะห์จัดท ารายงาน 
- จัดเวทีสรุปบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาต่อเนื่อง 
 New Case DM/HT
กลุ่มเสี่ยง/สงสัยป่วย 
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
4. การพัฒนา 
Clinic NCDs 
plus 

 

ประชุมถ่ายทอดชี้แจง
เกณฑ์Clinic NCDs 
plus 
พัฒนาCPG บูรณาการ 
SP 
 

ประชุมNCDs  
Board 
อ าเภอทุกแห่ง 
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ วิเคราะห์ GAP 
ประชุมหาแนวทางปิด 
GAP 

ติดตามผลการ
ประเมิน โดยทีม
จังหวัดบูรณาการ
นิเทศงานอ าเภอ 
ร่วมกับคณะท างาน
ประเมินระดับเขต
ประเมินรับรอง 

อ าเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินClinic NCDs 
plus  
สรุปผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาในปีต่อไป 
 

5. ก ากับ 
ติดตามงาน  
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
 

ข้อมลูรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
ประชุมNCDs Board 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
นิเทศงานอ าเภอ 

สรุปรายงานข้อมูล
HDC 
รายงานการนิเทศงาน 
ประชุม กวป. 

 
3.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 องค์กรศาสนา/ 
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 มีการจัดระบบ
คลินิกNCDs plus และมีการวางระบบการ
ก ากับติดตาม 

หา งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
มาเพ่ิมเติมสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัย
ในภาพรวมของจังหวัด อปท. และสร้าง
ความเข้มแข็งของทีม 
 

Regulate มีการวางกรอบจัดท าแผนนโยบายและน าสู่
การปฏิบัติ สสจ/สสอ/ 
 รพ./รพ.สต. มีการลงนิเทศ 
ติดตามก ากับงานในภาพรวมจังหวัดผ่าน
ระบบข้อมูลHDC  ประชุม กวป. มีกฎหมาย
และ มาตรการทางสังคมสนับสนุน    

ควรขยายพื้นที่ให้ด าเนินการตาม
กฎหมายและมาตรการทางสังคม 
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PIRAP การด าเนินงาน โอกาสพัฒนา 
Advocate มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง

ต่างๆเช่น จัดเวทีคืนข้อมูลในระดับชุมชน
การรณรงค์บทความ วิทยุโรงพยาบาล  หอ
กระจายข่าว ป้ายข้อความ สื่อบุคคล
ต้นแบบ มีการสร้างกระแสให้ ปชช.เช่น 
ชมรมปั่นจักรยาน  จัดท าสื่อ ปฏิทิน      
สติกเกอร์ warning sign ร่วมกับ  
sp หัวใจ-stroke   การตรวจวัดความเค็มใน
อาหารของกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย 
(สื่อ 2 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยง  และ warning 
sign ) 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
ติดตามการรับรู้อย่างต่อเนื่องและส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยก าหนดเพื่อ
สื่อสารเตือนภัยรวมทั้งพัฒนา self  care  
และ Health Literacy โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชากร  เสี่ยง   ป่วย  
 

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

ควรมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบเครือข่าย  COP   
 

 
4.ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad  
ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan  การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน  ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวทางคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
สามารถจัดบริการที่จ าเป็นได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื่องเป้าหมาย  การด าเนินงานในสถานบริการระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่งมีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แผนงาน/แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์       
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

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

- ให้บริการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรายบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC       
คลินิกอดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

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

ระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG การดแูลผู้ป่วย DM/HT 
- ร่วมประชุมคณะท างาน Service Plan สาขา หัวใจ  ตา  ไต มะเร็ง   โรคไม่ติดต่อ  หัวใจและ

สาขาหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

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

- นิ เทศติดตาม 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
การประเมิน สคร  และ สคร ประเมินรับรอง NCD Clinnic Plus คุณภาพ และ CKD คุณภาพ จ านวน 1 แห่ง 
(โรงพยาบาลลี้ 31 พฤษภาคม 2561)     

* จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์5 
โครงการงบประมาณสนับสนุนสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กิจกรรมโครงการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดล าพูน ปี 2561   จ านวนเงิน 59,100 บาท 

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 าเนินงานลดเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรค    
ไม่ติดต่อ (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.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มสตรี
เสี่ยงและด้อยโอกาส เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 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 ก.ย.61 อ าเภอบ้านธิ ,4 ก.ย.61 อ าเภอแม่ทา) 

*อ าเภอ จัดท าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดท าแผนพัฒนาต าบล       
สปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรัง และงบเงินบ ารุงของสถานบริการ 
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ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2561 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง  

166,324 158,015 95.00 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ไดร้ับการคัดกรองเบาหวาน 201,911 191,592 94.89 
อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีที่ผ่านมา
ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

14,448 13,708 94.88 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 14,168 367 2.59 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร  405,918  3,511 864.95    

/แสนปชก. 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 405,918  8,960 2,207.34 

/แสนปชก. 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 25,270 10,547 41.74 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 25,270 12,567 49.73 
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 25,270 552 2.18 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg 25,270 14,665 58.03 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง 25,270 18,480 73.13 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจทีมี่ภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มาก
กกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

25,270 13,956 55.23 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

27,952 24,560  
87.86 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 25,270 8,227 32.56 
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลควบคุมได้ดี 8,227 4,225 51.36 
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิต 

66,762 37,511 56.19 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิตควบคุมได้ดี 

37,511 21,925 58.45 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง 

64,357 31,950 49.64 

ร้อยละของผู้ป่วยDM และ/หรือ HTได้รับการค้นหาและคัดกรองและ
กลายเป็นโรคไตเรื้อรัง 

31,950 9,227 28.88 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL  25,270 12,172 48.17 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 
100 mg/dl  

12,172 5,366 44.08 

วันที่ประมวลผล : 31 มกราคม 2562    
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การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง ประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไป 

 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 61,067 11,127 18.22 1,186 
แม่ทา 15,871 6,975 43.95 306 
บ้านโฮ่ง 15,870 3,310 20.86 282 
ลี้ 25,123 5,332 21.22 319 
ทุ่งหัวช้าง 8,728 1,079 12.36 99 
ป่าซาง 22,098 1,048 4.74 270 
บ้านธิ 8,287 1,984 23.94 91 
เวียงหนองล่อง 7,133 2,798 39.23 108 
รวม 164,177 33,653 20.50 2,661 

 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35ปีขึ้นไปในปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูนมี
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป  164,177 คน ได้รับการคัดกรอง 33,653  คน คิดเป็นร้อยละ  20.50  และ       
พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน   2,661 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.91 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง   
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม  2561   ข้อมูล ณ วันที่  15  ม.ค. 2562 

 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รายใหม่ จาก pre-HT  ปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 2.40 
 

อ าเภอ pre-HT ปี 2561 ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2562 ร้อยละ 
เมืองล าพูน 7,263 171 2.35 
แม่ทา 2,029 32 1.58 
บ้านโฮ่ง 3,222 46 1.43 
ลี้ 3,992 42 1.05 
ทุ่งหัวช้าง 1,367 15 1.10 
ป่าซาง 3,750 38 1.03 
บ้านธิ 2,096 34 1.62 
เวียงหนองล่อง 830 16 1.93 
รวม 24,504 394 1.61 

 

ปี  2562 พบว่าจังหวัดล าพูน มี pre-HT ของปีที่ผ่านมาจ านวน 24,504 คนเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง   
รายใหม่ จ านวน  394  คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.2562 
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กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  
 

อ าเภอ สงสัยป่วย เป้าหมายร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 1,594 160 17 1.07 
แม่ทา 997 100 3 0.30 
บ้านโฮ่ง 94 10 0 0 
ลี้ 779 78 0 0 
ทุ่งหัวช้าง 125 13 0 0 
ป่าซาง 107 11 0 0 
บ้านธิ 59 6 2 3.39 
เวียงหนองล่อง 215 22 0 0 
รวม 3,970 400 22 0.55 
 

ปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูน  มี สงสัยป่วย HT จ านวน 3,970 คน เป้าหมายด าเนินการร้อยละ 10 
จ านวน  400 คน  ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน  จ านวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 จากรายงานระบบ
ฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.2562 

 

ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) รอ้ยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 73,750 13,049 17.71 330 
แม่ทา 19,586 8,746 44.65 148 
บ้านโฮ่ง 20,555 4,290 20.87 62 
ลี้ 31,183 6,861 22.00 95 
ทุ่งหัวช้าง 10,089 1,228 12.17 20 
ป่าซาง 28,987 1,200 4.14 89 
บ้านธิ 10,099 2,438 24.14 27 
เวียงหนองล่อง 8,938 3,476 38.89 27 
รวม 203,188 41,298 20.33 798 

การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูน  มีประชากรอายุ  35  ปี
ขึ้นไป จ านวน  203,188  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 41,298   คน  คิดเป็นร้อยละ 20.33 พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ จ านวน 798  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.93  ของผู้ที่ไดร้บัการคัดกรอง  จากรายงานระบบ
ฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2562 
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อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า≥ร้อยละ 90 
 

อ าเภอ กลุ่มเสี่ยง ปี 2561 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,107 622 29.52 
แม่ทา 1,783 1,206 67.64 
บ้านโฮ่ง 1,506 433 28.78 
ลี้ 3,572 941 26.34 
ทุ่งหัวช้าง 905 94 10.39 
ป่าซาง 1,873 52 2.78 
บ้านธิ 1,202 363 30.30 
เวียงหนองล่อง 394 146 37.06 
รวม 13,342 3,857 28.91 

 

ปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูน  กลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมามีจ านวน 13,342  คนได้รับการตรวจ
น้ าตาลซ้ า จ านวน 3,857คน คิดเป็นร้อยละ 28.91 จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม  2561  ข้อมลู ณ วันที่  21ม.ค.2562 
 
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes ปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 2.40 

 

อ าเภอ pre-diabetes ปี 2561 ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2562 ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,048 20 0.98 
แม่ทา 1,756 21 1.20 
บ้านโฮ่ง 1,488 13 0.87 
ลี้ 3,514 13 0.37 
ทุ่งหัวช้าง 902 1 0.11 
ป่าซาง 1,833 7 0.38 
บ้านธิ 1,187 2 0.17 
เวียงหนองล่อง 384 2 0.52 
รวม 13,112 79 0.60 

 
ป2ี562  พบว่าจังหวัดล าพูน  มี pre-diabetes ของปีที่ผ่านมาจ านวน 13,112 คนเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

รายใหม่  จ านวน  79  คน คิดเป็นร้อยละ 0.60จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC เดือนตุลาคม 2561 – 
ธันวาคม  2561  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2562 
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สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท 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.อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่ บ้าน 

การเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตสูง องค์ความรู้/ทักษะ การวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
5.พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 

  

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

พ้ืนที่ด าเนินการคัดกรองล่าช้า ให้คัดกรองตามรอบตั้งแต่ไตรมาส 
1 และ 2 

 

ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การด าเนินการไม่เป็นตามรอบ 
และงบประมาณการด าเนินงาน 
ฯลฯ 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- ส่วนกลางควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนโดยสนับสนุนทั้ง

งบประมาณและวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
- การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ในการด าเนินงาน 

 - ควรมีการด าเนินการและสนับสนุนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง 
 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลด้านคุณภาพ 
                                                                                                         
 

ผู้รายงาน   นายอ าพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ 
ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี  7 กุมภาพันธ์  2562 
โทร   094-6276543  
E-mail: a_set1@yahoo.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ  ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
 

1.สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)  

ของจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆภำยใต้ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นภำยในจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนกำร
บริหำรสั่งกำร ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในภำวะฉุกเฉิน โดยมี
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขรองรับศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน มีกำรจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์(ICS) เตรียมสถำนที่และเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
กำรประชุมวำงแผนระดมทรัพยำกรจำกทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และในระดับอ ำเภอ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคและภัยสุขภำพในปัจจุบัน   มีควำมรุนแรงและซับซ้อนกว่ำอดีต 
ท ำให้ต้องมีกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ  เพ่ือตรวจจับเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข ได้อย่ำงรวดเร็ว และพัฒนำทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด อ ำเภอเพ่ือปฏิบัติกำรตรวจจับเหตุกำรณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่ำวและได้ข้อมูลกำรระบำดของโรคและ 
ภัยสุขภำพแบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชำกำรเหตุกำรณ์และจัดกำรภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขได้ทันทีตำมมำตรฐำนสำกล    
    
2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 

2.1 Structure-Function 
ในปีงบประมำณ 2562 ได้ก ำหนดทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริงโดยด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในขั้นตอนที่ 1-5  
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนำผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ รองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์และหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจใน

ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ICS ส ำหรับผู้บริหำร 

ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดเตรียมกำรเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพระดับ
จังหวัดมีทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์(SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้ำระวังตรวจจับและประเมินสถำนกำรณ์กำรเกิดโรค
และภัยสุขภำพมีกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพระดับจังหวัด 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกรเพ่ือรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC)ระดับจังหวัด มีกำรจัดท ำรำยกำรทรัพยำกรที่ส ำคัญ จ ำเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือรับมือโรคและภัยสุขภำพส ำคัญ 

ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดเตรียมแผนบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขกำรซ้อมแผนและกำรเปิด
ศูนยป์ฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC)ตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระดับจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 5 น ำระบบกำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ( ICS) มำใช้จริงหรือกำร
ซ้อมแผนตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขระดับจังหวัด  มีกำรยกระดับเปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) หรือรำยงำนกำรฝึกซ้อมแผนในภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
 

2.2 GAP Analysis 
กำรจัดกำรโรคและภัยสุขภำพ  และกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข    
1.ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัดมีกำรด ำเนินงำนที่

ตอบโต้ตำมภำระงำนในกลุ่มงำนที่เกิดภัยสุขภำพ  
2.กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในระดับอ ำเภอยังไม่ activate อย่ำงเต็มที่หำกต้องปฏิบัติงำนเต็มรูปแบบ

ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน SAT  
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2.3 Essential Task ตำมแผน 
1.มำตรกำร พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์(SAT) ที่ปฏิบัติได้จริง  
งานที่ส าคัญ  Essential Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ทบทวนโครงสร้ำงระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
และจัดทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์(SAT)ระดับจังหวัด
จัดท ำผังบัญชำกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) 
ที่สอดคล้องกับบริบทและกำร
เปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติได้จริง
จัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์
ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือรองรับ
กำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน(EOC)กรณีเกิดภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่
จังหวัด 
2.พัฒนำหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจใน
ระบบEOCในระดับจังหวัดผู้
บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขตำมโครงสร้ำงศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) 
ระดับจังหวัดได้รับกำรอบรม
หลักสูตรICSส ำหรับผู้บริหำร  
3.จังหวัดมีทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์(SAT)มีกำร
ทบทวนคณะท ำงำนตำมผังฯ 
และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ในหน่วยงำน 

1.ประสำนเตรียมทีม 
SAT  
2.มีกำรเฝ้ำระวัง
ตรวจจับและประเมิน
สถำนกำรณ์กำรเกิด
โรคและภัยสุขภำพโดย
ทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT) 

1.ประชุม ทีมงำน
ตำมผังโครงสร้ำง 
เพ่ือจัดท ำแผน
ประคองกิจกำร
องค์กร และIAP 
(Incident Action 
Plan ) แผนปฏิบัติ
กำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉิน กรณี 
โรคติดต่อและภัย
สุขภำพ 
2.จัดท ำมำตรฐำน
กำรด ำเนินงำน 
SAT จังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุก เฉิน  (EOC) ระดับ
จังหวัดมีกำรซ้อมแผน
หรือมีกำรยกระดับเปิด
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติกำร
ภ ำ ว ะฉุ ก เ ฉิ น  ( EOC) 
ระดับจังหวัด และมีกำร
เริ่มปฏิบัติงำนของทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
( SAT) โ ด ย ป ร ะ เ มิ น
สถำนกำรณ์โรคและภัย
สุ ขภ ำพ พ้ืนที่ จั ง ห วั ด 
2 .ประเมินผล ควำม
เหมำะสมของแผน IAP  
และแก้ไขให้เหมำะสม
ต่อกำรใช้งำนจริง 
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3. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ในปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน (ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข) จังหวัดล ำพูน ได้ใช้

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2562 เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินฯ ดังนี้ 
1.ผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำร

ภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน  
   1.1 นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
   1.2 รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 1 คน (ผชชว.) 
2.จัดทีมปฏิบัติกำรระดับจังหวัดในส่วนภำรกิจปฏิบัติกำร (Operation Section) เพ่ือปฏิบัติกำรใน

ภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 
3.จัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้ำระวัง ตรวจจับและประเมินสถำนกำรณ์

กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพ (ภำวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงำนตระหนักรู้สถำนกำรณ์อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3 คน และ
ภำวะฉุกเฉินจังหวัดละ 5 คน) 

4.วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพระดับจังหวัด 
5.ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด มีกำรซ้อมแผน หรือมีกำรยกระดับเปิด

ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ ปี 2562  ในกำรด ำเนินงำน โดย

ก ำหนดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือทบทวน บทบำท หน้ำที่ และผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรศูนย์

ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ปี 2562 กำรจัดท ำแผน IAP 
กิจกรรมที่ 2 โครงกำรฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถำนกำรณ์สำธำรณภัย  

โดยก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้น 
 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
1.ประชุมเพ่ือทบทวน บทบำท หน้ำที่ และผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT) ปี 2562 

12 กุมภำพันธ์ 2562 

2.สนับสนุนหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจในระบบ EOC รองผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS 
ส ำหรับผู้บริหำร  
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ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.เตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC)ฯ สสจ.ล ำพูน ตำมที่ได้จัดท ำ
แผนงบลงทุนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 แผนบูรณำกำรภำคเหนือ (ขำขึ้น) รำยกำร
ครุภัณฑ ์

ส่งเอกสำรประกอบแผนค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2562 แผนบูรณำกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่
ระดับประเทศ)รำยกำรงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 
19 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน 300,000 บำท 
(ปี 2560) 
 

2.ประชุมเพ่ือทบทวน บทบำท หน้ำที่ และผลกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ปี 2562 

1.ทบทวนโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และค ำสั่งส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ดังนี้ 
- ค ำสั่งคณะกรรมกำรตำมระบบบัญชำกำร
เหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ส ำหรับทุก
โรคและภัยสุขภำพและศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุข (EOC)  ของสสจ.ล ำพูน ที่ 
178/2559 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2559 - ค ำสั่ง
แต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation 
Awareness Team : SAT) ค ำสั่ง สสจ.ล ำพูน ที่ 
179/2559  ลงวันที่  30 ธันวำคม 2559                           
2.น ำเข้ำท่ีประชุมหัวหน้ำกลุ่มงำนรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำน EOC และ SAT ปี 2562 
3.เตรียมสถำนที่  สถำนที่ อุปกรณ์ตำมควำม
เหมำะสม เพ่ือรองรับกำรเปิดศูนย์ ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) คือ ห้องประชุมดอกแก้ว ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน                                 
4.เข้ำร่วมประชุมทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(Situation Awareness Team : SAT)               
5.มีกำรปฏิบัติงำนจริงกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุข เปิดศูนย์ EOC โรคหัด     
                               

3.ผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์
ฉุก เฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ ำงศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร 
 

ผู้บริหำรได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS จ ำนวน 2 คน 
รุ่นที่ 1 นพ.สสจล ำพูน , นพ.เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวช
กรรมป้องกัน) 
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4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน SAT ของกลุ่มเครือขำ่ยยังไม่เพียงพอในกำรขับเคลื่อนภำระงำน 

ประจ ำของทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด หำกต้องปฏิบัติงำน
เต็มรูปแบบตำมแนวทำงของ SAT  

-ส่วนกลำงควรจัดประชุมเพ่ือทบทวนกำรเขียนแผน AHP/กำรเขียนแผน IAP/กำรจัดล ำดับควำม 
เสี่ยงโรค และภัยสุขภำพ เพ่ือทบทวนควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน มีกำรจัดท ำแผนโรคและภัยสุขภำพ (AHP) 
ที่เป็นปัญหำ และมีกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงในแต่ละSection อย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมบุคลำกรหัวหน้ำ
กลุ่มภำรกิจในระบบ EOC 

4.2 ตัวชี้วัดหรือแนวทำงด ำเนินงำนหลำยข้อไม่สอดคล้องต่อบริบทของหน่วยงำนเนื่องจำกขำด
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกรอบโครงสร้ำงเฉพำะงำนนี้  

 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 

ผู้รำยงำน นำงวันเพ็ญ  โพธิยอด 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี  กุมภำพันธ์ 2562 
โทร.0817838652  
Email: emslamp@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

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

 
 

1. สถานการณ์ (สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ที่สามารถบ่งบอก outcome หรือ Impact และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ระบุปัญหา ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในที่จะ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ระยะเวลาที่เหลืออยู่)   

       ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ระบบฐานข้อมูลการคลอด (Birth Data) จาก
ส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูลปี 2558 - 2561 พบว่า จังหวัดล าพูนมีอัตราการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นไม่สูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย: ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิง 15-19 ปี) ในปีงบประมาณ 2561 มี
จ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 9,489 คน คลอดมีชีพ  211 คน คิดเป็นอัตรา 22.24 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1000 คน   พบว่า ในปี 2561 มีอุบัติการณ์ลดลงจากปี 2560 โดยพบว่า ในปี 2561 มีการคลอด
จ านวน 8 ราย จ านวนประชากรหญิงอายุ 11-15 ปี จ านวน 9,099 ราย คิดเป็นอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 11-
14 ปี 0.88 ต่อประชากรหญิงอายุ 11-14 ปี 1,000 คน    ในขณะที่อัตราการคลอดซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี 
(ฐานข้อมูล BirthData) พบว่า ในปี 2561 มีจ านวนหญิงคลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหมด  219 ราย เป็นการ
ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.85  ในขณะที่ปี 2562 (ผลงานตุลาคม-พฤศจิกายน 
2561)  พบว่า  มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตรมีชีพ จ านวน 35 ราย ตั้งครรภ์ซ้ าจ านวน  2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.71  

 
           ในการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น หรือ ระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน พบว่า ปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดส าคัญ คือ วัยรุ่นเข้ามาใช้บริการจ านวนน้อยมาก คนที่เข้ามาส่วนใหญ่คือผ่านการตั ดสินในก่อนมา
โรงพยาบาล และมาขอเข้ารับบริการฝากครรภ์  และคลินิควัยรุ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบบริการที่
ครอบคลุมและมีวัยรุ่นเข้ามาขอรับบริการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลลี้ และคลินิควัยรุ่น
โรงพยาบาลบ้านธิ   
2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 

      1) กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัดซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับคลื่อนนโยบาย จัดท ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ ควบคุม
ก ากับ ติดตามประเมินผล   

     2) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการ 
และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับจังหวัด 
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     3) การใช้กลไกของคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับอ าเภอ สร้างการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ การชี้
ประเด็นความเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและอนามัยแม่และเด็ก  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

      4) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับต าบล  เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับชุมชน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการในเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความถี่
ของอุบัติการณ์ หรือสถานการณ์ด้านมีประเด็นความรุนแรง หรือมีความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งการท างานดังกล่าว
จะเชื่อมโยงกับทีมคณะท างานระดับอ าเภอและระดับจังหวัดรวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังอนุคณะกรรมการสห
วิชาชีพ และคณะการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน   

2.2 GAP Analysis   
จากช่องว่างที่ส าคัญของกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและ

เยาวชน จังหวัดล าพูนในหลายประเด็น อาทิ  การจัดบริการคลินิควัยรุ่น ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นมาใช้บริการน้อย เนื่องจาก
อายและกลัวการถูกตีตรา บุคคลากรในสถานศึกษายังขาดความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญต่อการเรียนการ
สอนเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมทุกชั้นเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทางด้านสุขภาวะทางเพศ  ด้านสถาบัน
ครอบครัวและชุมชนขาดความเข้มแข็ง ในการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก และด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังมองปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล   

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

2.3 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/วัยรุ่นที่เผชิญปัญหารื่อง

เพศ การตั้งครรภ์ หรือความรุนแรงในครอบครัว 
o สนับสนุนให้โรงเรียนมีการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต และเพศวิถีศึกษารอบด้าน 
o สนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะการพูดคุยและสื่อสารกับลูกวัยรุ่น 
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o พัฒนานโยบายสาธารณะ สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 2.4 Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
      จังหวัดล าพูนก าหนดแผนระยะสั้นในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น 
ประกอบด้วย  

1) ลดอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2) เพ่ิมการสร้างกระแสการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในกลุ่มวัยรุ่นและ

เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีความรอบรู้ และเข้าถึงบริการและแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
3) วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

 
            2.5 Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  

ต้นทุนส าคัญของการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
คือการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน และเคยเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด  ซึ่งได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณการขับเคลื่อนงาน จากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งผลท าให้การท างานในระดับพ้ืนที่
มีด าเนินการต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์ชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น การพัฒนาศักยภาพ
คณะท างาน มีชุมชนที่มีต้นทุนในด้านประสบการณ์ในการจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น (Case 
management) สามารถดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลายครั้งที่สามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาได้เองในระดับชุมชน ไม่ได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก 

การบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชน อาทิ การจัดประชุมวิเคราะห์รายกรณี
(Case Conference )  การประชุมคณะท างานเพ่ือรายงานความก้าวหน้าด้านสถานการณ์และการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ การเติมเต็มด้านเนื้อหาวิชาการทั้งในด้านกฏหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  การจัดเวทีสร้างการ
สื่อสารสาธารณะและพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่น เพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น   การจัดโมบาย
เคลื่อนที่เข้าไปจัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม และในหอพัก  โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ จังหวัดล าพูนได้ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ปี 2562 โดยเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2.6 Monitoring and Evaluation Process   

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  องค์กรปกครองส่วนท้อง สถานบริการ
สาธารณสุข  สถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่  

     การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และร่วมกับเครือข่ายบริการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
    3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   
     จังหวัดล าพูน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัด

ล าพูน ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แล้ว มีจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง และก าหนดการยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัด  

   ส าหรับการขับเคลื่อนการท างานระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย หน่วยบริการด้านสาธารณสุข ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และส านักงาน
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 

  ด้านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้การสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้
เพศศึกษาในโรงเรียน 

 ด้านการพัฒนาการจัดระบบบริการคลินิกวัยรุ่น เพ่ือให้บริการค าปรึกษาตามมาตรฐานการจัดบริการ
ที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง มีกระบวนการพัฒนา
ทักษะบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรมปรับทัศนคติเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย  อบรมพัฒนา
ทักษะ Case Manager อบรมพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการในคลินิกวัยรุ่น   ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปบทเรียนการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยบูรณาการกับแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน (แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน) 

  ด้านการรณรงค์และการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และเพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมทั้ง
การรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ โดยการจัดบริการโมบายเคลื่อนที่ให้บริการ
ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างทางเลือกในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจาก
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไมป่ลอดภัย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน  ในพื้นที่ 
8 อ าเภอ มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,200 คน   

 

  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดล าพูน จากระบบฐานข้อมูล BirthData 

ของส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 9,489 คน คลอดมีชีพ 211 คน คิดเป็นอัตรา 22.24 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน   
ในขณะที่ผลการด าเนินงานปี 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม– พฤศจิกายน 2561) พบว่ามีจ านวนประชากรหญิง
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อายุ 15-19 ปี จ านวน 9,344 คน  คลอดมีชีพ จ านวน 35 ราย  คิดเป็นอัตรา 22.48 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี 1000 คน  และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินในปีที่ผ่านมา(ปี 2560-2562) พบว่า อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูนมีแนวโน้มลดลง และจังหวัดล าพูน เป็น 1 ใน 3 จังหวัดระดับประเทศที่
มีอัตราคลอดมีชีพของเด็ก 15-19 ปี ต่ ากว่า 25 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15- 19 ปี 

จากแนวโน้มของข้อมูลรายงานในปี 2559 ถึง 2562 จังหวัดล าพูนมีแม่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 251, 
235, 211 และ 35 (ผลงาน 2 เดือน) รายต่อปี  เมื่อจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ/ต าบลแล้ว พบว่า มีหลายต าบลที่
มีสัดส่วนของแม่วัยรุ่นที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ต าบลนาทราย ต าบลลี้  ต าบลป่าพลู  ซึ่งพ้ืนที่เหล่านั้นสัมพันธ์กับกลุ่ม
ประชากรที่เป็นชนเผ่าของจังหวัดล าพูน   แต่ในขณะเดียวมีบางต าบลที่เป็นประชาชนพื้นราบแต่พบอุบัติการณ์
ของการตั้งครรภ์วัยรุ่นมากกว่าต าบลอื่นๆ อาทิ ต าบลนครเจดีย์  ต าบลน้ าดิบ เป็นต้น   

 
ตาราง    แสดงจ านวนและอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูน    
            แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2560 -2562 
             เป้าหมาย : ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

อ าเภอ 

ปี  2560 ปี 2561  ปี 2562  
จ านวนหญิง 
15-19 ปี 
ทั้งหมด 

หญิงอายุ 
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 
จ านวนหญิง 
15-19 ปี 
ทั้งหมด 

หญิงอายุ 
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 
จ านวนหญิง 
15-19 ปี 
ทั้งหมด 

หญิงอายุ 
15-19 ปี
คลอด 

อัตรา 

เมืองล าพูน 3,592 46 12.81 3402 46 13.52 3368 9 16.03 
แม่ทา 998 23 23.05 858 16 18.65 844 2 14.22 
บ้านโฮ่ง 884 11 12.44 746 12 16.09 721 0 0.00 
ลี้ 1806 68 37.65 1756 61 34.74 1759 12 40.93 
ทุ่งหัวช้าง 641 21 32.76 556 12 21.58 582 1 10.31 
ป่าซาง 1,416 20 14.12 1460 21 14.38 1412 4 17.00 
บ้านธ ิ 401 4 9.98 390 5 12.82 382 0 0.00 
เวียงฯ 386 2 5.18 321 1 3.12 276 1 21.74 
รวมล าพูน 9,924 194 19.55 9,489 181 19.07 9,344 31 19.91 
ต่างจังหวัด NA 41 NA NA 30 NA NA 4 NA 
ไม่ระบุ NA 2 NA NA 0 NA NA 0 NA 
 รวมท้ังหมด 9,924 235 23.78 9,489 211 22.24 9,344 35 22.48 

 

  ส าหรับ ข้อมูลแม่อายุต่ ากว่า 10 - 14 ปี จังหวัดล าพูน พบว่า ในปี 2561 มีอุบัติการณ์ลดลงจากปี 
2560  โดยพบว่า ในปี 2561 มีการคลอดจ านวน 8 ราย จ านวนประชากรหญิงอายุ 11-15 ปี จ านวน 9,099 
ราย คิดเป็นอัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 11-14 ปี คิดเป็น 0.88 ต่อประชากรหญิงอายุ 11-14 ปี 1,000 คน  
ในขณะที่อัตราการคลอดซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี  (ฐานข้อมูล Birth Data) พบว่า ในปี 2562  มีจ านวนหญิง
คลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหมด  219 ราย เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.85  ในขณะทีป่ี 2562 (ผลงานตุลาคม-พฤศจิกายน 2561)  พบว่า  มีหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตรมีชีพ 
จ านวน 35 ราย ตั้งครรภ์ซ้ าจ านวน  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.71  
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ตาราง    แสดงจ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี และอายุต่ ากว่า 15 ปีคลอดบุตร  จังหวัดล าพูน    
            แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2560 -2562 

อ าเภอ 

ปี  2560 ปี 2561 ปี 2562  
จ านวน
หญิง 
คลอด
ทั้งหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

จ านวน
หญิง 
คลอด
ทั้งหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

จ านวน
หญิง 
คลอด
ทั้งหมด 

จ านวน
หญิง 

อายุ15-19 
ปีคลอด 

จ านวน
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า15ปี 
คลอด 

เมืองล าพูน 661 49 3 655 46 2 116 9 0 
แม่ทา 236 24 1 234 16 0 36 2 0 
บ้านโฮ่ง 165 11 0 133 12 0 18 0 0 
ลี้ 515   75 7 546 61 4 82 12 0 
ทุ่งหัวช้าง 180 22 1 179 12 0 29 1 0 
ป่าซาง 235 21 1 224 21 0 39 4 1 
บ้านธ ิ 46 4 0 59 5 1 6 0 0 
เวียงฯ 26 2 0 26 1 0 4 1 0 
รวมล าพูน 2064 194 13 2056 181 7 330 31 1 
ต่างจังหวัด 778 39 1 787 30 1 151 4 0 
ไม่ระบุ 23 2 0 24 0 0 4 0 0 
รวมท้ังหมด 2865 235 14 2867 211 8 485 35 1 

 

ตาราง     แสดงจ านวนและร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี จังหวัดล าพูน    
             แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2560 -2562 
             เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10  

โรงพยาบาล 

ปี  2558 ปี 2559  ปี 2560   
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี
ต้ังครรภ์ 

จ านวน
ต้ังครรภ์ซ้ า 

ร้อยละ 
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี
ต้ังครรภ์ 

จ านวน
ต้ังครรภ์ซ้ า 

ร้อยละ 
หญิงอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี
ต้ังครรภ์ 

จ านวน
ต้ังครรภ์

ซ้ า 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 166 9 5.42 136 6 4.41 21 0 0.00 
แม่ทา 7 1 14.29 6 0 0.00 2 0 0.00 
บ้านโฮ่ง 6 0 0.00 6 1 16.67 1 0 0.00 
ลี้ 52 8 15.38 45 7 15.56 7 2 28.57 
ทุ่งหัวช้าง 11 0 0.00 11 0 0.00 1 0 0.00 
ป่าซาง 6 1 16.67 9 0 0.00 3 0 0.00 
บ้านธ ิ 3 1 33.33 6 1 16.67 0 0 #DIV/0! 
เวียงฯ 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 
รวมล าพูน 251 20 7.97 219 15 6.85 35 2 5.71 

 

ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 5 กุมภาพันธ์ 2562 
โทร   : 081 8855044 
E-mail : pimpawanenator@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ หัวข้อ การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดภายใต้หัวข้อ) : จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ 
 

1.สถานการณ์ 
จากการส ารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ทุกๆ 5 ปี พบว่าในปี 2554 , 2560 

จังหวัดล าพูนมีอัตราการการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มลดลง เท่ากับร้อยละ 17.83 ,  17.10 
ตามล าดับ 

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 มีเป้าหมายใน
การเลิกบุหรี่ของประชาการอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 32,517 คน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
จ านวน 10,839 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล เป็นแกนหลักในการค้นหาผู้สูบบุหรี่และเข้ารับการ
บ าบัด โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์บ าบัดผู้สูบบุหรี่ ติดตามกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถเลิกบุหรี่
ได้ ตลอดจนส่งเสริมการมีพฤติกรรมการเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคและจ าหน่ายยาสูบ 
 

2.การด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด การขับเคลื่อนงาน 
2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ.ยาสูบ ฉบับใหม่ ผ่านช่องทางสื่อท้องถิ่น 
2.3 จัดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 8 อ าเภอ ในระดับโรงเรียน รพ.สต./สสอ./ โรงพยาบาล/อ าเภอ 
2.4 พัฒนาศาสนาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.5 การตรวจเตือนและเฝา้ระวงับังคับใช้กฎหมายแก่สถานประกอบการร้านค้าและสถานที่สาธารณะ  

มีชุมชนต้นแบบ ชุมชนปลอดบุหรี่ ได้แก่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน 
2.6 ด าเนินโครงการจังหวัดล าพูนบูรณาการปลอดบุหรี่และสุรา 
2.7 ติดตามข้อมูลผ่านระบบ HDC 

 

3.ผลการด าเนินงาน 
1.1 จังหวัดล าพูนก าลังด าเนินการจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด 
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1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ การคัดกรองและบ าบัดผู้ติดบุหรี่ แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2560-2562  
 

ปีงบประมาณ 2562 

 

ปีงบประมาณ 2561 

 
 

 

 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ ผู้สูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว ไม่สูบบุหรี ่ จ านวนผู้สูบบุหรี ่ ร้อยละ ได้รับการบ าบัด ร้อยละ เลิกบุหรี่ได้ 6 เด อน 
อายุ 15 ปีข ้นไป   คัดกรอง       สูบบุหรี ่   บ าบัด   

เมืองล าพูน 113,170 20,648 18.25 849 18,452 1,347 6.52 1,212 89.98 134 
แม่ทา 29,879 13,336 44.63 614 9,778 2,944 22.08 2,228 75.68 358 
บ้านโฮ่ง 30,962 3,131 10.11 153 2,331 647 20.66 76 11.75 15 
ลี ้ 49,186 11,143 22.65 982 7,581 2,580 23.15 2,499 96.86 98 
ทุ่งหัวช้าง 15,995 1,346 8.42 70 723 553 41.08 50 9.04 11 
ป า าง 44,043 9,827 22.31 620 8,403 804 8.18 529 65.8 1 
บ้านธ ิ 15,266 1,020 6.68 6 948 66 6.47 39 59.09 0 
เวียงหนองล่อง 13,287 132 0.99 28 77 27 20.45 19 70.37 0 

รวม 311,788 60,583 19.43  3,322 48,293 8,968 14.80  6,652 74.17  617 

 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ ผู้สูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว ไม่สูบบุหรี ่ จ านวนผู้สูบบุหรี ่ ร้อยละ ได้รับการบ าบัด ร้อยละ เลิกบุหรี่ได้ 6 เด อน 
อายุ 15 ปีข ้นไป   คัดกรอง       สูบบุหรี ่   บ าบัด   

เมืองล าพูน 113,342 40,058 35.34 870 36,335 2,853 7.12 274 9.6 56 
แม่ทา 30,090 11,991 39.85 636 8,765 2,590 21.6 644 24.86 69 
บ้านโฮ่ง 31,013 6,597 21.27 347 5,095 1,155 17.51 150 12.99 7 
ลี ้ 49,299 15,638 31.72 1,305 9,969 4,364 27.91 1,504 34.46 100 
ทุ่งหัวช้าง 16,041 3,047 19 323 1,525 1,199 39.35 166 13.84 6 
ป า าง 44,106 20,102 45.58 1,414 16,772 1,916 9.53 506 26.41 3 
บ้านธ ิ 15,266 2,353 15.41 62 2,154 137 5.82 1 0.73 0 
เวียงหนองล่อง 13,312 247 1.86 21 180 46 18.62 12 26.09 0 

รวม 312,469 100,033 32.01  4,978 80,795 14,260 14.26  3,257 22.84  241 
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1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ การคัดกรองและบ าบัดผู้ติดบุหรี่ แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2560-2562 (ต่อ) 
ปีงบประมาณ 2560 
 

 
วันที่ประมวลผล :: 9 กุมภาพันธ์ 2562 HDC (Special PP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ ผู้สูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว ไม่สูบบุหรี ่ จ านวนผู้สูบบุหรี ่ ร้อยละ ได้รับการบ าบัด ร้อยละ เลิกบุหรี่ได้ 6 เด อน 
อายุ 15 ปีข ้นไป   คัดกรอง       สูบบุหรี ่   บ าบัด   

เมืองล าพูน 115,088 7,589 6.59 233 6,565 791 10.42 87 11 80 
แม่ทา 29,257 2,418 8.26 32 1,696 690 28.54 3 0.43 0 
บ้านโฮ่ง 31,695 114 0.36 10 63 41 35.96 20 48.78 0 
ลี ้ 49,751 2,091 4.2 298 1,341 452 21.62 146 32.3 0 
ทุ่งหัวช้าง 17,763 828 4.66 113 474 241 29.11 46 19.09 1 
ป า าง 46,886 8,806 18.78 734 7,833 239 2.71 11 4.6 0 
บ้านธ ิ 14,956 420 2.81 56 296 68 16.19 24 35.29 0 
เวียงหนองล่อง 16,237 295 1.82 17 236 42 14.24 2 4.76 2 

รวม 321,633 22,561 7.01  1,493 18,504 2,564 11.36  339 13.22  83 



74 
 

1.3 จ านวน อสม. เป้าหมาย และผลการด าเนินงานตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย    
เทิดไท้องค์ราชัน แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2562 
 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
รายการ
ข้อมูล 

อ าเภอ  
รวม

จังหวัด 
เมือง แม่ทา บ้าน

โฮ่ง 
ลี้ ทุ่งหัว

ช้าง 
ป า
 าง 

บ้านธิ เวียง
หนอง
ล่อง 

อสม.ชักชวนผู้สูบ
บุหรี่เข้าร่วมโครงการ 
(อสม.1 คน ; ผู้สูบ
บุหรี่ 3 คน) 
(www.thaiphc.net) 

เป้าหมาย 9780 3195 3756 5070 1518 5220 1845 2040 32424 
ผลงาน 334 33 0 311 17 48 0 0 743 
ร้อยละ 3.41 1.03 0 6.13 1.12 0.91 0 0 2.29 

จ านวนผู้สูบบุหรี่
ได้รับการบ าบัด 
(HDC : special pp) 

เป้าหมาย 1347 2944 647 2580 553 804 66 27 8968 
ผลงาน 1212 2228 76 2499 50 529 39 19 6652 
ร้อยละ 89.98 75.68 11.75 96.86 9.04 65.8 59.09 70.37 74.17 

จ านวนผู้สูบบุหรี่เลิก
สูบบุหรี่ (เลิกได้ 6 ด) 
(HDC : special pp) 

เป้าหมาย 1347 2944 647 2580 553 804 66 27 8968 
ผลงาน 134 358 15 98 11 1 0 0 617 
ร้อยละ 9.95 12.16 2.32 3.80 2.0 0.12 0 0 6.88 

  
 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
4.1 การเลิกบุหรี่ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ าย เช่น ความตั้งใจจริงจากผู้สูบ ก าลังใจของคนใน

ครอบครัว ตลอดจนการสนับสนุนของสังคมรอบข้าง และต้องใช้ระยะเวลามากในแต่ละบุคคล ท าให้เป้าหมาย
ในการเลิกบุหรี่ด าเนินการให้ผลลัพธ์น้อย 

4.2  ผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ต้องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 2 ระบบคือ www.thaiphc.net  
และ HDC ท าให้มีภาระงานเพ่ิมข้ึน 

 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย 
ควรก าหนดเป็นนโยบายในระดับประเทศ ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังและเข้มแข็ง

อย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่และการปฏิบัติตาม พรบ.ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2560 และประกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

http://www.thaiphc.net/


 
 
 
 
 
 
 

คณะท่ี 2 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูนเขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20–22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ประเด็นการตรวจราชการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ตัวช้ีวัดที่  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

 

1. สถานการณ์ (Gap Analysis 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาง“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 2561”เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ เป็นไปในทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นําและ
เจ้าของร่วมกัน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 

จังหวัดลําพูนได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอตามระเบียบฯดังกล่าว โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ครอบคลุม 8 อําเภอ และทุกอําเภอมีการประชุมคัดเลือกประเด็นคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างน้อย 2 เรื่อง/อําเภอ 

 

2.โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
โครงสร้างและบทบาทการทํางาน เพ่ือรองรับภารกิจตามประเด็นที่เลือกมาและเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดอําเภอ: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ : พชอ. 

 

 
3.กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน(Framework) 

กรอบที่ใช้วางแผนดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence)ใช้กรอบ 6 Building Block  
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1. Service 
Delivery 
ระบบบริการ 

2. Workforce 
กําลังคนด้าน
สุขภาพ 
 

3. IT 
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 
 

4. Drug & 
Equipment 
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 

5. Financing 
ค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ 
 

6. Governance 
ภาวะผู้นําและ
ธรรมาภิบาล 
 

7. Participation 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาตาม
แผนการ
ดําเนินการและ
คัดเลือกประเด็นท่ี
สําคัญตามบริบท
ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมาดําเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา อย่างน้อย 
จํานวน ๒-๓ 
ประเด็น 

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

1.การพัฒนา
ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ  ข้อมูล
จาการเฝ้าระวัง
พฤติกรรม
สุขภาพ 
2.การนําข้อมูล
มาใช้ในการ
ดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาในพื้นท่ี 

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

การจัดสรร
งบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขใน
พื้นท่ี 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 
(District Health 
Board : DHB
ดําเนินงานและ
ติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ร่วมกับ อปท. 
มูลนิธิต่างๆ 
หน่วยราชการ
ภาคเอกชนผู้นํา
ชุมชนมีส่วนใน
การดําเนินงาน 
 

 
 

4.เป้าหมายระยะสั้นSmall Success 
 

ระยะเวลา ความสําเร็จ 
  3 เดือน 

 
-มีแนวทางการพัฒนา พชอ. แบบบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ระดับอําเภอ 
-มีการประชุมคัดเลือกประเด็นที่สําคัญตามบริบทของพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมาดําเนินพัฒนาหรือแก้ไขอย่างน้อย 2 ประเด็น 
 

6 เดือน - มีคณะทํางานขับเคลื่อนประเด็นคุณภาพชีวิตตามที่พ้ืนที่กําหนด  
-มีการเสริมศักยภาพ พชอ.โดยบูรณาการกับพชต. 
 

9 เดือน มีการดําเนินการ การบริหารจัดการสร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการ 
บูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
มีการเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางUCCARE โดยการประเมินตนเองและ
ผู้เยี่ยมระดับจังหวัด 
 

12 เดือน อําเภอมีการดําเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิตร้อยละ 60 
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5.กิจกรรม (Activity/Project)  
1.จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนา พชอ. จังหวัดลําพูน โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับงาน

สุขภาพภาคประชาชน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
2.การเยี่ยมเสริมพลังโดยบูรณาการกับการเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว 
3.การเสริมสมรรถนะ พชอ. โดยบูรณาการกับตําบลจัดการคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ 
4.การจัดการความรู้ ถอดบทเรียนพ้ืนที่ต้นแบบ 3 อําเภอ ( บ้านโฮ่ง ลี้ เวียงหนองล่อง ) 
5.การติดตามและประเมินผล 

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

 1.นโยบายของประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) 
 2.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ พชอ. ภาคีเครือข่าย และประชาชน 
 3.การบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
 4.ศักยภาพของสํานักงานเลขานุการ(สาธารณสุขอําเภอ) 
และ พ.ศ.2562 มีประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ( พชอ.)    

ครบทั้ง  8 อําเภอ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ 
อําเภอลี้             ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.อุบัติเหตุ 2.โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
อําเภอบ้านโฮ่ง     ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.อาหารปลอดภัย 2.การจัดการขยะชุมชน 
อําเภอเมือง        ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.อุบัติเหตุ 2.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
อ.บ้านธิ           ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.อุบัติเหตุ 2.การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ 
อ.ป่าซาง        ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.การจัดการขยะในชุมชน 2.อาหารปลอดภัย 
อ.แม่ทา          ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.อุบัติเหตุ 2.การจัดการขยะ 3.การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส 4.อาหารปลอดภัย 
     อ.เวียงหนองล่อง  ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1.ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
2.การจัดการขยะในชุมชน 
    อ.ทุ่งหัวช้าง       ประเด็นขับเคลื่อน คือ 1. อุบัติเหตุ 2. การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 (NCD) เบาหวานความดันโลหิตสูง3.การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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การประเมินผลการด าเนินงานตนเอง(Self Assessment)คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2562 

 

 
 

ล ำ 

ดับ 

 

UCCARE 

ตาม Roadmap บันได  5 ขั้น รายอําเภอ 

เมือง แม่ทา บ้าน
โฮ่ง 

ลี้ ทุ่ง 
หัวช้าง 

ป่าซาง บ้านธิ เวียง
หนอง
ล่อง 

1 Unity Team 4 4 3.5 3 3 3 3 3 

2 Customer Focus 3.5 4 3.5 3 3 3 2.5 3 

3 Community Participation 4 4 4 3.5 3.5 3.5 4 3 

4 Appreciation  4.5 4 3.5 3 3 3 3 3 

5 Resource Sharing 
and Human  Development 

4 4 3 3.5 3 4 3.5 3 

6 Essential Care 3.5 4 3.5 3.5 3 3 3.5 3 

เฉลี่ย 3.92 4.00 3.50 3.25 3.08 3.25 3.25 3.00 

 
7.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

-  
8.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

-ควรมีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติการหรือขับเคลื่อนเชิงประเด็น 
-การพัฒนาศักยภาพของสํานักงานเลขานุการให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน 
-การประสานในระดับนโยบายกับหน่วยงานมหาดไทย 
 

9.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอได้มีการจัดกิจกรรม 

 Knowledge Management ในระดับจังหวัด และมี Best practice เกิดข้ึน ดังนี้ 
อําเภอบ้านโฮ่ง 
  -เมืองต้นแบบ บ้านโฮ่ง วัฒนธรรมสร้างสุข                
อําเภอลี้  
   -ตารางแถบสีควบคุมไข้เลือดออก 
อําเภอเมือง  
   -กระจกส่องเท้าค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน/ตู้เย็นหลังบ้าน(รั้วกินได้) 
อําเภอบ้านธิ 
   -ที่นอนลมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 
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อ.ป่าซาง             
   -ถุงเท้าดัมเบลบริหารข้อเสี่ยงในผู้สูงอายุ 
อ.แม่ทา            
   น้ํายาไล่ยุงจากสมุนไพร 
อ.เวียงหนองล่อง    
   -ปูนแดงน้ําขิงกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
อ.ทุ่งหัวช้าง 
   - สื่อหอกระจายข่าวพ้ืนบ้านเพลงเหย่ปอ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นายธาน ี ศรีวงค์วรรณ์ 
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน  23 มกราคม 2562 

โทร 081 7244315 

 
 
 
 
 



กระบวนการการควบคุมก ากับติดตาม (Monitor and Evaluation process) 
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 2 
สร้างกลไกขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
(DHS)  

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ อําเภอ 
(District Health Board : DHB) ตาม ร่างระเบียบสํานัก
นายกว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
พ.ศ. ... 

             

2.สนับสนุนและส่งเสรมิการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ DHB 
อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมสี่วนร่วมทั่วถึงทุกภาคส่วน  

             

มาตรการที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภออย่างมี
ส่วนร่วม 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปญัหา/ประเด็น
พัฒนา  
นํามาคัดเลือกประเด็นทีส่ําคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    

 

         

2.จัดทําแผนดําเนินการพัฒนา/แกไ้ขปัญหาสําคญัตามบริบท
ในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

             

3 ดําเนินการตามแผนดําเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสําคญั
ตามบริบทในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต 

             

4.สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาสําคญั
ตามบริบทในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต  

             

มาตรการที่ 3 
เสรมิสร้างศักยภาพ 
DHB อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  

1.ดําเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
แบบบูรณการและมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

             

2.ประเมินผลการดําเนินงานการพฒันา/แก้ไขปัญหาสําคัญ
ตามบริบทในพ้ืนท่ี เกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้วย 
UCCARE 

             

3.สรุปผลการดําเนินงาน/แลกเปลีย่นเรียนรู้และชื่นชมและ
เสรมิพลัง 

             

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    นายธานี  ศรีวงค์วรรณ์ 
ตําแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน  23 มกราคม 2562 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัดที่  ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่(Primary Care Cluster) 

 

1.สถานการณ์  (Gap Analysis) 
จังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้โรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบล รวมกันเป็นเครือข่ำยบริกำรระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพ่ิมแพทย์เฉพำะ
ทำงด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวเข้ำไปเติมเต็ม  ท ำงำนร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ เช่น 
ทันตแพทย์ พยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวหรือพยำบำลวิชำชีพ  ทันตำภิบำล  เภสัชกร เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย กำยภำพบ ำบัด เป็นต้น และอำสำสมัคร
สำธำรณสุข เพ่ือให้ประชำชนในเขตชนบทได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสถำนบริกำรใกล้บ้ำนใกล้ใจ ที่ให้บริกำร
แบบองค์รวม ครบทุกมิติ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยี ส ำหรับในปี 2560 ได้มีกำรจัดตั้ง คลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary Care Cluster) จ ำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 
โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยชื่อ PCC จ ำนวน
ทีม 

ทีมท่ี รพสต.แม่ข่ำย รำยชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ ำนวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของ
กำรพัฒนำ

ตำม
เกณฑP์CC 

1 PCC มะเขือแจ้ 3 1 รพสต มะเขือแจ้ รพสต มะเขือแจ้ 26,292 4 
   2 รพสต.บ้ำนกลำง รพสต.บ้ำนกลำง 
   3 รพสต.บ้ำนม้ำ รพสต.บ้ำนม้ำ   
2 PCC รพสต.แม่ตืน 3 1 รพสต.แม่ตืน รพสต.แม่ตืน 36,122 4 
     รพสต.บ้ำนปำง 

     รพสต.แม่ป๊อก 
   2 รพสต.แม่เทย รพสต.แม่เทย 
     รพสต.ห้วยศำลำ 

     รพสต.ห้วยแหน 
   3 PCU. รพ ลี ้ PCU. รพ ลี ้

3 PCC รพสต.บ้ำนพระ
บำท ห้วยต้ม 

3 1 รพสต.บ้ำนพระ
บำท ห้วยต้ม 

รพสต.บ้ำนพระ
บำท ห้วยต้ม 

30,385 
 

3 

   2 รพสต.ดงด ำ รพสต.ดงด ำ 
     รพสต.นำกลำง 
     รพสต.ปวงค ำ 
   3 รพสต.นำทรำย รพสต.นำทรำย 
     รพสต.ก้อ 
     รพสต.แม่ลำน 
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ล ำดับ
ที ่

รำยชื่อ PCC จ ำนวน
ทีม 

ทีมท่ี รพสต.แม่ข่ำย รำยชื่อ รพสต. 
ในทีม 

จ ำนวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของ
กำรพัฒนำ

ตำม
เกณฑP์CC 

4 PCC รพ.บ้ำนโฮ่ง   2 1 PCU รพ.บ้ำนโฮ่ง PCU รพ.บ้ำน
โฮ่ง 

23,348 3 

     รพสต.ห้วยแพ่ง 
   2 รพสต.ห้วยหละ รพสต.ห้วยหละ 
     รพสต.ป่ำพลู 

5 PCC รพ.บ้ำนธ ิ  2 1 PCU รพ.บ้ำนธ ิ PCU รพ.บ้ำนธ ิ 17,509 3 
   2  รพสต.ห้วยไซ 
     รพสต.ห้วยยำบ 
6 PCC รพ.เวียงหนอง

ล่อง 

2 1 รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

รพ.เวียงหนองล่อง 18,542 2 

     รพสต.วังผำง 
     รพสต.บำ้นเหล่ำดู ่

   2  รพสต.หนองล่อง 
     รพสต.ดงหลวง 

 

ในปี 2561 มีกำรจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) จ ำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 
ล ำดับ

ที ่
รำยชื่อ PCC จ ำนวน

ทีม 
ทีมท่ี รพสต.แม่ข่ำย รำยชื่อ รพสต. 

ในทีม 

จ ำนวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของ
กำรพัฒนำ

ตำม
เกณฑP์CC 

1 PCC รพสต.บ้ำนหนองหลุม   1 1 รพสต. บ้ำนหนองหลุม   รพสต. บ้ำนหนองหลุม   10,569 4 
2 PCC รพสต.อุโมงค์ 1 1 รพสต.อุโมงค์ รพสต.อุโมงค์ 12,444 4 
3 PCC รพสต.ทำขุมเงิน 1 1 รพสต.ทำขุมเงิน รพสต.ทำขุมเงิน 9,013 4 
4 PCC สอน.ป่ำซำง 1 1 สอน.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง 5,445 3 
   2  รพสต.ปำกบ่อง 3,274  
   3  รพสต.แม่แรง 2,514  

 
ในปี 2562 ไดม้ีกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster)เพ่ิมอีกจ ำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
ล ำดับ

ที ่
รำยชื่อ PCC จ ำนวน

ทีม 
ทีมท่ี รพสต.แม่ข่ำย รำยชื่อ รพสต. 

ในทีม 

จ ำนวน ปชก. 
ใน cluster 

ระดับของ
กำรพัฒนำ

ตำม
เกณฑP์CC 

1 PCC รพสต.ต้นธง   1 1 รพสต. ต้นธง   รพสต. ต้นธง   8,242 3 
2 PCC รพสต.อุโมงค์ 1 1 รพสต.อุโมงค์ รพสต.อุโมงค์ 9,233 3 
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โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
ระดับจังหวัด 

1. กำรสื่อสำร และถ่ำยทอดนโยบำย สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. สร้ำงกลเพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทีมเครือข่ำย หมอครอบครัวระดับอ ำเภอ ต ำบล และชุมชน 

รวมถึงหน่วยบริกำรระดับจังหวัด  ก ำหนดให้มีฝ่ำย/งำน/ผู้รับผิดชอบหลักในส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด  

3. บริหำรจัดกำรให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพของทีมหมอครอบครัว เพื่อให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน 

4. กำรจัดระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงทีมสหวิชำชีพกับทีมหมอครอบครัว 
และ ระหว่ำงหน่วยบริกำร 

5. มีกระบวนกำรด ำเนินกำร ที่แสดงผลลัพธ์ที่มีต่อประชำชน และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CBL/KM)  ทั้งใน ระดับจังหวัด และระดับ

อ ำเภอ 
 

ระดับอ าเภอ 
1. ประสำนนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติกำร  
2. ก ำหนดโครงสร้ำงคลินิกหมอครอบครัวให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
3. ติดตำม รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งกำรน ำเสนอปัญหำ อุปสรรคใน

กำรปฏิบัติงำนจริงให้ผู้บริหำรแต่ละระดับทรำบ 
4. กำรจัดระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงทีมสหวิชำชีพกับทีมหมอครอบครัว 

และ ระหว่ำงหน่วยบริกำร 
 
 

ระดับคลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster (System) 
1. ให้บริกำรทุกกลุ่มวัย ดูแลใกล้ชิดกับประชำชน โดยยึดหลักกำร บริกำรทุกคน ทุกท่ี ทุกอย่ำงด้วย 

เทคโนโลยีโดยใช้หลักกำรเวชศำสตร์ครอบครัว ดูแลควำมเจ็บป่วย (Illness) มำกกว่ำดูแลเฉพำะโรค(Disease) 
2. จัดทีมดูแลรับผิดชอบสุขภำพ ร่วมกันทั้งด้ำน กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน  

ควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสุขภำพและคุ้มครองผู้บริโภค 
3. กำรประชำสัมพันธ์ แนะน ำและสื่อสำรให้ประชำชนเข้ำใจ เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำร 
4. กำรจัดระบบข้อมูล ช่องทำงกำรสื่อสำร และกำรจัดบริกำรร่วมกับทีมสหวิชำชีพ  
5.  จัดประชุม วำงแผน ให้บริกำรและติดตำมประเมินผล สถำนกำรณ์ของงำน และสุขภำพของ 

ประชำชนร่วมกันโดยท ำงำนร่วมกับชุมชน โดยใช้ทรัพยำกรและศักยภำพของชุมชนในกำรดูแลสุขภำพ
ประชำชนใน พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework) 
เป้ำหมำยระยะสั้นรำยไตรมำส (Task list) รอบ 3, 6 9 และ 12 เดือน 

Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.มีแผนกำรด ำเนินงำน
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care 
Cluster)  
2. มีทีมดูแลสุขภำพ
ประจ ำครอบครัวที่น ำ
โดยแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวและใช้
หลักกำร ของเวชศำสตร์
ครอบครัวอย่ำงต่อเนื่อง
ครอบคลุม 

1.ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่
ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary 
Care Cluster)          
2. มีกำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรกำรแพทย์
ปฐมภูมิโดยทีมหมอ
ครอบครัว 

1.ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่
ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว(Primary 
Care Cluster)  
2. ทีมหมอครอบครัว
ได้รับกำรกระตุ้นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กำร Coaching ของทีม
เยี่ยมระดับจังหวัด 

1.ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่มี
คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster) 
2.ประชำชนทุกคนได้รับ
บริกำรทุกที่ทั้งในหน่วย
บริกำรและในชุมชน โดย
ทีมหมอครอบครัว เพื่อให้
มีสุขภำพแข็งแรง 
สำมำรถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมี
อำกำรเจ็บป่วยได้อย่ำง
เหมำะสม 

 

3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น 
: ตามรายการข้อมูลแบบ ตก.1 ของแต่ละตัวชี้วัด) 
Primary care cluster (Staff) 

 

ช่ือ PCC จ านวน หน่วย แพทย ์ พยาบาล 
ทันต
แพทย ์

ทันตา 
ภิบาล 

เภสัชกร 
จพ.
เภสัช 

นวก./
จพ.สส 

พ.แผน
ไทย 

นัก
กาย 
 

1.PCC  
  รพสต.บ้ำนหนองหลุม 

1 ทีม 1 3 1 1 1 0 2 0 0 

2.PCC  
   รพสต.อุโมงค ์

1 ทีม 2 4 1 1 1 0 3 1 0 

3.PCC  
   รพสต.ทำขุมเงิน 

1 ทีม 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

4.PCC  
   สอน.ป่ำซำง 

3 ทีม 1 3 1 1 1 0 2 2 1 

 

มาตรการ / กลยุทธ์ 
1. ทีมสหวิชาชีพ  
 ทีมสหวิชำชีพที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโรงพยำบำลที่เป็นแม่ข่ำยในพ้ืนที่ จัดสรรให้ทีมสหวิชำชีพเข้ำ

ไปปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ประกอบด้วย แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่ำน
กำรอบรมด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว  ทันตแพทย์ พยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวหรือพยำบำลวิชำชีพ ทันตำภิบำล 
เภสัชกร เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม นักวิชำกำรสำธำรณสุข/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย 
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กำยภำพบ ำบัด ตำมกรอบและอัตรำส่วนที่  เพ่ือเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรให้ได้มำตรฐำนในกำร
ให้บริกำรตำมที่มำตรฐำนกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวที่ก ำหนด  

 2. ระบบข้อมูล 
 กำรมีข้อมูลสภำวะสุขภำพของประชำชนในชุมชน  ท ำให้ทรำบถึงภำวกำรณ์เจ็บป่วยและแนวโน้ม

ของสภำวะสุขภำพของปะชำชนในชุมชน    น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและจัดกำรกับปัญหำของชุมชน โดยชุมชน 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกับปัญหำสุขภำพด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน   กำรมีระบบฐำนข้อมูลของสถำน
บริกำร สภำวะสุขภำพ ที่เชื่อมโยงกับโรงพยำบำลที่เป็นแม่ข่ำยในระดับอ ำเภอ ระบบกำรส่งต่อเพ่ือให้ ที่มีกำร
พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
ในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในชุมชนกำร มีกองทุนสุขภำพต ำบลที่ให้กำรสนับสนุนและมีส่วน

ส ำคัญในกำรสนับสนุนงบประมำณและกำรจัดบริกำรสุขภำพให้เกิดควำมเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่  กำร
วำงแผนกำรจัดกำรยำและส ำรองยำในภำวะฉุกเฉิน กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์ยำอย่ำง
เหมำะสม  กำรวำงแผนกำรจัดกำรสุขภำพและกำรให้บริกำร 

4. ระบบบริการ 
ระบบบริกำรที่มีทีมสหวิชำชีพมำให้บริกำร  โดยแพทย์ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวเป็นทีมน ำในกำร

ให้บริกำรร่วมกับทีมสหวิชำชีพให้มีประสิทธิภำพ ให้กำรดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและเชิงรุ กในชุมชน  กำรดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง คลินิกหมอครอบครัวจะมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใกล้เคียงที่เป็นทีมร่วมของคลินิกหมอ
ครอบครัวในกำรให้บริกำร  ที่สอดคล้องกับทีมแม่ข่ำยแต่ละทีม และคลินิกหมอครอบครัวหลัก  เพ่ือให้
เชื่อมโยงกับโรงพยำบำลแม่ข่ำยในอ ำเภอนั้นๆอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 

5. ผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ผู้บริหำรระดับจังหวัด อ ำเภอ ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนกำรบริหำร ด้ำนบริกำรและวิชำกำรแก่

บุคลำกรอย่ำงเหมำะสม  
6. งบประมาณ 
มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณโดยคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบและ

เกณฑ์ที่ก ำหนด  รวมถึงกำรสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดและพิจำรณำให้กำรสนับสนุน
สถำนบริกำรที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบุคลำกรที่เหมำะสม ซึ่งคลินิกหมอครอบครัวจะมี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใกล้เคียงที่เป็นทีมร่วมของคลินิกหมอครอบครัว  ที่สำมำรรถให้กำรช่วยเหลือ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนซึ่งกันและกัน 

 

ปัจจัยต่างๆเพื่อความย่ังยืน 
1 กำรจัดกลุ่มหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ หรือ Primary care cluster  
2. กำรจัดระบบบริกำรและ Primary Service Package โดยบูรณำกำรกับกำรดูแลประชำกรตำมกลุ่มวัย 
3. กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดระบบสนับสนุนเครือข่ำย 
4. กำรควบคุมก ำกับและติดตำมและประเมินผล 
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4. การด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 

การด าเนินงาน Application PCC อยู่ในระหว่างการด าเนินการรอรับนโยบายจากกระทรวงซึ่ง
ผู้รับผิดชอบงานของกระทรวงก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติสู่พ้ืนที่ ใน
ระหว่างนี้ได้มีการใช้โปแกรมข้อมูล HDC/JHCIS/Smart COC/Thai refer เพ่ือเป็นโปรแกรมน าเข้าข้อมูลใน
การด าเนินงานของ PCC 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ   

-  Thai COC เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และ ผู้ป่วยระยะกลาง ( Inter mediate Care ) 
มีประสิทธิภาพ  

-  Thai Refer เชื่อมโยงกับเครือข่ายระหว่างจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 1 
-  Line group ของคลินิกหมอครอบครัวและเครือข่ายการท างาน  

 
5. ปัญหาอุปสรรค 

 -  ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับ FTE 
 -  ขำดแคลนแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวที่เป็น Key ส ำคัญในกำรตั้ง PCC. แม้จะมีวิชำชีพอ่ืนครบก็ตำม 
 -  กำรโยกย้ำย กำรลำออกของแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    นำยธำนี  ศรีวงค์วรรณ์ 
ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
วัน เดือน ปี ที่รำยงำน  23 มกรำคม 2562 
โทร 081 7244315 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  ร้อยละของ รพสต.ติดดาวที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต.ติดดาว 

 

สถานการณ ์
จังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้โรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบล กำรท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข ทันตำภิบำล 
และอำสำสมัครสำธำรณสุข เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรใกล้บ้ำนใกล้ใจ ที่ให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพแบบองค์
รวม ครบทุกมิติ เพ่ือยกระดับกำรบริกำรทั้งด้ำนกำรส่งเสริมสุภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล 
กำรฟ้ืนฟูสภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีคุณภำพและมีมำตรฐำน กำรพัฒนำเพ่ือยกระดับดังกล่ำวโดย
ใช้มำตรฐำนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.ติดดำว) เริ่มจำกกำรประเมินตนเอง
(Self Assessment) และมีทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดเข้ำตรวจเยี่ยมประเมิน เพ่ือรับรองคุณภำพและตำม
มำตรฐำน  5 ดำว  5 ดี  ประกอบด้วย 1) บริหำรดี 2) ประสำนงำนดี ภำคีมีส่วนร่วม 3)บุคลำกรดี 4) บริกำรดี 
5) ประชำชนมีสุขภำพดี และ ในปี 2560  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ผ่ำนเกณฑ์แต่ละหมวดทั้ง 5 หมวด 
คะแนนรำยหมวด มำกกว่ำร้อยละ 80 และคะแนนรวม 5 หมวดเฉลี่ยมำกกว่ำ ร้อยละ 90 จ ำนวน 21 แห่ง ดังนี้ 
 

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 
14 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนปม 
15 ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง 
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ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ๕ดาว 

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 

 
ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ๕ดาว 
1 เมือง ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหล่ม 
2 เหมืองง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองง่า 
3 ป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหลุม 
4 ริมปิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง 
5 หนองช้างคืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองช้างคืน 
6 ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันมานะ 
7 หนองหนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหนาม 
8 เหมืองจี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าห้า 
9 เวียงยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงยอง 
10 แม่ทา ทาปลาดุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก 
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก 
12 ทาสบเส้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่สะป้วด 
13 ทากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทากาศ 
14 ทาขุมเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเลา 
15 ทาแม่ลอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปงแม่ลอบ 
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฮ่อม 
17 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแพ่ง 
18 ศรีเตี้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหล่ายแก้ว 
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่ายาวใต้ 
20 ลี้ แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เทย 
21 ลี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวงค า 
22 ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปวง 
23 ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้สะลี 
24 ป่าซาง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมงคลชัย 
25 บ้านธิ ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาบ 
26 เวียงหนองล่อง หนองล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองล่อง 
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แผนการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1. รับนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับเขต/กระทรวง โดยมีตัวแทนครู ก. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือทรำบถึงเกณฑ์
กำรประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (ระดับ5ดำว) 

2. ประชุมคณะกรรมกำรระบบบริกำรปฐมภูมิระดับจังหวัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมเชิงนโยบำย 
หลักเกณฑ์เง่ือนไขและระยะเวลำให้คณะกรรมกำรฯทรำบร่วมกัน 

3. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนปฐมภูมิระดับอ ำเภอและต ำบลเพ่ือถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4. นัดหมำยและก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรตรวจเยี่ยมประเมินประจ ำปี 
5. ตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพท่ีผ่ำนกำรประเมินตนเอง เพ่ือรับรอง

มำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ(ระดับ5ดำว) ทั้ง 8 อ ำเภอ 
6. ให้กำรรับรองโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ(ระดับ5ดำว) 
7. ประสำนและแจ้งรำยชื่อโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ(ระดับ5ดำว)  
8. สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

ระดับอ าเภอ 
1. ประสำนนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติกำร  
2. ชี้แจงและถ่ำยทอดเกณฑ์กำรประเมินรับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ  

(รพ.สต.5ดำว) สู่กำรปฏิบัติในระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรตรวจเยี่ยมโดยทีมพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ 

(รพ.สต.๕ดำว) ระดับอ ำเภอ  
4. ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (รพ.สต.5ดำว) 
5. รวบรวมวิเครำะห์และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ 

(รพ.สต.5ดำว) 
6. กำรน ำเสนอปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนจริงและโอกำสในกำรพัฒนำระดับต ำบลและระดับ

อ ำเภอ 
7. ส่งข้อมูลกำรประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (รพ.สต.๕ดำว) ระดับอ ำเภอไปยัง

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพ่ือน ำเข้ำสู่แผนกำรตรวจเยี่ยมประเมินโดยทีมตรวจเยี่ยมประเมินระดับ
จังหวัดต่อไป 

 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1. พัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ  

(รพ.สต.ระดับ 5 ดำว) 
แยกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
1.1 หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรที่ดี 
1.2 หมวดที่ 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชนและผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย 
1.3 หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
1.4 หมวดที ่4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย 
1.5 หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ 
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2. ประเมินตนเอง (Self Assessment)ท้ัง 5 หมวดเพ่ือให้เห็นช่องว่ำง (Gap Analysis) ของกำรพัฒนำ
แต่ละหมวด  จะต้องผ่ำนตำมเกณฑ์แต่ละหมวดอย่ำงน้อยร้อยละ 80.0  และค่ำเฉลี่ยของผลรวมของ
ทุกหมวดต่ ำสุดอย่ำงน้อยร้อยละ 80.0  ด้วย 

3. ส่งแบบประเมินตนเองให้ทีมประเมินระดับอ ำเภอรวบรวมและวิเครำะห์ (Analysis) เพ่ือร่วมวำงแผน
พัฒนำและปรับปรุงส่วนขำดในแต่ละหมวด ก่อนรับกำรประเมินจำกทีมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 

4. ระดับอ ำเภอแจ้งรำยชื่อโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ผ่ำนกำรประเมิน(Self Assessment)ทั้ง 5 หมวด
ไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพ่ือเข้ำสู่แผนกำรตรวจเยี่ยมประเมินรับรองระดับจังหวัด 

 
แผนด ำเนินงำนตำมมำตรกำร และ Small success รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 

Essential Task 
3เดือน 6เดือน 9เดือน 12เดือน 

1.ร่วมประชุมรับทรำบ
นโยบำยจำกกระทรวง 
2. อบรมครู ก. ครู ข. โดย
บุคลำกรในจังหวัด 
3. ประชุมคณะกรรมกำร
ระบบบริกำรปฐมภูมิระดับ
จังหวัด  
4. ประชุมชี้แจงและถ่ำยทอด
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว และ
คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ รพ.
สต.ติดดำว ปี2562 

1.ประชุมชี้แจงและ
ถ่ำยทอดเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดำว  
2. มอบ(ไฟล์)คู่มือ
แนวทำงกำรพัฒนำ  
รพ.สต.ติดดำว ปี 2562 
3. ร้อยละ 100 ของ  
รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์
ประเมินตนเองระดับ  
รพ.สต. และอ ำเภอ 

1. รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ร้อยละ 60 
(สะสม) 

1. รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์
พัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำว ร้อยละ 60 
(สะสม) 
2. มี รพ.สต.ติดดำว
คุณภำพต้นแบบระดับ
จังหวัดจ ำนวน1 แห่ง 

 
มาตรการ / กลยุทธ์ 

1.ทีมสหวิชาชีพ  
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนบุคลำกรที่เป็นทีมสหวิชำชีพ ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

ที่ประกอบด้วย แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ พยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวหรือพยำบำลวิชำชีพ ทันตำภิบำล 
เภสัชกร เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม นักวิชำกำรสำธำรณสุข/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย 
กำยภำพบ ำบัด เป็นต้น และอำสำสมัครสำธำรณสุขที่อยู่ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในชุมชน 
กลุ่มเยำวชน ผู้สูงอำยุ อำสำสมัครสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดบริกำรและกำรสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร แหล่งทุน วัสดุครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น
ในกำรให้บริกำรเพ่ือให้ได้มำตรฐำนในกำรให้บริกำร  

 2.ระบบข้อมูล 
 กำรมีข้อมูลสภำวะสุขภำพของประชำชนในชุมชน  ท ำให้ทรำบถึงภำวกำรณ์เจ็บป่วยและแนวโน้มของ

สภำวะสุขภำพของปะชำชนในชุมชน  และมีชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำด้ำนสุขภำพรวมถึง
คุณภำพชีวิต  น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและจัดกำรกับปัญหำด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน   กำรมีระบบฐำนข้อมูลของสถำน
บริกำร ที่เชื่อมโยงกับโรงพยำบำลที่เป็นแม่ข่ำยในระดับอ ำเภอ ที่มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
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3.ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
กำรมีกองทุนสุขภำพต ำบลมีควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในชุมชนเป็นอย่ำงมำก  

มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนงบประมำณและกำรจัดบริกำรสุขภำพให้เกิดควำมเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
กำรวำงแผนกำรจัดกำรยำและส ำรองยำในภำวะฉุกเฉิน กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์ยำ
อย่ำงเหมำะสม 

4.ระบบบริการ 
 กำรออกแบบระบบบริกำรให้มีประสิทธิภำพ มีระบบที่เข้ำมำสนับสนุนให้หน่วยบริกำรท ำงำนง่ำย

ขึ้น เพื่อที่บุคลำกรในวิชำชีพสำมำรถใช้เวลำในกำรดูแลและรักษำผู้ป่วยมำกขึ้น กำรดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกในชุมชน  กำรดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  

5.ผู้บริหารและภาวะผู้น า 
 ผู้บริหำรระดับจังหวัด อ ำเภอ ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนกำรบริหำร ด้ำนบริกำรและวิชำกำรแก่

บุคลำกรอย่ำงเหมำะสม  
6.งบประมาณ  
มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณโดยคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบและ

เกณฑ์ที่ก ำหนด  และพิจำรณำให้กำรสนับสนุนสถำนบริกำรที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนงบประมำณ  รวมถึง
คณะกรรมกำรในระดับอ ำเภอที่ประกอบด้วยโรงพยำบำลทั่วไป/ชุมชน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรด้ำนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

ปัจจัยต่างๆเพื่อความยั่งยืน 
  -  การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามความจ าเป็นและมีความเหมาะสม 
  -  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ 
  -  การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทุกระดับ 
  -  การสร้างขวัญและก าลังใจ 

 
ปัญหาอุปสรรค 

บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  แต่ต้องการรับการสนับสนุน
เชิงทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการแพทย์  การป้องกันการติดเชื้อ   
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้น 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  นำยธำน ี ศรีวงค์วรรณ์ 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน เดือน ปี ที่รำยงำน 23 มกรำคม 2562 
โทร   081 7244315 



 
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  2.2. การพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ  
ตัวช้ีวัดที่  อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย >ร้อยละ 85) 
 

1.สถานการณ์  
สถานการณ์วัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในปี 2557-2561 มีผลส าเร็จของการรักษา ร้อยละ 

84.90,86.73,84.32,79.42 และ 84.21 ตามล าดับ และมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการรักษา ร้อยละ 
10.40,10.19,12.72,15.69และ 15.79 ตามล าดับ ส่งผลให้อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคของจังหวัด
ล าพูนต  ากว่าเป้าหมาย 

ปัญหาที พบเนื องมาจากปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ 
1.ผู้ป่วยวัณโรคมีปัจจัยเสี ยงต่อการเสียชีวิตสูง (ผู้สูงอายุ มีโรคร่วม , BMI<18.5 , Bedridden ,        

ติดสุราเรื้อรัง และไม่คนดูแลอย่างใกล้ชิด  (ปีงบ 2561 มากถึง 43 ราย (22.63%))   
2.การค้นพบน้อย และค้นพบช้า พบเมื อ Admit มีอาการหนัก & พบใน ICU  
3.การค้นพบน้อย เนื องจากคุณภาพของเสมหะ & ประสิทธิภาพ induced sputum  
4.ขาดระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการดูแลรักษา กลุ่มป่วยเสี ยงต่อการเสียชีวิตสูง 

 

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
ระดับโรงพยาบาลทั่วไป(S/A) 
- ผู้รับผิดชอบหลัก : อายุรแพทย์เชี ยวชาญด้านวัณโรค ,แพทย์ผู้รักษาประจ า clinic TB ,เภสัชกรฯ 

,จนท.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ , พยาบาลประจ า clinic TB , พยาบาล IC , นักจิตวิทยา , นักโภชนาการ , 
พยาบาลประจ าตึกผู้ป่วยอายุรกรรม และห้องแยกโรค , นวก.สธ. , จนท./พยาบาล ประจ า clinic ส าคัญที มี
ส่วนเกี ยวข้อง ได้แก่ clinic NCD, CKD , COPD , HIV และ WCC เป็นต้น 

- ระบบบริการ :  สนับสนุนแพทย์ specialist ( Consult ,Risk Assessment ,Adviser Cloud 
Conference ระดับจังหวัด) , สนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Gene Xpert , Culture TB) , ตรวจ
ทดสอบ TST ในคลินิกเด็ก , Clinic TB คุณภาพ , ห้องแยกโรคได้มาตรฐาน , ระบบก ากับการกินยาและ
ติดตามรักษา(DOT)อย่างต่อเนื อง และ ระบบประเมินความเสี ยงสูงต่อการเสียชีวิต (Score Risk Dead)  

โรงพยาบาลชุมชน(F/M) 
- ผู้รับผิดชอบหลัก : แพทย์ผู้รักษา(Mr.TB) , เภสัชกรฯ , จนท.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ , พยาบาล

ประจ า clinic TB , พยาบาล IC , นักจิตวิทยา , นักโภชนาการ , พยาบาลประจ าตึกผู้ป่วยใน และห้องแยกโรค
, นวก.สธ. , จนท./พยาบาล ประจ า clinic ส าคัญที มีส่วนเกี ยวข้อง ได้แก่ clinic NCD, CKD , COPD , HIV 
และ WCC เป็นต้น 

- ระบบบริการ : ตรวจทดสอบ TST ในคลินิกเด็ก (กรณีมีกุมารแพทย์) , Clinic TB คุณภาพ , ห้อง
แยกโรคได้มาตรฐาน , ระบบก ากับการกินยาและติดตามรักษา(DOT)อย่างต่อเนื อง , ระบบประเมินความเสี ยง
สูงต่อการเสียชีวิต (Score Risk Dead) และ ระบบการค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี ยงวัณโรค (Verbal+CXR) 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(P) 
- ผู้รับผิดชอบหลัก : จนท.สธ./พยาบาล ประจ า รพ.สต. DOT , นวก.สธ. , แพทย์ประจ า

ครอบครัว/ที ปรึกษา และ อสม.เชี ยวชาญด้านวัณโรค 
- ระบบบริการ : ระบบก ากับการกินยาและติดตามรักษา(DOT)อย่างต่อเนื อง , ระบบประเมินความ

เสี ยงสูงต่อการเสียชีวิต (Score Risk Dead) , ระบบการค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี ยงวัณโรค (Verbal Screening) 
, ระบบ Care plan และ ระบบช่องทางการติดต่อสื อสาร เช่น Group Line.  

 

2.2 GAP Analysis  
ปัญหาที่พบ ในปี 2561 :  การค้นพบ case ช้าเกินไป  , พบเมื ออาการหนัก , พบผลการตรวจ 

AFB–ve:ที ผ่านมา inadequate sputum &  saliva , การตรวจ/ ยืนยันผล ด้วย Gene Xpert ของจังหวัด
ล าพูน ยังน้อยอยู่ เพียง 24.24% , พบผู้ป่วยเสียชีวิตปี 61 จ านวน 33 ราย(8.33%) , ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม อายุ 
65 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม 62.5% , การได้รับยา Anti-Tbc drug แล้วเกิด multi organs failure ส่งผลเกิด liver 
& Kidney  ความครอบคลุมคัดกรองโรค ทีบีในกลุ่มเสี ยงส าคัญ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพียง 73.32% 

ปัญหาที่พบ ในปี 2562 :  % การค้นหาน้อยเพียง 15.20% และค้นพบ/ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย TB 
New case น้อย ในไตรมาสแรกเพียง 13.11% , พบเมื ออาการหนัก & ICU และเสียชีวิต , ปัญหาการส่งผล
การตรวจรักษา /ผลทางห้องปฏิบัติการ จาก รพ.นอกสังกัด กระทรวงฯ หรือ เอกชน ข้ามจังหวัด ที ยังไม่เข้า
ร่วม TB CM Online เช่น ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ,เชียงใหม่รามฯ  ส่งผลให้การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการ ท าได้ช้า/
ไม่เป็นปัจจุบัน /การวินิจฉัยอาจคลาดเคลื อนได ้ 
เป้าหมาย :  

- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
- ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 

Coverage) > ร้อยละ 82.5 
- อัตราการเสียชีวิต < ร้อยละ 5  
- อัตราการขาดยาและอัตราโอนออกของผู้ป่วยวัณโรค = 0 

โอกาสในการพัฒนา :  
- อบรม ฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน TB หรือ ทีม ที มีส่วนเกี ยวข้อง ในสถาน

บริการ ในด้าน ระบบข้อมูลฯ , การค้นหา คัดกรอง ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ , ประสิทธิภาพการเก็บเสมหะ ให้ได้
เสมหะที มีคุณภาพ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

- เร่งรัดการคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี ยงป่วยสูง ตามแนวทางเขตสุขภาพที  1  
- คั ด ก ร อ ง  ค้ น ห า เชิ ง รั บ  ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร  ใน ค ลิ นิ ก ส า คั ญ ที เ กี ย ว ข้ อ ง  เช่ น 

NCD,CKD,COPD,HIV,WCC เป็นต้น 
- ติดตาม ควบคุม ก ากับ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสี ยงเสียชีวิตสูง โดยใช้แบบติดตาม Score 

Risk Dead และติดตาม ผ่านระบบ Cloud Conference ระดับจังหวัดทุกเดือน 
- จัดตั้งทีม case management team ครบทุกโรงพยาบาล 
- จัดประชุม DOT Meeting ภายในเครือข่ายระดับอ าเภอ 
- จัดหาห้องแยกโรคให้ได้มาตรฐาน 
- สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในแต่ละระดับ เพื อเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้ดียิ งขึ้น  เช่น น า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จัดท า Pop-up ช่วยเตือน ช่วยในการค้นหาผู้ป่วย ในสถานบริการที ใช้ระบบ 
Hosxp  
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การก ากับติดตาม ประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย มาตรการหลัก ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

Small Success (Process/บทบาทของเขต) 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

 - อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
(เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 
 - ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า  
(TB Treatment Coverage) 
> ร้อยละ82.5 
 - อัตราการเสียชีวิต < ร้อย
ละ 5  
- อัตราการขาดยาและอัตรา
โอนออกของผู้ป่วยวัณโรค = 
0 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ ลดการเสียชีวิต 
- ใช้เกณฑ์ Score risk dead ประเมิน
ความเสี ยง และตดิตามอย่างใกล้ชดิ 
ระหว่างการรักษา 
- ท า Dead case conference ผา่น
ระบบ Cloud conference อย่าง
ต่อเนื องทุกเดือน 
- มีเครือข่ายผู้ให้การรักษา โดยมี ผชช.ว. 
ร่วมกับแพทย์ผูเ้ชียวชาญของ รพ.ล าพูน 
และ รพ.แม่ทา เป็นที ปรึกษาให้แก่ รพ.ใน
เครือข่าย โดยปรึกษาได้ทั้งช่องทาง line 
และ โทรศัพท์ฯ 
- ตรวจทดสอบความไวต่อยาทุกราย เพื อ
ค้นหา RR/MDR-TB  
- การจัดท าแนวทาง/มาตรการ ดา้นการ
ค้นหา /ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสี ยง
เสียชีวิตสูง แยกตามระดับความเสี ยง ให้
เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

มีฐานข้อมูลเปา้หมายกลุ่ม
เสี ยงป่วยเป็นวัณโรคและ
เสียชีวิตสูงของจังหวัดล าพูน   
รายหน่วยบริการ 
 
 
 
 

- มีระบบ Monitoring  
ก ากับและตดิตามการ
ด าเนินงานมาตรการ อย่าง
ต่อเนื อง 
- แนวทาง/มาตรการ ด้านการ
ค้นหา /ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคเสี ยงเสียชีวิตสูง  
 
 
 
 

- ผู้ป่วยวัณโรคที เสี ยงต่อการ
เสียชีวิต ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การติดตาม ดูแล รักษา  ที 
เหมาะสมเฉพาะราย 
- อัตราการเสียชีวิต<ร้อยละ5  
- ร้อยละการตรวจทดสอบ
ความไวต่อยา(DST)  เพื อ
ค้นหา RR/MDR-TB 
เป้าหมาย > 80%  
 
 
 
 
 
 

- อัตราความส าเรจ็การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ > 
ร้อยละ 85 และ  
ร้อยละความครอบคลุมการ 
- อัตราการเสียชีวิต<ร้อยละ 5  
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย มาตรการหลัก ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

Small Success (Process/บทบาทของเขต) 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

- อัตราความส าเรจ็การ
รักษาผู้ป่วยวณัโรคปอด
รายใหม่ (เป้าหมาย > 
ร้อยละ 85) 
 - ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า  
(TB Treatment 
Coverage) > ร้อยละ
82.5 
 - อัตราการเสียชีวิต < 
ร้อยละ 5  
- อัตราการขาดยาและ
อัตราโอนออกของผู้ป่วย
วัณโรค = 0 

มาตรการ เพิ่มความครอบคลุมการค้นพบ
และรักษา 
- คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงหลัก และกลุม่
เสี่ยงป่วยสูง ตามแนวทางเขตสุขภาพท่ี 1  
- ทบทวนคุณภาพ การเก็บเสมหะ พัฒนา 
ฟื้นฟูทักษะ บุคลากรฯ โดย เพิ่มเจ้าหน้าที่ 
LAB ของหน่วยบริการร่วมเป็นคณะกรรมการ 
SP TB ระดับจังหวัด และ จดัท าแนว
ปฏิบัติการเก็บเสมหะส่งตรวจที่มคีุณภาพ  
- การสนับสนุนรถ Mobile X-ray จาก รพช.
ป่าซาง ค้นหาเชิงรุก_กระจายตามจุดต่างๆ 
ของ จ.ล าพูน 
- เครือข่ายระดับพื้นท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการ
คัดกรอง ค้นหา โดย CXR ทั้งเชิงรุกและเชิง
รับ ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายเสีย่งหลัก
ส าคัญ เกดิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT) มาช่วย
ในการค้นหาผู้ป่วย ในสถานบริการ ได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง  เชื่อมกับโปรแกรม
บริการสุขภาพฯ (HosXp) 
- Monitoring ก ากับและตดิตาม การ
ด าเนินงาน มาตรการตามแผนงาน ผ่านการ
ประชุม กวป.ทุกเดือน 

ทุกพื้นที่ ด าเนินการตาม
มาตรการและจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการคัดกรอง ค้นหา 
โดย CXR ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ครอบคลมุทุกกลุ่ม เป้าหมาย
เสี่ยงหลัก 
 

อัตราการคดักรองใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ ร้อยละ 
90 
 
 
 
 
 

อัตราการคดักรองใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่า
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า (TB 
Treatment Coverage)  > 
ร้อยละ 82.5  ของอัตราป่วย 
เป้าหมาย 156/แสนปชก. 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย มาตรการหลัก ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานแต่ละไตรมาส 

Small Success (Process/บทบาทของเขต) 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

 - อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรคปอด
รายใหม่ (เป้าหมาย > 
ร้อยละ 85) 
 - ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า  
(TB Treatment 
Coverage) > ร้อยละ
82.5 
 - อัตราการเสียชีวิต < 
ร้อยละ 5  
- อัตราการขาดยาและ
อัตราโอนออกของผู้ป่วย
วัณโรค = 0 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ ลดการขาดยา การส่งตอ่และ
ติดตามการรักษา 
- ใช้กลไก case management team 
ก ากับติดตามรักษาของทุกโรงพยาบาล 
- จัดท า care plan เฉพาะราย ทุก case 
ก่อน discharge หรือ ส่งต่อผู้ป่วยให้พ้ืนท่ี 
รพ.สต. ดูแลต่อ 
- การใช้ฐานข้อมูล TBCM online ในการส่ง
ต่อข้อมูลการขึ้นทะเบียน วินิจฉัย/รักษา 
ระหว่าง case management ระดับจังหวัด 
ระดับหน่วยบริการ และระดบัพ้ืนท่ี โดยใน
ทุกระดับมีช่องทางการตดิต่อ สื่อสาร ส่งต่อ
ข้อมูล คนืข้อมูล ผ่านช่องทาง Line โดยมี 
case management team / อสม.
เชี่ยวชาญ TB ร่วมในกลุ่มด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี case management 
team  ครบทุกโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 

มีการจัดท า care plan 
เฉพาะรายทุกราย ของ 
 ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงในการ
เสียชีวิต 
 
 
 

- อัตราการเสียชีวิต < ร้อยละ 
5  
- อัตราการขาดยาและอัตรา
โอนออกของผู้ป่วยวัณโรค= 0 
 
 
 
 
 

- อัตราความส าเรจ็การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ > 
ร้อยละ 85 และ  
- อัตราการเสียชีวิต <ร้อยละ 
5  
- อัตราการขาดยาและอัตรา
โอนออกของผู้ป่วยวัณโรค= 0 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ตาราง ร้อยละความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage) 
(ค่าเป้าหมาย 156 ต่อแสนประชากร) ร้อยละ 82.5 

 

อ าเภอ 
ขึ้นทะเบียน PA (ราย) 

เป้าหมาย* (ราย) 
156/แสนปชก.  

เป้าหมาย* (ราย) 
82.5%  

ขึ้นทะเบียน(ราย) ร้อยละ 

เมือง 228 189 30 13.16 
แม่ทา 61 51 4 6.56 
บ้านโฮ่ง 63 52 9 14.29 
ลี้ 109 90 7 6.42 
ทุ่งหัวช้าง 31 26 3 9.68 
ป่าซาง 86 71 9 10.47 
บ้านธิ 28 24 5 17.86 
เวียงหนองล่อง 27 23 3 11.11 

รวม 633 526 83 13.11 
ผลการค้นหาผู้ป่วย ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่ แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ถึงสิ้นเดือน 

ธันวาคม  2561  ร้อยละ 13.11 
 

ตาราง อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

-ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ก าลังอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ 96.20 
-พบอัตราการเสียชีวิตใน Cohort1 จังหวัดล าพูน ร้อยละ 3.80 

 

อ าเภอ 
จ านวน ผู้ป่วย 

ก าลังรักษา เสียชีวิต ขาดยา โอนออก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2 2 100 0 0 0 0 0 0 

บ้านธ ิ 4 4 100 0 0 0 0 0 0 

บ้านโฮ่ง 4 3 75.0 1 25.0 0 0 0 0 

ป่าซาง 6 6 100 0 0 0 0 0 0 

แม่ทา 2 2 100 0 0 0 0 0 0 

เมืองล าพูน 28 27 96.4 1 3.6 0 0 0 0 

ลี้ 4 4 100 0 0 0 0 0 0 

เวียงหนองล่อง 3 3 100 0 0 0 0 0 0 

รวมท้ังจังหวัด 53 51 96.2 2 3.8 0 0 0 0 
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กราฟ ร้อยละ 90 ของผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยงป่วยโรควัณโรค 
 

 
ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี ยง แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ถึง ณ วันที             

12 กุมภาพันธ์  2562 ร้อยละ 36.08  
 

อ าเภอ 
ทีม TB  จ านวน  การ Admit กลุ่มเสี ยง (ร้อยละ)  เยี ยมบ้านทุกวัน  ก ากับการกินยา(ร้อยละ) 
case 

management  กลุ่มเสี ยง* > 2 wks  < 2 wks  ไม่ admit  กรณี admit<2 
wks / ไม่ admit จนท  อสม  ญาต ิ

เมืองล าพูน 1 3 33.3 66.7 0.0 100.00 36.1 55.6 8.3 
แม่ทา 1 5 20.0 40.0 40.0 100.0 90.0 10.0 0.0 
ป่าซาง 1 2 100.0 0.0 0.0 100.0 50.0 30.0 20.0 
บ้านโฮ่ง 1 3 0.0 33.3 66.7 100.0 50.0 50.0 0.0 

ลี ้ 1 9 77.8 0.0 22.2 100.0 100.0 0.0 100.0 
ทุ่งหัวช้าง 1 2 100.0 0.0 0.0 100.0 50.0 25.0 25.0 

บ้านธิ 1 4 100.0 0.0 0.0 100.0 33.3 66.7 0.0 
เวียงหนอง

ล่อง 
1 1 0.0 0.0 100.0 100.0 9.1 45.5 54.5 

รวม 8 29 58.6 17.2 24.1 100.0 46.9 41.8 21.4 
 

- ด าเนินการจัดตั้งทีม case management team ครบ 8 ทีม 
- พบกลุ่มเสี ยงต่อการเสียชีวิตที ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จ านวน 29 ราย (จากทั้งหมด 93 ราย) 
- พิจารณา Admit 75.8% 
-    เยี ยมบ้านทุกวัน ในกรณี กรณี admit < 2 wks และ ไม่ Admit โดย จนท.สธ. 100%  
-    เนื องจากตัวผู้ป่วยและญาติ ปฏิเสธการลงเยี ยมติดตาม/DOT โดย จนท. ทีม CMT เพิ มช่อง 
     ทางการติดตาม/DOT ผ่านทางไลน์ หรือโทรศัพท์ ของญาติและ อสม. 
-    การตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ทุกราย เพื อค้นหา RR/MDR-TB ในกลุ่มผู้ป่วยเก่าที เคย 
     รักษาวัณโรคมาก่อน (previously treated patients) เป้าหมายขึ้นทะเบียน  6  ราย/ส่งตรวจ     
     5ราย (=83.33%) 
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- การพัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั น สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

    
 

- น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT)มาช่วยในการค้นหาผู้ป่วยในสถานบริการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื อง  
- มอบนโยบายเป็นแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดล าพูน เพื อให้หน่วยบริการทุกแห่ง ที ใช้ระบบ 

Hosxp น ามาใช้ เพิ มประสิทธิภาพการท างาน  
- โดยจัดท า Pop-up ช่วยเตือน แสดงข้อความเตือน โชว์ที บัตรคิวฯ หรือ ที หน้าโปรแกรมบริการฯ 

เฉพาะราย 
- อัตราการค้นหาโดย CXR ในสถานบริการ เพิ มข้ึน จาก 14.18% เป็น 36.08% 

 
 
 

ผู้รายงาน : นายณรงค์เดช  นันตาเวียง 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี :  12 กุมภาพันธ์ 2562 
โทร   : 087-1760605 
E-mail :  dang203@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ Service Outcome..  
ตัวช้ีวัดที่ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU 

 
 

1. สถานการณ์(บ่งบอก Outcome หรือ Impact)  
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1  จ านวน  8  

โรงพยาบาลจากจ านวนทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งและRDU  ขั้นที่ 2 มีโรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 12.5% ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์  (เกณฑ์
ร้อยละ 20) โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในพ้ืนที่ ได้แก่ ร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของ
โรงพยาบาล ได้แก่  

-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก URI (เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันAD(เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW (เกณฑ์ ร้อยละ 40) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอดAPL(เกณฑ์ ร้อยละ 10) 
โดยโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  RDU หลายแห่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าวบางตัวชี้วัดซึ่งไม่ครบทุกตัว 

ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ RDU  ขั้นที่ 2  ได ้
   
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  

 

วิเคราะห์โดย ใช้กรอบตามกลยุทธ์ 6building blocksดังนี้  
บริการ  : ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ การจ่ายยา การจัดหายา และ Service 

plan ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด  
คน  :  มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสร้างความตระหนักในผู้สั่งใช้ยา รวมทั้งจะมีการออกนิเทศติดตามการด าเนินงานจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดในโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี  2562 มีแผนออกนิเทศติดตามพ้ืนที่ ร่วมกับทีม
คณะกรรมการ  Service Plan  จังหวัดล าพูน เพ่ือควบคุมก ากับและรับทราบปัญหาในการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของพ้ืนที่  ส่วนการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ด าเนินการเสร็จสิ้ นแล้วในปลายเดือน 
พฤศจิกายน  2561 โดยกลุ่มเป้าได้แก่ แพทย์ผู้สั่งใช้ยาทั้งจังหวัด และ เภสัชกรทั้งจังหวัด  

ข้อมูล  :  มีการควบคุมก ากับติดตามข้อมูลหลายระดับ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในระดับ
กระทรวงในทุก 3 เดือนผ่านระบบรายงานพิเศษ มีการสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการในระดับจังหวัด
ทราบทุก 1 เดือน และ มีการวางแผนในการรายงานข้อมูลในผู้บริหารในระดับจังหวัดทราบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลกลับไปยังหน่วยบริการ และยังมีการเชื่อมโยงผลการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือที่เป็น
ปัญหาในการด าเนินไปยัง  service plan  สาขาทีเ่กี่ยวข้องต่างๆ  
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เทคโนโลยี  : มีโปรแกรมในการรวบรวมและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลตาม
ตัวชี้วัด คือ Program RDU 2016  และรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในรพสต.ผ่านระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัด (HDC)(ใช้ Hos XP ทุก รพช.ยกเว้น รพ.ล าพูน) 

เงิน  :  งบประมาณการด าเนินงานมาจากงบประมาณประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ผ่านโครงการพัฒนาการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประจ าปี 
2562 และ งบประมาณเงินบ ารุงของโรงพยาบาลทุกแห่ง  

ธรรมาภิบาล  : มีเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสั่งใช้ยาของผู้สั่งใช้  
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 การประเมิน Six Building Block RDU 
ระดับ
หน่วย
บริการ 

1. Service Delivery 2. Workforce 3. IT 4.Drug& Equipment 5. Financing 6. Governance 

S, F -การส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผดิชอบ 
(Responsible Use of 
Antibiotics : RUA) 
-AMR (Antibiotic refer/ 
Lab ใน รพช เรื่อง Culture) 
-การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน 
DM (Metformin First line 
ผลงาน60.98% เกณฑ์ 80 %) 
-NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไต 
- Inhale corticosteroid 
(ICS) ใน Asthma (45.67% 
เกณฑ์ 80 %) 

-แพทย/์เภสัชกร ขาด infecious  
disease 
Specialist 
-พยาบาล 
-ขาดความเข้าใจ/ความตระหนัก
ต่อการใช้ Antibiobic (ATB) ที่
สามารถท าให้เกิดเชื้อดื้อยา 
-ขาดการทบทวนการใช้ Clinical 
Practise Guidelide (CPG)  
และการทบทวน Outcome 

-ระบบสารสนเทศ ใน
การบันทึกและสื่อสาร
ปัญหาการใช้ยาและ
ผลลัพธ์ในการดูแลของ
ผู้ป่วย( side effect 
adherence / clinical 
outcome) แต่ละราย 
เชื่อมโยงกันภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวชี้วัด 

-รายการยา ATB ใน รพช. ไม่
เพียงพอในบางรายการในการ
รักษา Sepsis 
-สมุนไพรใน Symptomatic 
treatment(CPG, รายการยา
สมุนไพร) 
-ต้นทุนของ ICS, สมุนไพร ที่สูง 
-Lab ในการ Culture รพช. 
-Antibiogram ระดับจังหวัด 

-ขาดเงินกองกลางในการ
บริหารจัดการยาใน
ระบบส่งต่อผู้ป่วย 

-คกก. RDU ระดับ
จังหวัด /ระดับ รพ. 
(PTC หรือ กก.RDU 
ระดับ รพ.) 
-ขาดการรายงานผลการ
ด าเนินการใน กวป. 
 

รพ.สต. -RUA (รพ.ขนาดใหญ่โดย
เฉพาะที่มีแพทย์ประจ า
อยู่) 
-DM (Metformin First 
line) 
-NSAIDs ซ้ าซ้อน(RDU 
Community) 

-แพทย์ Fam Med 
-เภสัชกร 
-พยาบาลเวชปฏิบัติ 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-ขาดการทบทวนการใช้ 
CPG และการทบทวน 
Outcome 

-IT ในการบันทึกและ
สื่อสารปัญหาการใช้ยา
และผลลัพธ์ในการดูแล
ของผู้ป่วย( S/E 
adherence / clinical 
outcome) แต่ละราย 
เชื่อมโยงกันภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวชี้วัด 
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แผน RDU 
ระดับ
หน่วย
บริการ 

1. Service Delivery 2. Workforce 3. IT 4.Drug& Equipment 5. Financing 6. Governance 

S, F, 
รพ.สต. 

-RUA ผ่านทุก รพ. 
รพ.สต 80% 
-DM 80% 
-ICS 80% 
-NSIADs (RDU 
Community) 

-จัดอบรม RUA แพทย์ และ 
เภสัชกรทั้งจังหวัด 
 
-AMR ใน รพ.ล าพูน 
 
-RDU Community 
 
-ส่งเภสัชกรฝึกอบรมผู้ป่วย
เฉพาะโรค DM 
Hypertesion COPD 

-พัฒนาโปรแกรมบันทึก
ปัญหาการใช้ยา และ
ผลลัพธ์ในการใช้ยา
ผู้ป่วย NCD รายบุคคล 
เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ
โปรแกรมหลักของ รพ. 
 
-ประเมินผลใช้ Score 
monitoring ราย รพ. / 
ราย โรค / ราย แพทย์ 

-บริหารจัดการยาระบบ refer 
เน้นเรื่อง ATB , DM  
 
-CPG มาตรฐานในการใช้ยา
สมุนไพร / รายการยาสมุนไพร
ครบทุก รพ. 
 
 

-จัดตั้งกองทุนบริหาร
จัดการยา refer ระดับ
จังหวัด 
 
-จัดตั้งอนุกรรมการ
บริหารจัดการยา refer 
ระดับจังหวัด(เสนอ 
ผชชว. เป็นประธาน 
และ รองแพทย์ รพ.
ล าพูน และ หน.กง. 
เภสัช รพ.ล าพูน เป็น 
รองประธาน) 

นิเทศติดตามร่วมกับ 
คกก.Service plan 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562) 
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 น กิ จก รรมต าม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ ไม่ เหมาะสมออกจากบัญ ชียา

โรงพยาบาล 
- ส่งเสริมจริยธรรมฯ 
2. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน 4 

กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สตรี

ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 95 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 
 
 

2. รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
RDU 2 ขั้นที่ 1 และ 
2 

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 
2  กลุ่ ม โรค  ได้ แ ก่  RI 
และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่ใช้ยา
ปฏิชีวนะผ่านเกณฑ์ทั้ง RI และ AD 

 

สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปงีบประมาณ 2561 ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

(ที่ผ่าน) 
(ข้อมูลณ วันที่รับตรวจ) 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
(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 

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผา่น RDU ขั้นที่ 1 

8 

R  RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 

2. จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 2 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 25 
 

1. Small Success  
ไตรมาส 1 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 85 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDUขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 95   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
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  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560-2562 

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 

2562 

RDU1 (5ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 7 100 - - - - - - 

**RDU2 ≥40(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 8 100 - - - 

RDUขั้นที่1 ≥95 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 100 

RDU1 (12ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 0 0 - - - - - - 

**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 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562) 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) 

 
 
 

RDU1 (ขั้นที ่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) ร้อยละการ
ใช้Gliben 
clamideใน DM 
สูงอายุ/ไตระดับ 3 

6) ร้อยละการใช้ 
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต ระดับ 
3 

7.) จ านวนสตรี
ตัง้ครรภ์ท่ีใช้ยา 
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 89.55 ✓ ระดบั 4  ✓ 1 ✓ ระดบั 3  ✓ ระดบั 4 ✓ 28.04 ✓ 15.30 ✓ 15.64 ✓ 12.96 ✓ 0 ✓ 1.15 ✓ 0 ✓ 16 17 94.12 ✓ ✓ 

 2.รพ. บ้านธิ F2 92.19 ✓ ระดับ 3 ✓ 1 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 25.49 × 34.20 × 38.25 ✓ 30.00 × 0 ✓ 0.46 ✓ 0 ✓ 2 2 100 ✓ × 

 3.รพ. บ้านโฮ่ง F2 92.22 ✓ ระดับ 3 ✓ 0 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 22.05 × 23.08 × 47.17 ✓ 85.71 × 0 ✓ 0.17 ✓ 0 ✓ 8 9 88.89 ✓ × 

 4.รพ. ลี้ F1 91.69 ✓ ระดับ 3 ✓ 1 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 21.76 × 38.44 × 61.04 × 23.08 × 0 ✓ 0.57 ✓ 0 ✓ 10 14 71.43 ✓ × 

 5.รพ. ทุ่งหัวช้าง F2 94.92 ✓ ระดับ 3 ✓ 0 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 13.18  ✓ 27.27 × 50.00 ✓ 42.86 × 0 ✓ 4.34 ✓ 0 ✓ 4 4 100 ✓ × 

 6.รพ. เวียงหนองล่อง F3 93.63 ✓ ระดับ 3 ✓ 1 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 35.09 × 23.08 × 66.31 × 0 ✓ 0 ✓ 0.00 ✓ 0 ✓ 3 4 75 ✓ × 

 7.รพ. ป่าซาง F2 95.62 ✓ ระดับ 4 ✓ 0 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 3 ✓ 17.43  ✓ 17.82  ✓ 31.74 ✓ 31.58 × 0 ✓ 1.11 ✓ 0 ✓ 13 13 100 ✓ × 

8.รพ. แม่ทา F2 95.73 ✓ ระดับ 4 ✓ 1 ✓ ระดับ 3 ✓ ระดับ 4 ✓ 15.96 ✓ 24.55 × 28.92 ✓ 6.67 ✓ 0 ✓ 3.84 ✓ 0 ✓ 8 9 88.89 ✓ × 

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  

 
เกณฑ์ข้ันท่ี 2 

≤ ร้อยละ 30 (A,S,M1) 
≤ ร้อยละ 20 (M2,F) 

เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ ร้อยละ 20 

 

    ≤ ร้อยละ 20 

   เกณฑ์ข้ันท่ี 2 
≤ ร้อยละ 50 
เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ ร้อยละ 40 

   เกณฑ์ข้ันท่ี 2 
≤ ร้อยละ 15 
เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ 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 และการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดยังมีปัญหาในเรื่องนิยามและความ
ชัดเจนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น คือ Program RDU 2016 แต่ยัง
ไม่ใช่โปรแกรมมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบรับรอง ควรจะมี
โปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานจากฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจาก
ส่วนกลาง  

4.2 ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในการด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ 
RDU ขั้นที่ 2 คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล คือ ในโรคติดเชื้อที่ระบบการ
หายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก URI โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน AD 
บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW และการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด 
APL ซึ่งพบว่ามีบางโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์บางตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป  

4.3.ตัวชี้วัดบางข้อ จะต้องมีการบูรณาการระหว่าง Service plan ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤40% และ
ตัวชี้วัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤10% เป็นต้น 

4.4 การด าเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และสหสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และมีการขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด หรือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
โรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังมีบางโรงพยาบาลมีการขับเคลื่อนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 
 

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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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ Service Excellence 
หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 
ประเด็นตรวจราชการ :  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 
 

1.สถานการณ์ 
อัตราเชื้อดื้อยา/เชื้อไม่ดื้อยาทุกต าแหน่งการติดเชื้อ ในปี 2560 พบร้อยละ 44.45 และในปี 2561       

พบร้อยละ 45.60 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เชื้อดื้อยาที่พบเป็นปัญหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นเชื้อ  ESBL (E.Coli 
/K.Pneumonia) แต่ ยั งไวต่ อCarbapenem , Pseudomonas MDR แต่ ไวต่ อ  Colistin , A. Baum ดื้ อ 
Carbapenemแต่ไวต่อ Colistin และเริ่มพบCRE แต่ส่วนมากไวต่อ colistinนอกจากนี้ยังพบอัตราการติดเชื้อ
ในรพ. (HAI) ในปี2560 ร้อยละ 12.40 และในปี 2561 ร้อยละ 12.10 ซ่ึงลดลงเล็กน้อย เชื้อที่พบส่วนใหญ่จะ
เป็นเชื้อจากชุมชน ( CI )  

อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดของรพ.ล าพูนมีแนวโน้มลดลงจากปี 2560จ านวน 115 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.57ในปี 2561 ลดลงเป็นจ านวน 89รายร้อยละ 1.03ตามล าดับแนวโน้มพบเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือด สามารถควบคุมได้ เชื้อที่ปัญหาส าคัญ ได้แก่ ESBL (E.Coli/K.Pneumoniae) รองลงมา 
Pseudomonas และ A.Baum MDR ตามล าดับ 

การติดตามปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะแบบฉีดในผู้ป่วยใน DDD ยาปฏิชีวนะต่อ 100 วันนอนลดลง
เล็กน้อยจาก 158.90ในปี 2560 เหลือ 156.82ในปี 2561 และปริมาณ DDD การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มที่ออก
ฤทธิ์กว้างหรือสงวนกับเชื้อดื้อยา(รายการยาต้านจุลชีพที่ควบคุม 8 รายการ) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 20.42 ในปี 
2560 เป็น 24.99 ในปี 2561 ซึ่งปริมาณยาต้านจุลชีพที่ควบคุมเพ่ิมขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งจากปัจจัยด้าน       
ผลเพาะเชื้อ  No growth มากกว่า 90 %  ท าให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพที่ ควบคุมจนครบการรักษา                
ในเคสที่มีอาการรุนแรง ซึ่งแพทย์ไม่แน่ใจในการ de-escalate เป็น antibiotic narrow spectrum แต่กรณี  
มีผลเพาะเชื้อและความไวของเชื้อต่อยา การท า de-escalate เป็น antibiotic narrow spectrum ในกลุ่มยา
ต้ านจุลชีพที่ ควบคุม  8 รายการพบมาก เช่น  sputum c/s : เชื้ อ  E.coli /K.pneumonia ESBL S : 
Meropenem, Tazosin R : cef 3,  cef 4, ciproflox แพทย์ยังเลือก de-escalate จาก Meropenem เป็น 
Tazosin เป็นต้น และการท า de-escalate เป็น antibiotic narrow spectrum นอกกลุ่มยาต้านจุลชีพที่
ควบคุม  8 รายการ ได้น้อยเนื่องจากการ response หลังให้ยาได้ผลน้อย  จึงกลับไปใช้ยาต้านจุลชีพที่ควบคุม 
ท าให้ปริมาณการใช้ยาลดลงไม่มาก แต่การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาต้านจุลชีพที่ควบคุมเฉลี่ยเกิน
ร้อยละ 80  ส าหรับผู้ป่วยนอก ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานผู้ป่วยนอก DDD ยาปฏิชีวนะต่อ 
1000 visit ต่อวัน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 6.26  ในปี 2560 เป็น 7.17ในปี 2561 อาจเนื่องจาก seasonal 
disease, อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยนอกเพ่ิมข้ึน และปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานผู้ป่วยรพ.สต. 
ลดลงจาก 0.49 ต่อ 1000 visit ต่อวัน ในปี 2560 เป็น 0.37ต่อ 1000 visit ต่อวัน ในปี 2561 
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กิจกรรม AMR ทีด่ าเนินงานปี 2560 และ2561 
1.ก าหนดนโยบาย และมาตรการ โดยคณะกรรมการ AMR บูรณาการระบบงานและการด าเนินงาน

กับคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง ได้แก่ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC)และคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ (ICC) 

2.การเฝ้าระวัง และวินิจฉัยเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฎิบัติการผ่านระบบ LISและระบบเตือน 
Lab alert ผ่านทางไลน์ ใบรายงานผลเพาะเชื้อระบุ สงสัยเชื้อดื้อยา ระบบรายงานทางโทรศัพท์ และมีการท า 
Antibiogram ปีละ 1 ครั้ง 

3.การดูแลก ากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล Antibiotic Stewardshipโดยทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลโรคติดเชื้อ โดยติดตามยาต้านจุลชีพที่ควบคุม ในด้านข้อบ่งใช้ยา , 
การปรับขนาดยาในผู้ป่ วยโรคตับ /ไต ,Antibiotic De-escalation,Switch IV to PO antibiotic, drug 
interaction, ADR,administrationและ ปริมาณ มูลค่า และความเหมาะสมการใช้ Antibiotic 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล : ควบคุมการติดเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล โดยใช้หลักการ SHIP : Single ใช้คนเดียวไม่ใช้ร่วมกัน ,Staff education,Hand Hygiene มือ
สะอาด เน้นล้างมือ Isolation แยกห้องผู้ป่วย แยกอุปกรณ์ Personel protective equipment ส่งเสริมให้รู้
จริงท าจริง 

5 .การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการโดยทีม AMR และน าข้อมูลส่งต่อแก่หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
6. พัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจ AMR : จัดอบรมวิชาการเชื้อดื้อยาในรพ.แก่

บุคลากรทางการแพทย ์(10 ส.ค. 61) 
7. มาตรการเสริมเพ่ือลดการติดเชื้อในชุมชน CI 

       - มีการรณรงค์แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในชุมชน โดยการจัดสัปดาห์เภสัชกรรม ณ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์                               
(19 มกราคม 2561) 
       - มีการออกรายการวิทยุ 
     - มีการรณรงค์ในชุมชนรว่มกับ รพ.สต. 
 

โอกาสพัฒนางานในปี 2562 
1.การประสานและให้ความร่วมมือการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับจังหวัด /เขต และ

ชุมชนเพ่ือสร้างความยั่งยืน 
2. การใช้ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม 

 

สรุปการด าเนินงานของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 
ภาพรวม
จังหวัด 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  
ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ผลงาน 
จ านวน รพ. ผ่านระดับ 

intermediate 

1 

เป้าหมาย 
(จ านวนรพ.ระดับ A,Sทั้งหมด) 

1 

ร้อยละ 100% 
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สรุปคะแนนการด าเนนิงาน 5 กิจกรรมส าคัญ 

(จากการประเมินตนเอง 21/1/2562) 

รพ.ล าพูน(S) 

1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ   67 
2. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 60 
3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 78 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน ร.พ. 80 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล 

และน าไปสู่มาตรการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
35 

รวม (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) 320 
* ข้อบังคับ basic ทุกข้อ  > 0 คะแนน        ( / ) ใช ่ 

(   ) ไม่ใช่ 
** ข้อบังคับ Intermediate ทุกข้อ  > 0 คะแนน          ( / ) ใช่  

 (   ) ไม่ใช่ 
ระดับ           Intermediate 

 

สรุปคะแนนการด าเนนิงาน 5 กิจกรรมส าคัญ รพ.ล าพูน 

6. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ         67 
7. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ       60 
8. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล       78 
9. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน ร.พ.        80 
10. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล 

และน าไปสู่มาตรการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
      35 

รวม (คะแนนเต็ม 500 คะแนน) 320 
* ข้อบังคับ basic ทุกข้อ  > 0 คะแนน          ( / ) ใช่  

(   ) ไม่ใช่ 
 
 

 
** ข้อบังคับ Intermediate ทุกข้อ  > 0 คะแนน          ( /  ) ใช่  

(  ) ไม่ใช่ 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

รายละเอียดการประเมิน 5 กิจกรรมส าคัญ คะแนน 
เต็ม 

รพ.ล าพูน 

หมายเหตุ  * เป็นข้อบังคับขั้น basic  **เป็นข้อบังคับ Intermediate 
สามารถ download แบบประเมินตนเอง ได้ทาง https://goo.gl/qtJLuv 

1 กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  
(Governance mechanism on AMR)  (100 คะแนน) 
(1) คณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR *  
(2) มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ *   
(3) เป้าหมายการจัดการ AMR ที่ชัดเจน *   
(4) แผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR * 
(5) การก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน  
(6) โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ 
และบุคลากร เพื่อการแก้ไขปัญหา** 
(7) มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับเขต เพ่ือให้ระบบมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ (100 คะแนน) 
(1) การตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน *  
(2) การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน*  
(3) ระบบ Lab Alert * 
(4) ระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยาระดับประเทศ ** 
(5) การจัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(6) การรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ  
(7) ระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(8) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
CQI, R2R 
(9) รพ.ระดับ A,S มีการรายงานเชื่อมโยงกับระดับประเทศ (NARST)** 
(10) การประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับเขตสุขภาพ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ สคร.เขต 
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3 การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล (100 คะแนน) 
(1) การวางระบบการคัดเลือก กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยา
ในโรงพยาบาล และในเครือข่าย * 
(2) การขับเคลื่อนและก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาในโรค/ภาวะ 
ได้แก่ RI, AD, FTW, APL * 
(3) การติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ * 
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(4) การก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ
ในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย และก ากับให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง * 
(5) การติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์กว้างหรือสงวน
ส าหรับเชื้อดื้อยา * 
(6) มาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
(7) การสอนและฝึกอบรมทักษะ 
(8) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่าง
เหมาะสม  
(9) มีการประเมินผลที่สอดคล้องตามมาตรการที่ใช้ รวมทั้งสรุปการ
ด าเนินงานและสะท้อนกลับ 
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4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน ร.พ. (100 คะแนน) 
(1) จ านวนพยาบาล ICN ที่เพียงพอ * 
(2) การประชุมคณะกรรมการ ICC อย่างสม่ าเสมอ * 
(3) โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานเอื้อต่อการจัดการ AMR *  
(4) IPC guideline * 
(5) ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา  
(6) การจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak)  
(7) ร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างานและมีการประเมินและปรับปรุง
แนวปฏิบัติ  
(8) การสอนและฝึกอบรมทักษะ  
(9) มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)  
(10) การติดตามสถานการณ์การพบเชื้อดื้อยา ทั้ง colonization และ 
infection  
(11) มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน IPC 
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5 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และระบบจัดการ AMR  ของ
โรงพยาบาล และน าไปสู่มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา 
AMR อย่างบูรณาการ (100 คะแนน) 
(1) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล 
(2) การวิเคราะห์และการจัดการระบบของโรงพยาบาลในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา  
(3) การตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล  

 
 
 

50 
40 
 

10 

 
 
 

30 
0 
 
5 

 



 
 

113 
 

4.1 รายละเอียดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด โรงพยาบาลล าพูน 

รายงานเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่  
ข้อมูล 1ม.ค. 60 – 31ธ.ค. 60 (ปี 2560) 
โรงพยาบาลล าพูน ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด(Ax100/B) 
=  ร้อยละ 1.57 
 AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ(ราย) A = 115 …………….. 
Acinetobacterbaumannii 5 5 
Pseudomonas aeruginosa 1 16 
Klebsiella pneumonia 21 82 
Staphylococcus aureus 2 22 
Escherichia coli  79 224 
Salmonella spp. 3 20 
Enterococcus faecium 2 23 
Streptococcus 
pneumoniae 

2 7 

B = จ านวนผู้ ป่ วยที่ ส่ ง H/C 
(ราย) 

         B= 7,304 

 

ข้อมูล 1ม.ค. 61 – 31ธ.ค. 61 (ปี 2561) 
โรงพยาบาลล าพูน ร้อยละผู้ป่วยติดเชื้อ AMR ในกระแสเลือด(Ax100/B) 
=  ร้อยละ 1.03 
 AMR Non AMR 
A = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ(ราย) A = 89 …………….. 
Acinetobacterbaumannii 6 6 
Pseudomonas aeruginosa 3 15 
Klebsiella pneumonia 11 45 
Staphylococcus aureus 3 25 
Escherichia coli  61 146 
Salmonella spp. 1 8 
Enterococcus faecium 1 21 
Streptococcus 
pneumoniae 

3 8 

B = จ านวนผู้ ป่ วยที่ ส่ ง H/C 
(ราย) 

         B=  8,639 
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4.2 การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR) ในยากลุ่มที่ควบคุมการใช้ (Controlled Antibiotic) 
มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE, DUR)ในยากลุ่มที่ควบคุมการใช้ (Controlled Antibiotic)โรงพยาบาล
ล 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%) 
 
 
(รอบที่ 3 ปีงบ 60 (เม.ย.61-ก.ย.61)  

รายการยา Controlled 
Antibiotics 

% Appropriate 
รอบที่ 3 

Meropenem 288/325 (88.61%) 
Ertapenem 17/18 (94.44%) 
Imipenem/Cilastatin 4/5 (80.%) 
Cefoperazone/Sulbactam 13/13 (100%) 
Piperacillin/Tazobactam 194/230 (84.34%) 
Colistin 54/58 (93.10 %) 
Levofloxacin 5/6 (83.33%) 
Vancomycin 46/50 (92%) 
รวม 621/705 (88.08%) 
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มูลค่าและปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ควบคุม 8 รายการ (DDD /100 วันนอน) 

รายการยา ปี 2560 ปี 2561 

     DDD/         
100 วันนอน 

มูลค่า 

(บาท) 

    DDD/        
100 วันนอน 

มูลค่า 

(บาท) 

Colistin 3.75 583,246.3 5.41 798,487.5 

Ertapenem 0.84 605,406 0.49 523,700.8 

Levofloxacin 0.36 65,676.6 0.34 76,975.8 

Meropenem 10.32 3,275,163 12.41 4,002,228 

Piperacillin+Tazobactam 3.75 1,425,691.2 5.12 1,169,584.4 

Sulbactam+Cefoperazone  0.34 128,881.5 0.23 82,818 

Imipenem+Cilastatin  0.05 403,818 0.1 350,532 

Vancomycin 1.01 288,155.28 0.89 270,359.04 

รวม 20.42 6,776,037.88 24.99 7,274,685.54 

 

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 

DDD มูลค่า 

(บาท) 

DDD มูลค่า 

(บาท) 

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานผู้ป่วยนอก 

6.26 
(DDD/1000 visit) 

3,910,000.05 7.17 
(DDD/1000 visit) 

  5,072,765.09  
 

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด
รับประทานผู้ป่วยรพ.สต. 

0.49 
(DDD/1000 visit) 

98,653.065 0.37 
(DDD/1000 visit) 

70,739.36 
 

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด
ผู้ป่วยใน 

158.90 
(DDD/100วันนอน) 

6,927,869.28 156.82 
(DDD/100วันนอน) 

14,088,293.87 
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4.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

มีสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนใน รพ. เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSI  สม่ าเสมอทุกเดือน 
      

Target Surveillance ผลการด าเนินงาน 
ปี 60 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 61 (Q1-2) 

VAPต่อ 1,000 วันเครื่องช่วยหายใจ 7.44 7.00 
CA-UTIต่อ 1,000 วันสายสวนปัสสาวะ 2. 26 1.59 
CLABSIต่อ 1,000 วันสายสวนหลอดเลือด 0.30 0.86 
SSIต่อ 100 ครั้งของ Clean Surgery 0.61 0.05 

 

5.Small Success  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- AMR ขั้น Intermediate 
≥ 10 % 

- AMR ขั้น Intermediate 
≥ 20 % 

 

6.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย
รับการตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ 
(Governance 
mechanism on 
AMR) 

- ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
งบประมาณการด าเนินงาน 
AMR เช่น วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ควบคุมการติดเชื้อ ห้องแยก
โรคแต่ละหอผู้ป่วย  
- การตรวจเพาะเชื้อแบบ MIC  
- ยั ง ไม่ มี แ ห ล่ ง ฝึ ก อ บ ร ม
บุคคลากรหลักสูตรโรคติดเชื้อ
ระยะสั้น 4 เดือนของเภสัชกร 
และรพ.ยังไม่มีแพทย์อายุรก
รรมโรคติดเชื้อ มีแพทย์โรคติด
เชื้อในเด็กเป็นที่ปรึกษาของ
ทีม AMR 
- ยังไม่มีการด าเนินงานร่วม
ระดับจังหวัด/ระดับเขต 
 

-สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน AMR เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ การตรวจเพาะเชื้อ
แบบ MIC งบอบรมบุคคลากร
ทางโรคติดเชื้อ ให้ทุนแพทย์
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ 
-ประสานกับระดับ รพช.ใน
จังหวัด ตั้งทีม AMR เครือข่าย
ของจังหวัด โดยรพ.ล าพูนเป็น
เจ้าภาพในการตั้งกรรมการ
จังหวัด 
 

ผลักดันให้การสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ด า เนิ น ง า น  AMR เช่ น 
วัสดุ อุปกรณ์  การตรวจ
เพ าะ เชื้ อ แบ บ  MIC งบ
อบรมบุคคลากรทางโรค
ติดเชื้อ ให้ทุนแพทย์อายุ
รกรรมโรคติดเชื้อ และการ
ตั้งทีม AMR เครือข่ายของ
จังหวัด/เขต 
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย
รับการตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

  2. การเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- การตรวจเพาะเชื้อยังไม่ได้ท า 
MIC การรายงานผลเชื้อที่ต่อ
ยา colistin อาจไม่แม่นย าพอ  
- การรายงานการเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาขาดการ
เชื่อมโยงกับ service plan 
sepsis และขาดการวิเคราะห์
แนวโน้มปัญหาที่พบผู้ป่วยติด
เชื้อในกระแสเลือดในทีม AMR 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งตรวจเพาะเชื้อแบบ MIC 
- สนับสนุนให้คณะกรรม   
ทีม AMR มีบทบาทในการ
น าเสนอข้อมูลใน 
กรรมการบริหารของ
โรงพยาบาล เพื่อส่งต่อข้อมูล
ปัญหาที่พบแก่ หน่วย 
service plan อ่ืน 

ผลักดันให้รพ.มีการตรวจ
เพ า ะ เชื้ อ ให้ ต ร ง ต า ม
มาตรฐาน และ สนับสนุน
บทบาทของทีม AMR ใน
รพ.  
 

3.การก ากับดูแลการ
ใช้ยาในโรงพยาบาล 

- มีการน า CPG ของประเทศ
มาใช้  (ศ .นพ .วิษณุ )ในการ
รั ก ษ า /ข้ อ แ น ะน า ใน ก า ร
เลือกใช้ยาปฏิชีวนะ  มาใช้ใน
กรณี empiric therapy ยังไม่
มีการท า CPG ที่สอดคล้องกับ
ความไวของเชื้อต่อยาของรพ. 
- การควบคุมก ากับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเชื้อ
ดื้อยาและการใช้ยาให้มี
ประสิทธิภาพ ในรพ.เป็นแบบ 
Post-authorization, 
review& feed back ขาด
แพทย์โรคติดเชื้อในการราวน์
ร่วมกัน ซึ่งการราวน์จะ
ประกอบด้วย เภสัชกร 
พยาบาลโรคติดเชื้อ มีแพทย์
โรคติดเชื้อในเด็กเป็น 
consultant by phone  
อาจขาดการประเมินในด้าน
การ diagnosis ไป 
- ข า ด โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ใช้ ย าอย่ า ง
เหมาะสม  

-จัดท าคู่มือclinical practice 
guideline infectiousโดยใช้
ข้อมูลความไวของเชื้อในการ
ก า ห น ด  Clinical practice 
guideline infectious  ใ ห้
ครอบคลุมการติดเชื้อเผยแพร่
ทั้ งในโรงพยาบาล และทั้ ง
จังหวัด เช่น แนวทางการให้
ยาในผู้ป่วย Sepsis, NI เป็น
ต้น 
- ให้งบสนับสนุนอบรมแพทย์
อายุรกรรมโรคติดเชื้อ และ
เป็ น แ ก น น า ห ลั ก ใน ก า ร             
น า ร า ว น์ ข อ ง ที ม  AMR 
โดยเฉพาะ 
 - ส นั บ ส นุ น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมลง
ข้อมูลติดตามผู้ป่วยใช้ยาต้าน
จุลชีพ การใช้โปรแกรมคอม 
พิวเตอร์ในการเชื่อมโยงกับ 
service plan อ่ื น  ก า ร น า
โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้
ยาอย่างเหมาะสม 

- สนับสนุนให้ รพ. จัดท า 
คู่ มื อ clinicalpractice 
guideline infectious 
ของรพ.  
- ผลักดันให้รพ.สนับสนุน
อบรมแพทย์อายุรกรรม
โรคติดเชื้อ 
-ผลักดันให้รพ.สนับสนุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย
รับการตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

4. การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

- การสนับสนุนด้าน
งบประมาณการด าเนินงาน 
AMR เช่น วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
ควบคุมการติดเชื้อ ห้องแยก
โรคแต่ละหอผู้ป่วย 
- การประเมิน CI/HAI อาจท า
ได้ยาก เนื่องจาก HAI ที่
ประเมิน ยังขาดหลักฐานการ
ประเมินบางอย่าง เช่น 
Chest – X ray, ผลเพาะเชื้อ
ที่ Normal flora  

-สนับสนุนด้านงบประมาณ
การด า เนิ น งาน  AMR เช่ น 
วัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุม
การติดเชื้อ ห้องแยกโรคแต่ละ
หอผู้ป่วยอย่างเต็มที ่
- ให้ แพทย์ เจ้ าของไข้ ร่ วม
ประเมิน HAI ร่วมด้วย 

- ผลักดันให้รพ.ส่งเสริม
การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
รพ.อย่างเข้มงวด เพ่ือลด
การแพร่กระจายเชื้อ  
 

5.การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา
และระบบจัดการ 
AMR ของโรงพยาบาล 
และน าไปสู่มาตรการ
ของโรงพยาบาลใน
การแก้ปัญหา AMR 
อย่างบูรณาการ 

ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ
บูรณาการในการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  ก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางจัดการร่วมกัน  
 
 
 
 

- การ เชื่ อม โยงข้ อมู ล ของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอัตรา
การติดเชื้อ  และการปฏิบัติ
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง
โรงพยาบาล เพ่ือน ามาใช้ใน
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ,feedback, 
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และก าหนด
เป็นแผนการด าเนินการ  

แนวทางการเก็บข้อมู ล
และแนวทางการประเมิน
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพ่ือให้
เป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้
ในระดับเขต สามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

 
7.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบกฎหมาย 

-สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน AMR เช่น วัสดุอุปกรณ์ การตรวจเพาะเชื้อแบบ MIC งบ
อบรมบุคลากรทางโรคติดเชื้อ ให้ทุนแพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ 

-ประสานกับระดับ รพช.ในจังหวัด ตั้งทีม AMR เครือข่ายของจังหวัด โดยรพ.ล าพูนเป็นเจ้าภาพใน
การตั้งกรรมการจังหวัด 

-การก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการท ากิจกรรม AMR เช่น  
     การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : อัตราการพบเชื้อดื้อยา/เชื้อไม่ดื้อยา 

น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ , อัตราการติดเชื้อ CRE, อัตราการเกิด HAI น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์        
     การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล : ปริมาณ DDD การใช้ยาปฏิชีวนะทีออกฤทธิ์กว้าง ลดลงกี่

เปอร์เซ็นต์เป็นต้น 
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-การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งอัตราการติดเชื้อ  และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
โรงพยาบาล เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์,feedback, ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์และก าหนด
เป็นแผนการด าเนินการ 
 

8.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ระบุกรณีที่กิจกรรมส าคัญได้คะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 
กิจกรรม ASP ในรพ .รพ.มีระบบ Post authorization: คือ ให้มีการสั่งใช้ยาที่restrict ไปก่อน 4 วัน         

โดยแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องเป็นแพทย์ staff  เท่านั้น หากจะใช้ยาต่อหลัง 4 วัน  ต้องมีการขออนุมัติใช้ยาต่อจากแพทย์
ผู้อนุมัติ ใช้ยาเท่ านั้น นอกจากระบบ Restricted Antibiotic แล้ว ทางทีมยังมีระบบ การประเมินการใช้ยา 
(prospective audit with intervention and feedback)   โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลโรคติดเชื้อ โดยติดตามยาต้านจุลชีพที่ควบคุม ในด้านข้อบ่งใช้ยา, การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับ/ไต
,Antibiotic De-escalation, Switch IV to PO antibiotic, drug interaction, ADR, administration และ 
ปริมาณ มูลค่า และความเหมาะสมการใช้ Antibiotic 

 
                                                                                

ผู้รายงาน...เภสชักรหญิงวรางคณา วัลลา.. 
วันที่……22มกราคม 2562…………… 
โทรศัพท…์…0894309792………… 
Email: warangwanla@gmail.com 

 

mailto:warangwanla@gmail.com
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
จังหวัดล าพูน  สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
 

1.สถานการณ์  
1.1 สถานการณ์ จังหวัดล าพูนในปี 2560  และ 2561  มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่จ านวน 

544 และ 694 ราย ตามล าดับ 
1.2 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในระบบ Fast Track จ านวน 157   และ 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 

31.27 และ 23.8 ตามล าดับ 
1.3 อัตราตายรวม 7.72  และ 8.36  ตามล าดับ 
1.4 อัตราตายของ Ischemic Stroke ปี  2561  เท่ากับ  4.76  และอัตราตายของ  Hemorrhagic  

Stroke เท่ากับ 15.52 
1.5 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยา rt – PA  ในปี 2560  จ านวน 42  ปี 2561  จ านวน 34 ราย ร้อยละ 35.78 
1.6 Door to Needle Time   ภายใน   60  นาที  ปี 2560  คิดเป็นร้อยละ 52.38 ปี 2561  คิด

เป็นร้อยละ 47.06 
1.7 พบอัตราตายเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีผู้ป่วย Hemorrhagic  Stroke เข้ารับการรักษาเพ่ิมข้ึน การส่ง

ต่อผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลระดับสูงกว่าลดลง 
1.8 สภาพปัญหา ยังพบปัญหาการเข้าถึงบริการล่าช้า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มาถึงโรงพยาบาลหลังเกิด

อาการมากกว่า 3.5 ชั่วโมง และการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 มีเพียงร้อยละ 21.61 และ 31.25 
ผู้ป่วยและญาติมีความคาดหวังต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดสูง ซึ่งโดยหลักการในการรักษานั้นมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาและมีข้อยกเว้นในการให้ยา  พบภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล และหลัง
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลในระยะเวลา 3 เดือน 
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1.1 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 แกน
น าชุมชน  อสม  
3) มีการอบรมให้ความรู้
เรื่องสัญญาณเตือนโรค
หลอดเลือดสมองแก่ผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง โดยความร่วมมือ
ของเครือข่าย   ครบทุก 
รพช. 
4) มีการเชื่อมโยงความ
ร่วมมือกับภาคี เครือข่ายทั้ง
ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. มีการท า 
MOU การดูแลผู้ป่วยใน
ชุมชน 
5) มีการประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชน  และใน 
Clinic NCD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-มีคณะท างาน
พัฒนางาน 
Stroke ทั้งระดับ
จังหวัดและ รพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
- มีความร่วมมือ
กับภาคเีครือข่าย
ระดับอ าเภอและ
ต าบลในเขตเมือง  
- ได้รับการ
สนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จากเขตบริการ
สุขภาพที่1 
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service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

 Acute Care and 
Secondary  Prevention 
 1) มี Care Map ในการ
ดูแลผู้ป่วยโดยทีม สหสาขา 
วิชาชีพ มีการร่วมกันวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่
แรกรับ จนกระทั่งจ าหน่าย 
2) มี Stroke Unit 4 เตียง 
3) มีการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้ที่ ER และ Stroke 
Unit 
4) มีโครงการอบรมฟ้ืนฟู
ความรู้แก่บุคลากรเครือข่าย 
จังหวัดล าพูนต่อเนื่องทุกปี  
4) มีโครงการฟ้ืนฟูความรู้
โรคหลอดเลือดสมองสัญจร 
เครือข่าย  รพช. 5 แห่ง              
ในปี 2560 
5) มีการประชุม
คณะกรรมการทีมดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง และมี
การทบทวนการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกันเพื่อหาโอกาสพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รพ.ระดับ A มี
อายุรแพทย์ระบบ
ประสาท และมี
แพทย์ ศัลยกรรม
ประสาททุก รพ. 
รพ ระดับ S 
- มีอายุรแพทย์
รับผิดชอบดูแล
ผู้ป่วยใน Stroke 
Unit  
-มีแพทย์ 
ศัลยกรรม
ประสาท 
-มีพยาบาลผ่าน
การอบรมเฉพาะ
ทาง 4 เดือน 
และผ่านการ
อบรม Basic 
Stroke 
/Advance 
Stroke 
- สื่อสารแนวทาง
การด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
- มีการประชุม
ปรึกษาหารือ 
การด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
รพช 
-พัฒนา Nurse 
Case manager 
-พัฒนาศักยภาพ
RN 
 
 
 

 
 
 
มี
โปรแกรม 
HHC 
ส าหรับส่ง
ต่อข้อมูล
ให้ศูนย์ 
CoC  และ
มีการตอบ
กลับข้อมูล
การเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการประชุม
และประสาน งาน 
อย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งในระดับ เขต 
ระดับจังหวัดและ
ภายใน รพท. 
- มีการด าเนินงาน
ในรูปทีมสหสาขา
วิชาชีพ 
- ได้รับการ
สนับสนุนจาก
ผู้บริหารในการ
ด าเนินการทุก
ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุนใน
การจัด
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-รพ.ล าพูน
สามารถให้ยา         
rt-PA  ทาง
หลอดเลือดด า
ได้ และ
สามารถส่ง
ตรวจ CT 
Scan ได้
ตลอด 24  
ชั่วโมง 
- รพช.  1 
แห่ง สามารถ
ตรวจ CT 
Scan ได ้
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Service  delivery 
 
3.Rehabilation  
 1) มีแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ร่วมทีมดูแล 3 ท่าน 
2) มีระบบการส่งต่อเพ่ือการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  
3) มีทีมติดตามเยี่ยมผู้ป่วย            
ที่บ้าน 
4) มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย
เพ่ือการดูแลต่อเนื่องทั้ง
จังหวัด 
5) มีระบบการนัดผู้ป่วยที่
ชัดเจน  
6) โรงพยาบาลชุมชนทุก
แห่งมีนักกายภาพบ าบัด  
จุดอ่อน 
1. Stroke  Aware Alert 
and  Pre hospital Care 
1) การประชาสัมพันธ์
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมองยังไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
2) ขาดการประเมินผลการ
รับรู้ของประชาชน และกลุ่ม
เสี่ยงถึงความรู้ความเข้าใจ
สัญญาณเตือนโรคหลอด
เลือดสมอง 
3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางส่วน
ขาดยา รักษาไม่ต่อเนื่อง 
4) การคัดกรอง CVD Risk 
ได้ไม่ทั่วถึงท้ังจังหวัด 
5) การใช้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ยังน้อย 
6) รูปแบบของโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หลากหลาย 
 

Health 
Workforce 

-ไม่มี Neuro 
Med .ใน รพท. 
-  รพช.บางแห่ง
เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบบ่อย 
- พยาบาล
ผู้รับผิดชอบ รพช. 
บางแห่ง
รับผิดชอบหลาย 
Service Plan 
 
 
 
 
 
- มีการมอบหมาย
ให้ผู้ช่วยรวบรวม
ข้อมูล            
แต่ไม่ได้
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลก่อนส่ง 
- องค์ความรู้ 
- การบริหาร
จัดการอัตราก าลัง
และภาระงาน 
 

IT 
 
-มีข้อมูลส่ง
ต่อผู้ป่วย 
thai  
refer 
-มีแนวทาง
การส่งต่อ 
ผู้ป่วยโรค
หลอด
เลือดสมอง 
ที่ชัดเจน
และพัฒนา
อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
- เครื่องมือ
ที่ใช้ในการ
คัดกรอง 
CVD Risk 
มี
หลากหลา
ย 
- วิธีการ
รวบรวม
ข้อมูล
แตกต่าง
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การบูรณาการ
โปรแกรม และ
ข้อมูล 
 
 

Financial 
 

-ได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากกองทุน
โรคไม่ติดต่อ 
-ได้รับ
สนับสนุน
งบประมาณ
จากองค์การ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

Drug & 
Equipment 
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service delivery 
Health 

workforce 
IT Governance Financial 

Drug 
&Equipment 

7) ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เข้าร่วมโครงการไม่ต่อเนื่อง 
บางส่วนออกจากโปรแกรม
ก่อนสิ้นสุด 
2. Acute Care and 
Secondary  Prevention 
 1) การเข้ารับบริการหลัง
เกิดอาการล่าช้า 
2) Door to Needle Time 
ภายใน 60 นาที ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย 
3) ยังพบภาวะแทรกซ้อน
ขณะรับการรักษาใน
โรงพยาบาล 
3.Rehabilation  
1) ยังพบผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังกลับไป
อยู่ที่บ้านภายในระยะเวลา 
3 เดือน 
2) มีผู้ป่วยบางส่วนขาดนัด 
3) การติดตามเยี่ยมบ้านไม่
พบผู้ป่วยบางรายเนื่องจาก
ย้ายที่อยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รพช. บางแห่งมี
นักกายภาพ 
บ าบัดเพียง        
1 คน 
 
 
 

- ขาด
โปรแกรม
การเก็บ
ข้อมูล
เฉพาะโรค
ใน รพ.
ล าพูน 
- ไม่มี
โปรแกรม
เชื่อมโยง
ข้อมูล
ระหว่าง
เครือข่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุนใน
แต่ละปีมี
น้อย 
- มีความ
ยุ่งยากใน
การขอใช้งบ
ระดับเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รพช.บาง
แห่งยังไม่มียา
ลดความดัน
โลหิตที่ให้ทาง
หลอดเลือดด า 

 
 

2. มาตรการส าคัญและกลไกในการขับเคลื่อนงานโดยใช้ Six building block 
             1) มีคณะกรรมการ Stroke ทุกระดับ   มีการสื่อสารประสานงานกันอย่างสม่ าเสมอ 
             2) มี CPG ในการดูแลผู้ป่วย stroke                
             3) มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
             4) มีการส่งเสริมให้มีบุคลกรเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
             5) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข/อบรมให้ความรู้แก่ อสม.  
             6) มีการอบรมให้ความรู้แก่  อสม. แกนน าชุมชน และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
             7) มีช่องทางในการกระจายความรู้ให้ทุกหน่วยบริการสุขภาพ 
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             8) สนับสนุนสื่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ 
             9) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย   ปี 2560 ทีมแม่ข่ายเยี่ยมนิเทศ   รพช. ทุกแห่ง                                                       
ปี 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลล าพูน 
             10) มีระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงพยาบาลลูกข่าย 
             11) มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล/ตัวชี้วัดให้เป็นทิศทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงกันได้ใน 
แต่ละระดับ  
3. Essential Task 12 เดือน 

Gap Analysis กิจกรรมหลัก Essential task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.การประชาสัมพันธ์สัญญาณ
เตือนโรคหลอดเลือดสมองยังไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

-ประสานกับกลุ่มงาน               
เวชกรรมสังคม รพช รพสต 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้
ทั่วถึงทุกชุมชน 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ พระ
ภิกษุ.และผู้น าชุมชน 

    

2. การเข้ารับบริการด้วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินน้อย 

- ประสานกับทีม ER เพ่ือ
สื่อสารกับเครือข่าย 
- เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์    

 

3. ผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
บางส่วนขาดยา รักษาไม่
ต่อเนื่อง 

- ประสานกับ NCD  Clinic 
ในการจัดระบบติดตามผู้ป่วย
ขาดนัด    

 

4. Door to Needle Time ไม่
เกิน 60 นาที ยังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย 

- ทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทุก 2 
เดือน    

 

5. ยังพบภาวะแทรกซ้อนขณะ
รับการรักษาในโรงพยาบาล 

- ทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทุก 2 
เดือน 

    

6. ยังพบผู้ป่วยเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังกลับไปอยู่
ที่บ้านภายในระยะเวลา 3 
เดือน 

- ประสานเจ้าหน้าที่ รพสต. 
และ อสม ร่วมดูแล 
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
Primary  Caregiver และ         
อสม. 

    

7. ระบบนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานของเครือข่ายระดับ
จังหวัด 

- เพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารประสานงาน 
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4.ผลการด าเนินงานหรือการบรรลุวัตถุประสงค์  
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (ตัวชี้วัด/Service Excellence) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

 

ปีงบประมาณ 2562 
3 เดือน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1.อัตราตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองรวม 
 

7.72 8.36 น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 

8 5.67 

2.อัตราตายของผู้ป่วย 
Ischemic Stroke  
 

3.62 4.76 น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

3 3.23 

3. อัตราตายของผู้ป่วย 
Hg Stroke 

17.72 15.52 น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

5 10.42 

4.  Door to Needle 
Time ภายใน 60 นาที 

52.38 47.06  
ร้อยละ 50 

4 40 

5.ร้อยละของผู้ป่วยที่เกิด
อาการไม่เกิน 72 ชม  ได้
เข้ารับการรักษาใน 
Stroke  Unit  

 
NA 
 

 

 
NA 

 

 
ร้อยละ 40 

    
     76 

 
59.38 

 

6. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก
ได้รับการผ่าตัดภายใน 
90 นาที 

NA NA ร้อยละ 60 29 0 

 
 
4.ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน (คน/เครื่องมือ/การติดตามประเมินผล/อ่ืน ๆ) 

- สรรหาและส่งเสริมให้มีแพทย์เฉพาะทาง Neuro  Med 
- ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้รับการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่าย 
- การเชื่อมโยงการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของเครือข่าย 
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5.สิ่งท่ีจะพัฒนาต่อเนื่อง 
-ส่งเสริมการคัดกรอง CVD  Risk ในประชาชนให้มากขึ้น 
-พัฒนาการสื่อสารสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองในหลากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่อง และหา

แนวทางการศึกษาการรับรู้  และความเข้าใจ ของประชาชนในชุมชน 
-ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มากข้ึน 
-พัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการดูแลกับ รพช. ตามแนวทางของ Intermediate  care 
-เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูระยะยาวกับงาน LTC 
-พัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
     ผู้รายงาน 
     นางวัชราภรณ์  เชษฐบุรี 
                                               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
     แพทย์หญิงตุลาพร   อินทนิเวศน์ 

                                                              ประธานกรรมการ 
สาขาพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง  
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
   

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอายุรกรรม (Sepsis) 
ประเด็นการตรวจราชการ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (น้อยกว่าร้อยละ 30)  
 

1. สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูน มีกำรพัฒนำงำนสำขำอำยุรกรรมตำม  Service plan มำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ำ 

อัตรำตำยของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในจังหวัดล ำพูนมีแนวโน้มลดลงต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย จำกร้อยละของ
กำรด ำเนินงำนในปี 2561  และไตรมำสแรกของ ปี 2562 ตำมล ำดับดังนี้ 20.75 และ 13.55  จังหวัดล ำพูนมี
กำรจัดวำงแนวทำงในกำรให้บริกำรผู้ป่วยในระบบ  Fast track เชื่อมกับระบบส่งต่อของโรงพยำบำลอ ำเภอใน
เครือข่ำย และเน้นกำรคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้แนวทำงเดียวกันทั้งจังหวัด โดยกำรน ำ qSOFA score, SOS 
score ช่วยในกำรคัดกรองผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่หน่วยปฐมภูมิและโรงพยำบำลชุมชนทุกโรงพยำบำล ตลอดจนมีกำร
ประเมิน Sepsis bundle ในขณะนี้พบว่ำผู้ป่วยส่วนมำก ได้รับกำรรักษำตำม  sepsis bundle ครบมำกขึ้น 
โดยเฉพำะกำรให้กำรดูแลผู้ป่วยแบบภำวะวิกฤตจำกหอผู้ป่วยฉุกเฉินถึงเป้ำหมำยร้อยละ 94.39%  อย่ำงไรก็
ตำมกำรติดตำมประเมินตัวชี้วัดด้ำนอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลดอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยยังต่ ำกว่ำเกณฑ์  
ได้แก่  กำรส่งตรวจ hemoculture ก่อนให้ยำปฎิชีวนะ คิดเป็นร้อยละ 86.06 และกำรแลผู้ป่วย Sepsis ใน 
รพช.ยังขำดเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรประเมินภำวะควำมรุนแรงของโรค รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำง
ระบบ Refer Fast Track คือกำรตรวจ serum lactate ซึ่งต้องร่วมกันผลักดันและพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือดของจังหวัดล ำพูนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้นต่อไป 

2.การด าเนินงาน/ ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ประเด็นตรวจรำชกำรที่มุ่ งเน้น  : อัตรำตำยผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด  
community acquired sepsis ได้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดโดยผ่ำนประเด็นตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น ดังนี้ 

1. มีกำรติดตำมตัวชี้วัด output คือ อัตรำกำรเสียชีวิต จำกภำวกำรณ์ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ 
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ในกลุ่มผู้ป่วย  community-acquired sepsis ให้ได้น้อย
กว่ำร้อยละ  30 ('ไม่นับรวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้ำนและผู้ป่วย  palliative รหัส  Z 51.5) 

2. มีกำรติดตำมตัวชี้วัด  process ของกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ในกลุ่ม
ผู้ป่วย community-acquired sepsisได้แก่ 

2.1 อัตรำกำรได้รับ  Antibiotic ภำยใน  1 ชม. (นับจำกเวลำได้รับก ำรวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ  90 
2.2 อัตรำกำรเจำะ  H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ  90 
2.3 อัตรำกำรเริ่มได้รับ  IV 30  ml/kg (1.5 ลิตรส ำหรับผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก เมื่อมีควำมดันต่ ำ  

(MAP < 65 mmHg) ≥ ร้อยละ 90 (ในกรณีไม่มีข้อห้ำม) 
2.4 อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤตจำกหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ภำยใน  3 ชม. นับจำกเวลำ

Triage time ≥ ร้อยละ  30 
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ตารางที ่1   แสดงอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง community-
acquired sepsis ของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน ปี 2562  ไตรมาส 1 เป้าหมาย < ร้อยละ 30  

 
 (ข้อมูลจาก Sepsis sheet) 

 
กราฟที่ 5 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  
Community - acquired sepsis ในโรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ปี 2562  ไตรมาส 1 
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จำกกรำฟ พบว่ำอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วย community-acquired sepsis ในจังหวัดล ำพูน
ในช่วง ไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 มีค่ำลดลง จำกอัตรำกำรเสียชีวิตของปี 2560 (≤ร้อยละ 30) เนื่องจำก
โรงพยำบำลล ำพูนเป็นโรงพยำบำลแม่ข่ำย รับผู้ป่วยหนักมำรักษำ ส่วนอัตรำตำยในโรงพยำบำลระดับ  F มีค่ำ
ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย คือน้อยกว่ำร้อย 30 แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถดูแลรักษำผู้ป่วย  community-acquired 
sepsis ได้มีคุณภำพมำกขึ้น โดยรวมอัตรำกำรตำยของผู้ป่วยในจังหวัดล ำพูนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังมีตัวชี้วัด
บำงตัวยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ดังทีกล่ำวเบื้องต้น  คือกำรส่งตรวจ hemoculture ส่งผลให้อัตรำ
ตำยใน รพ.ลี้ และ รพ.ทุ่งหัวช้ำง สูงกว่ำโรงพยำบำลอ่ืน  โดยมีควำมสัมพันธ์กับกำรเจำะ  hemoculture  
เนื่องจำกผลเพำะเชื้อมีผลกับระยะเวลำกำรรักษำและกำรให้ยำปฎิชีวนะ 
 

ตารางที ่2  ตัวชี้วัด  process ของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง                            
ในกลุ่มผู้ป่วย  community-acquired sepsis 
 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
(อัตรำร้อยละ) 

ปี 2561 ปี 2562 
(ต.ค.61 – พ.ย.61) 

1 จ ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด   1,095 273 

2 จ ำนวนผู้ป่วยตำยทั้งหมด  363 37 

3 อัตรำตำยผู้ป่วย community-acquired sepsis/ 
septic shock 

< ร้อยละ 30 
 

20.75 13.55 

4 อัตรำกำรได้รับ Antibiotic ภำยใน  1 ชม.             
(นับจำกเวลำได้รับกำรวินิจฉัย)  

≥ร้อยละ  90 
 

81.94 94.73 

5 อัตรำกำรเจำะ  H/C ก่อนให้ Antibiotic  
 

≥ ร้อยละ 90 87.40 86.06 

6 อัตรำกำรได้รับ  IV 30  ml/kg ใน 1 ชม.แรก 
 (ในกรณีไม่มีข้อห้ำม) 

≥ ร้อยละ 90 86.99 92.98 

7 อัตรำที่ผู้ป่วยได้รับกำรดูแลแบบภำวะวิกฤตจำกหอ
ผู้ป่วยฉุกเฉินภำยใน  3 ชม. นับจำกเวลำ Triage 
time  

≥ ร้อยละ  30 36.86 94.73 
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3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 

1. โรงพยำบำลชุมชนระดับ  F บำงโรงพยำบำลเจำะ  hemoculture ไดเ้พียง 1 specimen 
2. โรงพยำบำลบำงแห่ง ให้ยำปฏิชีวนะก่อนเจำะ hemoculture 
3. ไม่มีเครื่องเจำะ  blood lactate ในโรงพยำบำลชุมชนบำงแห่ง 
4. ควำมเข้ำใจในกำรเก็บข้อมูลตัวชี้วัดยังไม่ตรงกัน 
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลยังมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงใบ  sepsis chart และกำรสรุปข้อมูลจำก  

ICD-10 เพรำะมีแนวทำงกำรลงข้อมูลไม่เหมือนกัน 
6. คัดกรองล่ำช้ ำและรักษำไม่ครบ  Sepsis bundle 
7. ไม่มีอำยุรแพทย์ในโรงพยำบำลชุมชนในระดับ  F 
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แนวทางการพัฒนางานในปี 2562 
1. ส่งเสริมกำรป้องกันกำรติดเชื้อ เรื่องวัคซีนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
2. สร้ำงแนวทำงกำรคัดกรองผู้ป่วยในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ให้ใช้ qSOFA ช่วยในกำร 

คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องรีบส่งต่อโรงพยำบำลชุมชน  
3. เน้นกำรใช้และประเมิน  Sepsis bundle ผู้ป่วย และทีมติดตำมประเมินผลกำรใช้ในทุก

โรงพยำบำล 
4. ส่งเสริมให้พัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยตำม  Sepsis bundle ให้ถูกต้องและครบถ้วนมำกข้ึน ดังนี้ 

4.1 สำมำรถเจำะ   hemoculture ได้ถูกต้องและได้ครบ 2 specimens 
4.2  สำมำรถตรวจ  serum lactate ได้ในหลำยโรงพยำบำลมำกข้ึน มำกกว่ำร้อยละ 50 

ตำมค ำแนะน ำของ  survival sepsis campaign 2018 
4.3  สำมำรถเลือกยำปฏิชีวนะได้ถูกต้องและรวดเร็วมำกขึ้น เหมำะสมกับข้อมูลของแต่ละ

ท้องที่ 
4.4 ให้สำรน้ ำได้ครบถ้วนมำกขึ้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ โดยเริ่มให้สำรน้ ำภำยใน 1 ชม. ตำมค ำแนะน ำ

ของ  survival sepsis campaign 2018 
5. พัฒนำระบบกำรส่งต่อโดยใช้ serum lactate และ SOFA  
6. พัฒนำเตียง  ICU เพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยำบำลป่ำซำง และลี้ 
7. พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นแนวทำงเดียวกัน และวิเครำะห์ รำยงำนผลในกำรประชุม

คณะกรรมกำร Service plan 
 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
           1.กำรดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตำม Sepsis bundle 
           2.ไม่มีระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Team 
           3.แนวทำงกำร Refer Fast Track ยังไม่ชัดเจน 
           4.ระบบฐำนข้อมูลในจังหวัดไม่ตรงกัน 
 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
           1.สร้ำง Sepsis Fast Track Protocol 
           2.สร้ำง CPG และผลักดันให้เป็นนโยบำยของ Service plan จังหวัด 
           3.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลในจังหวัด 
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แผนด าเนินงานตามมาตรการ และSmall success รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

เป้าหมาย มาตรการ 
Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.กำรดูแลผู้ป่วย
ไม่เป็นไปตำม 
Sepsis bundle 
 

สร้ำง CPG และ
ผลักดันให้เป็น
นโยบำยของ 
Service plan 
จังหวัด 
 

ประสำน รพช.
เจำะ H/C ก่อนให้
ยำ Antibiotics 
และเจำะครบ  2 
specimen  
 

-ผลักดันให้มีกำร
ตรวจ serum 
lactate >ร้อยละ 
50  

 

ผลักดันให้มีกำรใช้ 
ยำ Hydrocortisone 
และ Norepine- 
phine ในกำรรักษำ 
Septic shock > 
ร้อย 50 
 

ผู้ป่วย Sepsis ได้รับ
กำรดูแลตำมSepsis 
bundle ผ่ำนตำม
เกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัว 
 

2.มีระบบ Rapid 
Response 
System และ 
Rapid 
Response 
Team 
 

สร้ำง Sepsis 
Fast Track 
Protocol 
 

พัฒนำเตียง ICU 
เพ่ือรองรับผู้ป่วย
วิกฤต โดยใช้ 
Case Priority 
round 
 

-ให้มีแพทย์ประจ ำ 
ICU และรับ 
Consult case 
Fast Track ใน
เวลำ 
 

สร้ำง CPG และ
ผลักดันให้เป็น
นโยบำยของ 
Service plan 
จังหวัด 
 

อัตรำตำย 
community 
acquired Sepsis/ 
Septic shock   
< ร้อยละ 30 
 

3.พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลใน
จังหวัด 
 

สร้ำงระบบ
ฐำนข้อมูลให้
เป็นฐำน
เดียวกันทั้ง
จังหวัด 
 

ก ำหนด KPI และ
สร้ำงแบบฟอร์ม
เก็บข้อมูล 
 

สร้ำงโปรแกรมลง
ข้อมูลใน PMK 
 

-พัฒนำระบบข้อมูล
ในจังหวัดให้เป็น
ระบบ On line 
 

สำมำรถรำยงำนผล
เป็นฐำนเดียวกันทั้ง
จังหวัดและเป็น 
Realtime 

 

ผู้รำยงำน  นำยปริญญำ  เรือนวิไล 
ต ำแหน่ง  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลล ำพูน 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัด ล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Service Excellene) 
           สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ECS and Trauma) 
    
1.หัวข้อ / ประเด็นการ
ตรวจ 

 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 ( EMSคุณภาพ,ERคุณภาพ, Referคุณภาพ, Disasterคุณภาพ ) 
 เป้าหมาย :  
ทันเวลา  : เพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการDefinite care 
ปลอดภัย : ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุและมีความรุนแรง 
ประทับใจ: เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

2.ตัวชี้วัดหลัก /ค่า
เป้าหมาย 

อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 (ทั้งท่ีERและAdmit)   น้อยกว่าร้อยละ 12 

3.ตัวชี้วัดรอง / ค่า
เป้าหมาย 

     1. อัตราของผู้ป่วยtrauma(Triage Level 1)และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด  
ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที    
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
     2. อัตราของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage Level1,2)อยู่ในห้องฉุกเฉิน< 2 ชม.  
ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1    ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
     3. อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ ได้รับ
การท่าRCAไม่ต่่ากว่าร้อยละ 100 
     4. อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of 
SevereTraumatic Brain Injury : รหัส ICD  S06.1- S06.9 ไม่เกินร้อยละ 45 
     5. อัตราของTEA unit ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
     6. อัตราของโรงพยาบาลระดับF2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมินECSคุณภาพ  
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 
 

 

 
1.วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อจังหวัดล่าพูน (Emergency Care System: ECS)    
ได้พัฒนา 4 ห่วงโซ่หลักส่าคัญมาอย่างต่อเนื่อง คือEMSคุณภาพ, ERคุณภาพ, Referคุณภาพ, Disasterคุณภาพ 
โดยให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ มุ่งเน้น One province One Hospital   เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมอัตราการรอด
ชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในจังหวัดล่าพูน     
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ตารางท่ี 1 จ านวนทรัพยากรและบุคลากรที่ส าคัญในระบบECS จังหวัดล าพูน 
 

รายการ โรงพยาบาลระดับS (ร.พ.ล าพูน) โรงพยาบาลระดับF1-F2 (6 โรง.) 
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. แพทยE์P       4 คน       - 
6. แพทยG์.Surg / แพทย์Uro  

แพทยS์x.Plastic /แพทยS์x.Vas 
G.Surg 4 คน / Uro 1 คน 
Sx.Plastic 1 คน / Sx.Vas 1 คน 

     - 

7. แพทย ์Sx.Neuro        2 คน      - 
8. พยาบาล EP/ENP        4 คน      3 คน (บฮ.1/ทหช.1/วนล.1) 
9. Paramedic         -      - 
10. T&E NC   2 คน      - 

  
1.1 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ(EMS) หรือPre – hospital care  

            เป้าหมายคุณภาพ คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS มากกว่าร้อยละ 60 
ปัจจุบันศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดล่าพูน อยู่ที่ส่านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูนอยู่

ภายใต้การควบคุมก่ากับดูแลของอปท. ได้ผ่านการประเมินรับรองผลการปฏิบัติงานจากสธฉ. และมีแพทย์
เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลล่าพูนเป็นที่ปรึกษา 1 คนเพ่ือควบคุมดูแลด้านมาตรฐานวิชาชีพ   
ทั้งนี้อปท.จังหวัดล่าพูนให้การสนับสนุนระบบงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล่าพูน(EMS)เป็นอย่างดียิ่ง 
โดยในปีงบประมาณ2561 ได้จัดซื้อรถปฏิบัติการเบื้องต้นแก่ทีมEMRในพ้ืนที่จนเกือบครอบคลุมทุกอปท.100%     
ท่าให้สถิติการเข้าถึงบริการEMSของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจังหวัดล่าพูนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีดังนี้ในปี 2559 - 2561    
คิดเป็นร้อยละ24.48, 25.62 และ26.52 ตามล่าดับ  ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินกลุ่มโรคส่าคัญพบว่าการเข้าถึง
บริการEMS มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย เช่น ผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจากข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการ 
Activated Stroke Fast track ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลล่าพูน  ปีงบประมาณในปี 2560 - 2562 จ่านวนผู้ป่วย 
Stroke Fast track 30 , 46 และ 6 (3 เดือน) รายตามล่าดับ  พบว่ามีการน่าส่งด้วยระบบEMS คิดเป็นร้อยละ 
37.5, 54.76 และ 18.18 (3 เดือน)   ในส่วนปัญหาที่ท่าให้การเข้าถึงระบบEMSไม่ได้ตามเป้าหมายนั้นได้มีการ
ประชุมทบทวนเหตุการณ์และการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบEMSภายใน
จังหวัดล่าพูนมาอย่างต่อเนื่องสม่่าเสมอทุกปี พบปัญหาว่าผู้ประสบเหตุมักจะตกใจเร่งรัดให้น่าส่งโรงพยาบาล
โดยไม่ได้รอทีมกู้ชีพผู้ป่วยจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม  ทีมEMR ในพ้ืนที่มีความครอบคลุมร้อยละ100 
แต่ไม่พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีภารกิจรับผิดชอบหลายด้าน เช่น งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้วย   
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 1.2 งานบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล In-hospital care หรือ ERคุณภาพ    
         เป้าหมายคุณภาพคือ อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 (ทั้งทีE่RและAdmit)   น้อยกว่าร้อยละ 12 
  ข้อมูลสถิติการให้บริการห้องฉุกเฉินของทั้งจังหวัดล่าพูนในปีงบประมาณ 2561 มีผู้ป่วยมารับบริการ   
จ่านวน 214,189 ครั้ง/ปี  เมื่อเปรียบเทียบอัตราใช้บริการห้องฉุกเฉินจังหวัดล่าพูนอยู่ที่527: 1000 ประชากร  
พบว่ามีสถิติสูงกว่าอัตราใช้บริการห้องฉุกเฉินของประเทศไทยซึ่งมีสถิติการใช้บริการอยู่ที่  458 : 1000 
ประชากร พบว่าร้อยละ43.27 เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน จึงถือว่าห้องฉุกเฉินจังหวัดล่าพูนเป็นห้องฉุกเฉินแออัด(ER 
overcrowding)      และจากข้อมูลสถิติในปี 2560-2561 ของจังหวัดล่าพูนพบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปในจังหวัดล่าพูน คิดเป็นร้อยละ 1.08 และ 3.29 ตามล่าดับ    
ซึ่งในปีงบประมาณ2562 ได้ปรับKPIให้รายงานเฉพาะโรงพยาบาลระดับA, S, M1 เท่านั้น   แต่ทั้งนี้ทาง
คณะท่างานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency Care System: ECS )ของจังหวัดล่าพูน  มีมติให้ทุก
โรงพยาบาลของจังหวัดล่าพูนติดตามตัวชี้วัดนี้ต่อเนื่องต่อไปเพ่ือน่าข้อมูลมาวิเคราะห์พัฒนาระบบงานบริการ 
ECSให้ได้ภาพรวมทั้งจังหวัดเชื่อมโยงไร้รอยต่ออย่างเป็นรูปธรรม  ตามเป้าหมายOne province One 
Hospital ในปีงบประมาณ2562 ไตรมาส1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) 
เข้ารับการรักษาในในโรงพยาบาลระดับS (โรงพยาบาลล่าพูน) จ่านวน 618 ราย   เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
จ่านวน 49 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน 17 ราย  เสียชีวิตที่หอผู้ป่วยในจ่านวน 32 ราย  คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 7.25 ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1)ทั้งหมด  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายคือน้อยกว่าร้อยละ12   และ
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลล่าพูนจ่านวน 17 รายนั้น  แยกเป็นประเภทอุบัติเหตุ 5 ราย (หญิง1 
ชาย 4) ประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน 12 ราย    ในผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพบว่าเป็นอุบัติเหตุทางการจราจรทั้ง 5
ราย เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ 4 ราย จักรยาน 1 ราย กลไกการบาดเจ็บมีการเฉี่ยวชนที่รุนแรง หน่วยEMSออก
รับพบว่าไม่รู้สึกตัว ณ จุดเกิดเหตุ 5 ราย ไดC้PR         ณ จุดเกิดเหตุ 1 ราย  และมีภาวะcardiac arrest ได้CPR
ระหว่างการส่งต่อจากร.พ.ชุมชนมาร.พ.ล่าพูน จ่านวน 3 ราย   ผลการชันสูตรศพทั้ง5รายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
วินิจฉัยว่ามีภาวะการบาดเจ็บหลายระบบ Multiple trauma (บาดเจ็บช่องอก ช่องท้อง และกระดูกเชิงหัก
หลายแห่ง)    ส่วนข้อมูลผู้ป่วยประเภทฉุกเฉิน 12 รายที่เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลล่าพูน  พบว่า
วินิจฉัยโรคเป็นMI จ่านวน5 ราย คิดเป็นร้อยละ42  ในจ่านวนผู้ป่วยMIที่เสียชีวิตนี้มี 4รายที่มีภาวะcardiac 
arrestจากบ้านและCPRเข้ามาโรงพยาบาลล่าพูน คิดเป็นร้อยละ80 ของผู้ป่วยMIที่เสียชีวิต ซึ่งพบว่ามีภูมิล่าเนา
อาศัยอยู่ในเขตอ่าเภอเมือง 4 ราย(ต.บ้านแป้น 2 ราย  ต้นธง1ราย  เหมืองง่า1ราย)    ส่วนผู้ป่วยประเภทฉุกเฉินที่
เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลล่าพูนอีก 7 รายที่ เหลือวินิจฉัย เป็น Sepsis:Septic shock 2ราย , 
Gastrointestinal hemorrhage 1 ราย, Lung abscess1 ราย , AAA rupture 1 ราย    และข้อมูลผู้ป่วยที่มี
การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงที่หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลล่าพูนจ่านวน 32 รายนั้น พบว่า5 อันดับโรคแรก
ขอ งก าร เสี ย ชี วิ ต ได้ แ ก่ Sepsis:Septicshock, Gastrointestinal hemorrhage : Anemia, CAD:STEMI และ 
Intracerebral hemorrhage:Stroke ตามล่าดับ     

ในโรงพยาบาลระดับF ทั้งหมดของจังหวัดล่าพูนจ่านวน 7 แห่ง ปีงบประมาณ2562 ไตรมาส 1  
(ตุลาคม-ธันวาคม 2561) มีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage Level 1) เข้ารับการรักษา จ่านวนทั้งหมด 394 ราย 
เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงจ่านวน 18  ราย อัตราเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ3.90 กลุ่มโรคที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็น
Sepsis:Septicshock, CAD:CHF และ อุบัติ เหตุจราจรมีภาวะการบาดเจ็บหลายระบบ Multiple trauma 
ตามล่าดับ 
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1.3 งานReferคุณภาพ   
เป้าหมายคุณภาพคือร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกจังหวัดล าพูนลดลง  และสามารถรับส่งต่อ

ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากจังหวัดเครือข่ายลานนา1 
ข้อมูลจากศูนย์ประสานการส่งต่อจังหวัดล่าพูน สถิติปีงบประมาณ 2560-2561 การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

ออกนอกจังหวัดล่าพูน พบว่ามีจ่านวนลดลงตามล่าดับดังนี้  จ่านวน 666 และ 594 ราย โดยแยกประเภท
สถานพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพที่1   ในปีงบประมาณ 2561 ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยมากที่สุด  297 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00   ส่งต่อสถานพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัด เช่น ร.พ.นคร
พิงค์ จ่านวน 60  ราย คิดเป็นร้อยละ 10.10  ส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เช่น สวนปรุงฯลฯ 97 ราย คิด
เป็นร้อยละ 16.33  และส่งต่อหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาลสังกัดกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ 59 ราย คิด
เป็นร้อยละ 9.93    กลุ่มโรคส่าคัญ 5 อันดับของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส่งต่อนอกจังหวัดล่าพูนในปี 2561 คือ 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 ส่งไปท่าหัตถการของ
กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 

 

2. ก าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
การด่าเนินงานECS จังหวัดล่าพูนในปี 2562 มีเป้าหมายส่าคัญคือ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

วิกฤตฉุกเฉินภาย(Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงน้อยให้กว่าร้อยละ12  ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย
SevereTraumatic Brain Injuryน้อยกว่าร้อยละ45   เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยระบบEMS ของ
ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและโรคช่องทางด่วน    จึงมีแผนการจัดการระบบข้อมูลและการพัฒนาคุณภาพในเครือข่าย
จังหวัดล่าพูน ดังนี้   

2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
2.2 ก่าหนดให้มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. 

เพ่ือค้นหาประเด็นส่าคัญที่ต้องพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบPre – hospital 
care(EMS), In-hospital care  พัฒนาระบบช่องทางด่วน(Fast track : ER/OR/ICU)  
     - เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยก(Triage) โดยมีการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่บุคลากรใน
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก งานการพยาบาลชุมชน โดยการใช้ National Triage ที่พัฒนาโดยกรมการแพทย์ 
     - พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยFast track 
     - เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรค(Early Diagnosis) และการรักษาอย่างรวดเร็ว(Early 
Treatment) และการสื่อสารในทีมสหสาขา 

     - พัฒนา 2P-Safety คือการป้องกันและการลดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน  
2.3 พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน (Referal center) Refer back, Refer recive, UCEP ในผู้ป่วย

กลุ่มที่พ้นระยะวิกฤตแล้ว และพัฒนาศักยภาพงานบริการของโรงพยาบาลล่าพูนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินในเครือข่ายลานนา1 (เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน)ด้วย 

2.4 TEA unit มาตรฐาน  
     - บุ คล ากรท่ างาน เป็ นที มที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพ (Effective Communication and Effective 
Teamwork)และเพ่ิมประสิทธิภาพ Patient Flow 
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2.5  เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย(Hospital  
Preparedness for Emergencies) 

2.6 การวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตร ENP และจัดหาเพ่ิมใน
ส่วนParamedic และบุคลกรสนับสนุน 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
triage level1
ภายใน 24 
ชั่วโมง 

พัฒนาระบบ  
-EMSคุณภาพ  
-ER คุณภาพ   
-Refer 
คุณภาพทั้งใน
จังหวัดล่าพนู
และรองรับ
เครือข่าย 
ลานนา1 
 

-ผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน 
ที่เสียชีวิตใน 
24 ชั่วโมงได้รบั
ทบทวน
คุณภาพทุกราย 
-ผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่มี > 2 
hours target 
ใน ER ได้รับ
ทบทวน
คุณภาพทุกราย 

-รพ.ทุกแห่งมีการ
พัฒนาศักยภาพ 
ER ตามเกณฑ์ ER 
service Delivery 
ของกรมการแพทย์ 
-การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คัดแยก(National 
Triage) 
 

-พัฒนาแนวทาง
การดูแลผู้ป่วย
กลุ่มโรคส่าคัญ 
ระหว่างการส่งต่อ  

รพ. F2 ขึ้นไปผา่นเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ (60%) 
>80% 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมา
โดยระบบ EMS > 40% 
-อัตราตายของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 
ชม.< 12 % 
- อัตราตายของผู้ป่วยที่มี 
PS score .0.75 < 1 

ลดอัตราการ
เสียชีวิตใน
ผู้ป่วย 
SevereTBI 
 

จัดระบบการ
ดูแลรักษา
ผู้ป่วย Severe 
TBI  

 

มีแผนพัฒนา
ระบบ Fast 
track Servere 
TBI 
 

-มีแนวทางพัฒนา
ระบบ
intermediate 
care ผู้ป่วย  
Severe TBI 
-พัฒนา Door ER 
to OR, ICU 

-อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ป่วยSevere 
TBI ลดลง 
(เป้าหมาย <45%) 
 

 

-อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย Severe TBIลดลง 
(เป้าหมาย 45%) 
-อัตราของผู้ป่วย
Severe TBI (Triage 
Level1)และมีข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัด สามารถ
เข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 
60 นาที    
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 

 
ลดการส่งต่อ
ออกนอก
จังหวัดล่าพนู 

-พัฒนาระบบ
สารเทศ 
-Refer 
คุณภาพทั้งใน
จังหวัดล่าพนู
และรองรับ
เครือข่าย 
ลานนา1 
 

-มีแผนการ
จัดการ
ฐานข้อมูล
ระบบรับส่งต่อ
จังหวัดล่าพนู 

-มีการวิเคราะห์
ระบบการสง่ต่อ
จังหวัดล่าพนู 

-มีระบบ
สารสนเทศการส่ง
ต่อจังหวัดล่าพูน 

-น่าผลการวิเคราะห์สู่
การพัฒนาระบบให้
สามารถลดการส่งต่อ
ออกนอกจังหวัดล่าพูน 
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เป้าหมาย มาตรการ Small success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

TEA unit 
คุณภาพ 
 

พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
เชื่อมโยง
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ 

-มีคณะท่างาน 
TEA unit 
ระดับจังหวัด 
-มีแผนการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ประสานงาน 
TEA unit 

-มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน่าสู่การ
พัฒนาเครือข่าย 
-มีแผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพใน
เครือข่าย 

-เกิดระบบการ
ประสานเชื่อมโยง
ให้เกิดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ 
ระหว่าง
โรงพยาบาล 
ระหว่างจังหวัด  

-ระดับความส่าเร็จของ 
TEA unit = ๓+ 

 
4. ผลส าเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น /ปัญหาอุปสรรค  
     ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนผู้มารับบริการห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดล าพูน 

Triage ล าพูน ป่าซาง บ้านโฮ่ง    ล้ี ทุ่งหัวช้าง แม่ทา บ้านธิ เวียง
หนองล่อง 

รวม
ทั้งหมด 

Level 1   2,673     394     367     434     119       89     143 145 4,364 
Level 2   3,416  1,877     789     505     703     279    542 441 8,522 
Level 3 20,952  4,219  2,935   3,333   3,637   2,215 4,165 2,446 43,902 
Level 4 14,242  6,650  7,016 11,555   5,453   8,651 5,215 5,516 67,298 
Level 5   8,624  6,867  7,144   4,372 15,867 18,373 10,200 18,656 90,103 
  รวม 52,907 20,007 18,251 33,374 25,779 29,577 20,265 27,204 214,189 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัดหลักและตัวชี้วัดรองของ Service Plan ECS & Trauma 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี2562 

2561 2562 
ไตรมาส 1 

ตัวช้ีวัดหลัก(Primary Outcome)    
 อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(Triage Level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับA, S, M1  
(ทั้งทีE่RและAdmit)    

< 12%   

                  - รพ.ล าพูน < 12% 3.29 
(Level 1+2) 

7.29 

                  - รพ.F2 ขึ้นไป < 12% 2.55 6.62 
ตัวช้ีวัดรอง(Secondary Outcome)    

1. อัตราของผู้ป่วยtrauma triage 1 และมีข้อบ่งชี้ในการ
ผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัด
ได้ภายใน 60 นาที    
 

>80% 45.45 
(15/33) 

50.00 
(2/4) 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี2562 

2561 2562 
ไตรมาส 1 

2. อัตราของผู้ป่วยtrauma triage 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 
ชม. ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1   

>80% 36.35 
เก็บ60นาที 

70.90 

3. อัตราตายของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุก
ระดับ ได้รับการท าRCA  

100% 100% ไม่มีเคส 

4. อัตราของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate 
of SevereTraumatic Brain Injury : รหัส ICD  S06.1- 
S06.9    

< 45% 40 
(32/80) 

45.45 
(15/33) 

5. อัตราของTEA unit ในโรงพยาบาลระดับA, S, M1 ที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

>80% 100% 100% 

6. อัตราของโรงพยาบาลระดับF2 ขึ้นไปท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน
ECSคุณภาพ  

>80% >60 >60 

   
 
 
  ตารางท่ี 4 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน24 ชั่วโมงแยกรายโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน 
              ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561) 
 

โรงพยาบาล 

อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงใน รพ.F2 ขึ้นไป < 12%  ไตรมาสที่ 1 
Trauma วิกฤตฉุกเฉิน 

(Level 1) 
Non - Trauma วิกฤตฉุกเฉิน 

(Level 1) 
เสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

ทั้งหมด(Level 1) 
เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ 

ล่าพูน 10 79 12.66 39 539 6.58 49 672 7.29 
ป่าซาง 4 14 28.57 6 88 6.82 10 102 9.80 
แม่ทา 0 9 0.00 1 16 6.25 1 25 4.00 
บ้านธิ 0 9 0.00 0 38 0.00 0 47 0.00 
บ้านโฮ่ง 0 11 0.00 4 69 5.80 4 80 5.00 
ทุ่งหัวช้าง 0 10 0.00 1 27 3.70 1 37 2.70 
ลี้ 0 6 0.00 2 97 2.06 2 103 1.94 
รวมจังหวัด

ล าพูน 
14 138 10.14 53 874 3.41 90 2,631 3.42 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต(level 1+2) มาโดยระบบ EMS แยกรายโรงพยาบาล 
            ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561) 
 

เดือน 

Trauma วิกฤติฉุกเฉิน 
(ESI 1+2) 

Non -Trauma วิกฤติฉุกเฉิน 
(ESI 1+2) 

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งหมด 
(ESI 1+2) 

มาโดย 
EMS 

ทั้งหมด 
(ไม่รวม 
Refer) 

ร้อยละ มาโดย 
EMS 

ทั้งหมด 
(ไม่รวม 
Refer) 

ร้อยละ มาโดย 
EMS 

ทั้งหมด ร้อยละ 

ล่าพูน 56 111 50.45 238 1,077 22.10 294 1,188 24.75 
ลี้ 10 45 22.22 44 400 11.00 54 445 12.13 
ป่าซาง 20 83 24.10 25 414 6.04 45 497 9.05 
แม่ทา 15 22 68.18 35 53 66.04 50 75 66.67 
บ้านธิ 12 30 40.00 22 161 13.66 34 191 17.80 
บ้านโฮ่ง 2 18 11.11 8 83 9.64 10 101 9.90 
ทุ่งหัวช้าง 4 10 40.00 14 27 51.85 18 37 48.65 
รวม 119 319 37.30 386 2,215 17.43 505 2,534 19.93 

 

ตารางท่ี 6 อัตราการรอดชีวิต ของผู้ป่วย OHCA(Survival to admit/Refer) ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.2561) 

โรงพยาบาล 

ระดับS 

ร้อยละของผู้ป่วย ROSC (3 เดือน) 
< ร้อยละ 30 

ร้อยละผู้ป่วยที่รอดจน Admit(3 เดือน) 
< ร้อยละ 30 

ROSC OHCA ร้อยละ SA OHCA ร้อยละ 
ล่าพูน 7 19 36.84 7 19 36.84 

โรงพยาบาล 

ระดับ F1 F2 

ร้อยละของผู้ป่วย ROSC (3 เดือน) 
< ร้อยละ 15 

ร้อยละผู้ป่วยที่รอดจน Refer (3 เดือน) 
< ร้อยละ 15 

ROSC OHCA ร้อยละ SR OHCA ร้อยละ 
ลี้ 2 23 66.66 2 23 66.66 

ป่าซาง 3 10 30.00 3 10 30.00 

แม่ทา 1 5 20.00 1 5 20.00 

บ้านธิ 0 5 0.00 0 5 0.00 

บ้านโฮ่ง 4 11 36.36 4 11 36.36 

ทุ่งหัวช้าง 0 1 0.00 0 1 0.00 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลการประสาน รับส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินจังหวัดล าพูน ปี 2560-2562 

รายการ ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2561) 

1. Refer in 5,092 5,896 1,428 

2. Refer out   603 (666) 558 (594) 158 (177) 

3 Refer back  292 (332) 597 (895) 203 (456) 

4. Refer receive  147 (304) 139 (279) 25 (70) 

5. UCEP เริ่ม 25 ก.ย.60 183 (1,739) 47  

 

ตารางท่ี 8  ข้อมูลโรงพยาบาลปลายทางของการส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินออกจากจังหวัดล าพูน 
ปี 2560-2562 

รายการ ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
(ต.ค.-ธ.ค.2561) 

1.ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่ 405 297 114 

2.ร.พ.นครพิงค ์  102 60 18 

3.ร.พ. สวนปรุง  68 97 16 

4. ร.พ.อ่ืนๆ 16 59 11 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูล 5 กลุ่มโรคส าคัญของผู้ป่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีการส่งต่อออกจากจังหวัดล าพูน     
 ปี งบประมาณ2561 -2562  

รายการ ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
(ต.ค.-ธ.ค.2561) 

1.หัวใจและหลอดเลือด 226 38 

2.จิตเวช   96 16 

3.อายุรกรรมทั่วไป 40 6 

4.Hemorrhagic stroke 32 14 

5.กุมารเวชกรรม 20 7 
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลผู้ป่วยRefer inจากโรงพยาบาลในเครือข่ายลานนา1 (ธ.ค.61-ม.ค.62) 

 ธันวาคม มกราคม 
จ านวนประสาน จ านวนรับได้ จ านวนประสาน จ านวนรับได้ 

เชียงใหม่ 29 14 40 18 
แม่ฮ่องสอน 2 0 2 1 

รวม 31 14 42 19 
คิดเป็นร้อยละ  45.16  45.23 

 
 
ตารางท่ี 11  โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปตามการประเมิน ECS คุณภาพแยกรายโรงพยาบาลในจังหวัดล่าพูน 
                (ประเมินตนเองครั้งที่ 1 / 2562) 
 

เกณฑ์ ECS ล าพูน ล้ี ป่าซาง แม่ทา 
บ้าน
โฮ่ง 

บ้านธิ 
ทุ่งหัว
ช้าง 

มิติที่ 1. การประเมินผู้อ่านวยการ
โรงพยาบาล และทีมบริหาร 

84 68.6 60 80 60 94.3 77.1 

องค์ประกอบที่ 1 อาคารสถานที่ 75.29 71 62.4 68.7 47.5 78.4 60 
องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร 71.67 65 48.9 53.33 44.44 64.4 57.7 
องค์ประกอบที่ 3 การรักษา พยาบาล 84.29 77.5 63.3 76.67 48.33 69.2 47.5 
องค์ประกอบที่ 4 MCI and Disaster 
management 

78.46 46.2 36.9 64.62 50.77 55.4 55.4 

องค์ประกอบที่ 5 Referral system 70 75 75 60 35 80 65 
องค์ประกอบที่ 6 การปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

95 68 76 56 60 80 72 

องค์ประกอบที่ 7 ระบบสนับสนุน 82.86 72.9 75.3 65.88 60.59 64.1 54 
 องค์ประกอบที่ 8 Pre – hospital 
EMS Intervention 

90.67 88.3 86.7 80 38.33 86.7 76.7 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบบริหารจัดการ 80 75 50 30 20 75 60 
องค์ประกอบที่ 10 Information 
system  

80 63.8 71.3 58.75 47.5 80 73.8 

องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนาคุณภาพ 
(Quality management)  

100 86.7 80 73.33 73.33 100 80 

องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและวิจัย 7.5 5 10 15 25 5 20 
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 77.96 67.79 61.89 65.18 48.16 75.34 63.76 
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4 ปัญหา อุปสรรค  
4.1 ด้านบุคลากร 

     - จ่านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับภาระงานในระบบECS ที่ดูแล ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาถือว่าห้อง
ฉุกเฉินจังหวัดล่าพูนเป็นห้องฉุกเฉินแออัด(ER overcrowding)    
     - บุคลากรในด้านการประสานงาน/งานธุรการในระบบECS   ใช้บุคลากรแฝงร่วมกับงานด้านการ
รักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉิน ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ๑๖๖๙ ซึ่งอยู่ในการควบคุมของอปท. ใช้
อัตราก่าลังห้องฉุกเฉินไปปฏิบัติงานpast time     และงานศูนย์ส่งต่อ  งานTEA unit เป็นอัตราก่าลังรวมของ
ห้องฉุกเฉินทั้งหมดท่าให้รับผิดชอบหลายงาน  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้ไม่เต็มที่ 

4.2  ภูมิประเทศระยะทางท่ีห่างไกลเป็นเขาสูง เช่น อ.ลี้  ทุ่งหัวช้าง มีความเสี่ยงสูงในการออก EMS  
ระบบการติดต่อสื่อสาร มีจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท่าให้การเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ป่วยในกรณี EMS, Refer เพ่ือการดูแลต่อเนื่องไม่ครอบคลุม 

4.3 ระบบข้อมูลโปรแกรมITEMS , HDC, IS online , PHER accident และ ThaiRefer มีความ 
ซ้่าซ้อนไม่บูรณาการเข้ากับโปรแกรมPMKของโรงพยาบาลล่าพูน 
 

5. ข้อเสนอแนะ /ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
5.1 เสนอแนะให้น่าข้อมูลไปพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยFast trackกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ

ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
5.2 การบูรณาการระบบข้อมูล ในส่วนการจัดเก็บในโปรแกรม IS online , PHER, PMK, Thai 

Referเพ่ือลดความซ้่าซ้อน และการบูรณาการการน่าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากโรคส่าคัญ   

5.3 ก่าหนดโครงสร้างงานระบบECS และกรอบอัตราก่าลังบุคลากรที่สัมพันธ์กับภาระงานในระบบECS   
5.4 งบประมาณในการจัดบริการระบบECS ที่เหมาะสม ครอบคลุมในภาวะปกติและกรณีสาธารณภัย 

  

ผู้รับผิดชอบ 
1.นายแพทย์ อุกฤษฏ์   สุขเกษม     
ต่าแหน่ง นายแพทย์ช่านาญการ   รพท.ล่าพูน  โทร  081-881-7330 
2.นาง วัฒนา  น่าพล    
ต่าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการพิเศษ   รพท.ล่าพูน  โทร 089-997-3208 
3.นางสาวณิชานันท์   ศรีวิชัย   
ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ   รพท.ล่าพูน โทร 081-885-5574 
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ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561

สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Outcome)  
ประเด็นหลัก : ยาเสพติด  
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  
 

1.สถานการณ์  
ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้การ

สาธารณสุขน า  โดยถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับกระแสสังคมทั่วโลก ที่มี 
แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสมดุล ช่วยลดทอนความผิดต่อผู้เสพ โดยการบ าบัดรั กษา ให้สามารถ     
ลด ละ เลิก แทนการลงโทษ ตามแนวคิดเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ไขปัญหา รวมถึง การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  การติดตามดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติด   
ให้โทษ พ.ศ.2522 และผ่านการรับรองคุณภาพสถานบ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) ครบทั้ง  
8 แห่ง การจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภายใต้คณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาเสพติด Cluster) และทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข (Case Manager) 
โดยติดตามผลการด าเนินงานจากการนิเทศงาน การประชุม ระบบรายงานกิจกรรม ระบบรายงาน บสต. และ
ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม)   

ผลงานตามตัวชี้วัด: อัตราหยุดเสพในระยะ 3 เดือนหลังการบ าบัด 2558 - 2561  ในภาพรวมของ
จังหวัด มีผลงานสูงกว่าเป้าหมายทุกปี คิดเป็น ร้อยละ 97.93, 93.33, 97.47 และ 97.42 (เป้าหมาย ร้อยละ 
50,92,92 และ 90 ตามล าดับ)  

 

 

  

  

  

 

ที่มา : บสต.บ าบัดจงัหวัดล าพนู ปีงบประมาณ 2557-2561  

 

ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในปี 
2557 - 2560 ผู้ป่วยระบบสมัครใจมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ตามประกาศ คสช. 108 และรัฐบาลที ่
เปิดโอกาสให้เข้ารับการบ าบัด ในระบบสมัครใจ
เป็นอันดับแรก  และ  ในปี 2561 กระทรวง
สาธารณสุข รับถ่ายโอนภารกิจการบ าบัด ผู้ป่วย
บั งคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  ท าให้ สถาน 
พยาบาล มีภาระงานในการจัดบริการที่เพ่ิมขึ้นทั้ง
ผู้ป่วยสมัครใจและไม่ควบคุมตัว  รวมทั้ง ประกาศ 
สนง.ป.ป.ส.ให้โอกาสสมัครใจเพียงครั้งเดียว ส่งผล
ให้ผู้ป่วยระบบบังคับบ าบัดเพ่ิมมากข้ึน  
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สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน ปี 2561  
ด้านพื้นที่ พบว่า มีการจับกุมคดียาเสพติด จ านวน 2,861 คน แยกเป็น ข้อหาผลิต 13 คน (ปลูก

กัญชา) , ข้อหาจ าหน่าย 785 คน ,ข้อหาครอบครอง 622 คน และข้อหาเสพ 1,441 คน  สถานที่จับกุม ส่วน
ใหญ่ตามบริเวณถนนและจุดตรวจ/จุดสกัดในพ้ืนที่ รองลงมาได้แก่ บ้านพักอาศัย หอพักอาศัยเชิงพาณิชย์  
สถานที่สาธารณะ และสวนล าไย โดยพ้ืนที่ที่มีการจับกุมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน ,    
แม่ทา,บ้านโฮ่ง ,ลี้ และ ป่าซาง  

ด้านบุคคล พบว่า มีผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด 2,372 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 27.27 โดยมี
ภูมิล าเนาในจังหวัด ร้อยละ 76.20  

ด้านตัวยา พบว่า ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากท่ีสุด ได้แก่ ยาบ้า ร้อยละ 97.5 รองลงมาได้แก่ กัญชา 
ฝิ่น ไอซ์ กระท่อมและ เฮโรอีน (ที่มา : รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.ลพ. ครั้งที่ 10/2561)  

ด้านการบ าบัด พบว่า ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 2561 ทุกระบบสูงกว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 106.37 (จ านวน 1,737 คน : เป้าหมาย 1,633 คน)  แยกเป็น ระบบสมัครใจ 
สถานพยาบาล จ านวน 653 คน (ร้อยละ 81.02) และ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 196 คน (ร้อยละ 
98) ,ระบบบังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว จ านวน 631 คน (ร้อยละ 199.68) , ควบคุมตัว จ านวน 96 คน (ร้อยละ 
59.63) และระบบต้องโทษ จ านวน 161 คน (ร้อยละ 107.33) ส าหรับภาระงานของหน่วยบ าบัดที่รับถ่ายโอน
ผู้ป่วยบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว จากกระทรวงยุติธรรม ในปี 2561 พบว่า สถานบ าบัดทั้ง 8 แห่ง 
ให้บริการผู้ป่วยยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอก  ทั้ง 2 ระบบ จ านวน 1,284 คน แยกเป็น โรงพยาบาลล าพูน       
มีผู้เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด จ านวน 469 คนคิดเป็น ร้อยละ 36.53 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลลี้ ,ป่าซาง ,
แม่ทา ,บ้านโฮ่ง ,บ้านธิ ,เวียงหนองล่องและทุ่งหัวช้าง จ านวน 239 ,161 ,144 ,139 ,77 ,34 และ 21 คน คิด
เป็น ร้อยละ 18.61 ,12.54 ,11.21 ,10.83 5.99, 2.65 และ1.64 ตามล าดับ ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่ เป็น
เพศชาย ร้อยละ 92.64 ช่วงอายุ 18-24 ปี เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด ร้อยละ 24.66 ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ 43.33  ยาเสพติดที่ใช้ ร้อยละ 97.87  เป็นยาบ้า การจ าแนกผู้ป่วย  เป็นผู้ใช้ ร้อยละ 1.38 ,   ผู้เสพ 
ร้อยละ 81.38, ผู้ติด ร้อยละ 12.59 และ ไม่ระบุ ร้อยละ 4.66 

  

2.เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function  
คณะกรรมการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด  ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการบ าบัดรักษาทุก

ระบบ รวมทั้ง หน่วยบริการระดับอ าเภอ /ต าบล  ภายใต้ระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดล าพูน ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองประธาน 
และนายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยเข้าร่วมประชุมและรับ
มอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งมอบนโยบายระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัด   การจัดบริการ โดยคณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ  (ยาเสพติด Cluster)  และทีมสหวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข (Case Manager)  และติดตามผลการด าเนินงานจากการนิเทศงาน การประชุม ระบบรายงาน
กิจกรรม ระบบรายงาน บสต. และฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม)  มีภาระงานตามโครงสร้าง 
อยู่ใน กลุ่มงานควบคุมโรค ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  ส าหรับ รพ.ท./รพ.ช. ทุกแห่ง เป็นศูนย์เพ่ือการคัด
กรอง ท าหน้าที่คัดกรอง ประเมินทางคลินิก บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด ส าหรับ
โรงพยาบาลล าพูน มีจิตแพทย์ 2 ท่าน ในระดับอ าเภอ  รพ./สสอ./รพ.สต. มีผู้รับผิดชอบงานหลัก และเกื้อกูล     
ทุกแห่ง โดยจัดท าข้อมูลผ่านระบบก าลังพลเป็นประจ าทุกปี  
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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
บูรณาการ งบประมาณจากทุกแหล่ง    

ด้านงบประมาณ จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ (รพ./สสอ.) ตามผลงาน บสต.และ
นโยบายส าคัญ โดยให้จัดท าโครงการฯ ตามภารกิจหลักและนโยบาย โดยระบุกิจกรรมส าคัญที่ พ้ืนที่ต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติด าเนินการ และ     
มีระบบการควบคุมก ากับ  เร่งรัด การเบิกจ่าย ทุกเดือนและน าเสนอในที่ประชุม ศอ.ปส.จ. ทุกเดือน   

 

2.2 GAP Analysis  
- การบ าบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment : CBTx) เป็นการปรับ

แนวคิดและน านโยบายสู่การปฏิบัติที่ต้องใช้เวลา และการปรับทัศนคติในภาพกว้าง เพ่ือให้บุคลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริงในชุมชน/พื้นที่  

-ระบบรายงาน บสต. ไม่เสถียร (ช้า, ไม่สามารถบันทึกและเข้าโปรแกรมในช่วงเวลาราชการ) และ
ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลอ าเภอ และ โปรแกรม สนง. คุมประพฤติ ส่งผลให้การ
ประมวลผลช้า และไม่สัมพันธ์กับช่วงบ าบัดรักษาและติดตาม 

-จังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่บ าบัดแบบควบคุมตัว  และจ านวนเตียงในการรับผู้ป่วยแบบควบคุมตัวใน
เขตสุขภาพที่ 1 ไม่เพียงพอ ท าให้ผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว ต้องเข้ารับการบ าบัดใน
โรงพยาบาลภายในจังหวัด ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเสพ และสภาพปัญหาของผู้ป่วย  

  

2.3 Framework  
จังหวัดล าพูน ให้บริการการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้สารเสพติด แบบผู้ป่วยนอก : 

MOD Matrix (กายจิตสังคมบ าบัด) ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  ครบ ๔ ขั้นตอน 
ร่วมกับการให้บริการ Brief Advice (BA) ,Brief Intervention (BI) ,Motivational Interviewing (MI) และ 
Cognitive Behavior Therapy (CBT) รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก ร่วมกับ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.ในพ้ืนที่ 
ระบบบั งคับบ าบัด มีผู้ แทนโรงพยาบาลล าพูนและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการฯ , ระบบต้องโทษ ร่วมเป็นทีมวิทยากรและคณะท างานบ าบัดฟ้ืนฟูในเรือนจ า  ศูนย์เพ่ือการ
คัดกรอง ใช้แบบ V.2 เพ่ือจ าแนกสถานะ ทั้งในสถานพยาบาลและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และติดตาม
ภายหลังการบ 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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ในกรณีโรงพยาบาลชุมชน ที่มีผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การก่อความรุนแรง เกินขีดความสามารถ มีการประสานงานและปรึกษาโรงพยาบาลล าพูน หรือส่งต่อ
โรงพยาบาลเฉพาะทางระดับเขต คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่       

 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข         
การแต่งตั้งคณะท างานฯและประชุมเตรียมความพร้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากร
กระบวนการ คณะท างานให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ และคณะท างานด้านปฐมพยาบาลและส่งต่อด้านสุขภาพ  

ด้านการบูรณาการเพ่ือจัดบริการและส่งต่อผู้ป่วยทุกระบบ  มีการประสานงานและเชื่อมโยงการ
แก้ไขปัญหาผ่านคณะท างานโต๊ะข่าว,คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
และคณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

2.4 Task List  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
-มีแนวทางการ
ด าเนินงาน CBTx 
-มีการประชาสัมพันธ์ 
เสริมสร้างความตระหนัก
และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
-จั ด ท า โค ร งก ารแ ล ะ
สนับสนุนงบประมาณ
ส าห รับหน่ วยบ าบั ด /
ติ ด ต าม  ต าม ว ง เงิน ที่
ได้รับจัดสรร  
 

-ร้อยละ 100 อ าเภอ    
มีการด าเนินการบ าบัด
ฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง 

-รพ.ทุกแห่งเตรียมการ
เพ่ือขอรับการประเมิน
ภายนอก การรับรอง
คุณภาพซ้ า  

-มีการรายงานผลและ  
บันทึกผลงาน CBTx  
-การรายงานผลในระบบ 
บสต.เป็นปัจจุบัน  และ
สามารถใช้ประโยชน์ใน
ภาพรวมระดับจังหวัด  
-ตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

-ร้อยละ 20 ผู้ติดยาเสพ
ติดที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง 1 ปี  
-ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้
เสพ ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์สามารถหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษา 3 เดือน  
-รพ.ทุกแห่งส่งเอกสาร
เพ่ือขอรับการประเมิน
ภายนอก การรับรอง
คุณภาพซ้ า 

 
2.5 Activities /Project  
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมป้องกันไม่เสพยาเสพติด 
-การค้นหา ชักชวนและติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด  
-เสริมสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มวัยโดยจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์/รณรงค์ฯ  
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน (TO BE NUMBER ONE)  
-สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น 20,000 ชุด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บ าบัดฟื้นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และกลับคืนสู่สังคม 
-พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ (ควบคุม ก ากับ และประเมินผล)  
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการคัดกรองส่งต่อและการบันทึก บสต ระดับอ าเภอ 
-การบูรณาการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด (สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ) 
-การประเมินคัดกรอง ในศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับอ าเภอ  
-การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะขั้นที่ 2 โดยห้องปฏิบัติการ (อีโมโนวิทยา)  
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-การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  
-จัดบริการกลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่น ด้วยเมทาโดนระยะยาว (MMT) ในโรงพยาบาลล าพูน  
-การติดตามดูแลช่วยเหลือระหว่างและหลังการบ าบัดครบเกณฑ์  
-ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด 
-พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทีมผู้ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดรายใหม่และรายเก่า 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
-การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx)  
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง   
-การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ปี 2562 จังหวัดล าพูน 
-พัฒนารูปแบบการค้นหา/ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (พชอ.) 
-แผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการต าบล  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร 
-บริการจัดการข้อมูลและรายงานเฝ้าระวังยาเสพติด บสต. และ 43 แฟ้ม ให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ 
-วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ บสต.ทุกระบบทุกเดือนและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล บสต.ทุก 4 เดือน  
   

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนากฎหมายและการควบคุม 
-ประชุมคณะท างาน ยาเสพติด Cluster จังหวัดล าพูน ปีละ 2ครั้ง 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด  มาตรฐานใหม่ 
-บริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพบริการ และบุคลากรตามนโยบายระดับจังหวัด ส่วนกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบบริหาร  
-จัดสรรงบประมาณ ตามผลงานในระบบ บสต.ปี 2561 
-ส ารวจก าลังพลประจ าปี 
-ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ลพ.และโต๊ะข่าว รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลักทุกแผน     
 

2.6 Monitoring and Evaluation Process   
ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามโครงการฯ ที่อนุมัติ และควบคุมก ากับให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้ถูกต้องตามภารกิจ ทันเวลา และระเบียบกระทรวงการคลัง  
การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายมีการทบทวนและน าเสนอผลงานทุกเดือนโดย

หน่วยงานหลัก แยกตามแผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด และ  
แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวบรวมผลงานโดย สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน เป็นผู้ประสานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระบบรายงาน บสต. ทุกระบบ  

มีระบบควบคุมภายใน ก ากับคุณภาพมาตรฐานงาน  และ นิเทศติดตามงานในสถานบริการระดับ
อ าเภอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด    
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3. ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2561– มกราคม 2562)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1.ก าหนดให้การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) เป็นประเด็นการรับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กับ สาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยสนับสนุนงบประมาณ แห่งละ 35,000 บาท และได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบ าบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในวันที่ 22 มกราคม 2562 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที ่สาธารณสุข,ปกครอง,ต ารวจ,ผู ้น าชุมชน อสม.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 80 คน   

2.ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพ่ิมการเข้าถึง     
ทุกกลุ่มวัย จ านวน 100 ผืน ส าหรับติดด้านหน้าสถานบริการทุกแห่ง  
“ ผู้เสพคือผู้ป่วย สมัครใจเข้าบ าบัด  ไม่เสียประวัติไม่มีความผิด  บ าบัดได้ที่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย ” 

3.จัดท าโครงการและสนับสนุนงบประมาณส าหรับหน่วยบ าบัด/ติดตาม ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
2,248,000 บาท  และเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมทั้งสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นจ านวน 20,000 ชุด  

4.การขับเคลื่อนช่วงเร่งรัด 3 เดือน ได้ทบทวนเป้าหมายในอัตรา 5 :1000 ประชากร และขอความ
ร่วมมือไปยัง ศอ.ปส.จ.ลพ เพ่ือเร่งรัด ค้นหา ผู้เสพ/ติดและการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดในปี 2561 รวมทั้งการ
บันทึกข้อมูลใน ระบบ บสต ให้เป็นปัจจุบัน 

5.เตรียมความพร้อมจัดท า ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562  
ณ วัดกู่ขาว ต าบลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เสพจ านวน 100 คน  
-ผลการประเมินตนเอง (28 ธันวาคม 2561) เกณฑ์มาตรฐาน 6 หมวด ได้คะแนน 58 คะแนน ร้อยละ 87.88  
 

3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.1  ร้อยละ 20 ของผู้ติด ยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และ

ได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  
ผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention rate) จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ระบบสมัครใจ มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย   
คิดเป็น ร้อยละ 30 โดยมีจ านวนผู้บ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่ผ่านการบ าบัดและได้รับการติดตามอย่างน้อย 4 
ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผลการบ าบัดรักษา จ านวน  6  คน และ จ านวนผู้บ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่มีการ
ประเมินผลการบ าบัดรักษาทั้งแบบครบโปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจ าหน่ายผลเสียชีวิต) โดยวันที่
สรุปผลการบ าบัดรักษาถึงวันปัจจุบันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จ านวน 20  คน รายละเอียดตามตาราง : 1  

 

ตาราง 1 : จ านวนและร้อยละ ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับ
การติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) ปี 2562  (ต.ค.61 – 31 ม.ค.62) 
 

ระบบ ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ร้อยละ ข้อมูลที่ 1 คือ จ านวนผูบ้ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่ผ่านการบ าบัด
และได้รับการติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี หลังจากสรุปผล
การบ าบัดรักษา  สมัครใจ 6 20 30 

บังคับ 2 32 6.25 ข้อมูลที่  2 คือ จ านวนรอบบ าบัดรักษา สถานะผู้ติด ที่มีการ
ประเมินผลการบ าบัดรักษาทั้ งแบบครบโปรแกรม/ไม่ครบ
โปรแกรม (ไม่รวมจ าหน่ายผลเสียชีวิต) โดยวันที่สรุปผลการ
บ าบัดรักษาถึงวันปัจจุบันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  

ต้องโทษ  0 0 0 
รวม 8 52 15.38 
ที่มา : บสต. ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ 31 ม.ค.62) 
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3.2.2 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษา
ครบตามก าหนด ( 3 month Remission rate)  

ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 43.43  โดยมี
จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ใช้และผู้เสพที่เข้ารับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง และหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากสรุปผลการบ าบัดรักษา(ต้องไม่เสพซ้ า) จ านวน 86 คนและจ านวนผู้ป่วยยาเสพติด
ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเป็นผู้ใช้และผู้เสพเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการประเมินผลการบ าบัดรักษาทั้ง
แบบครบและไม่ครบโปรแกรม ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยจ าหน่ายเนื่องจากเสียชีวิต จ านวน 198 คน รายละเอียด
ตามตาราง : 2   

 

ตาราง 2 : จ านวนและร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษา
ครบตามก าหนดทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2562 (ต.ค.61 – 31 ม.ค.62) 
 

ระบบ ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ร้อยละ ข้อมูลที่ 1 คือ จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดเป็นผู้ใช้และผู้เสพที่เข้ารับ
การติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
3 เดือน หลังจากสรุปผลการบ าบัดรักษา(ต้องไม่เสพซ้ า) สมัครใจ 86 198 43.43 

บังคับ 17 198 8.59 ข้อมูลที่ 2 คือ จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา
เป็นผู้ใช้และผู้เสพเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการประเมินผล
การบ าบัดรักษาทั้งแบบครบและไม่ครบโปรแกรม ทั้งนี้ไม่นับรวม
ผู้ป่วยจ าหน่ายเนื่องจากเสีบชีวิต  

ต้องโทษ  0 107 0 
รวม 103 503 20.48 

ที่มา : บสต. ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ 31 ม.ค.62) 
 

3.2.3 จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ผลงานการบ าบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 (ตค.-มค.62) มีผู้เข้า

รับการบ าบัดรักษา จ านวน 440 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.17  ของเป้าหมายจังหวัดล าพูน (เป้าหมายทุกระบบ
จาก ส านักงาน ป.ป.ส. 1,748 คน)   แยกเป็น ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล จ านวน 104 คน (ร้อยละ 11.34) 
และการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จ านวน 47 คน (ร้อยละ 94) ,ระบบบังคับบ าบัด      
ไม่ควบคุมตัว จ านวน 273 คน (ร้อยละ 76.68)  , ระบบบังคับบ าบัด ควบคุมตัว จ านวน 16 คน (ร้อยละ 
13.33)  ส าหรับ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และระบบต้องโทษ ยังไม่มีรายงาน รายละเอียดตามตาราง : 3  

ตาราง 3 : จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2562  
ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  คงเหลือ 

1.สมัครใจ  (รพ.ท./รพ.ช.) 917 104 11.34 813 
2.CBTx 50 47 94 3 
2.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ.ลพ.)  200                                                                                                                                                                     0 0 200 
3.บังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.ท./รพ.ช.)  356 273 76.68 83 
4.บังคับบ าบัด ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)   120 16 13.33 104 
5.ระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัด)  105 0 0 105 

รวม 1,748 440 25.17 1,308 
ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2562 (ข้อมูล ณ. 31 ม.ค. 62) 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.การน าเสนอ นโยบาย แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่พ้ืนที่ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดย

จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ และเชื่อมโยงทุกระดับ 
2.ระบบรายงานยาเสพติด ควรใช้เพียงระบบเดียว   

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
โครงการบูรณาการหมู่บ้านสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยกระบวนการชุมชน

บ าบัด อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จากปัญหายาเสพติดที่
ชุมชนได้สะท้อนปัญหา และ ในอดีต ผู้น าชุมชน เสียชีวิตจากการถูกยิง  รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงหนองล่องเช่น ผู้ป่วยไม่
มาบ าบัดตามนัด ติดตามไม่ได้ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลบุตรหลาน เป็นต้น  

ทีมงานจึงได้เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 4 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 52 คน 
ระยะเวลา 4 เดือน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้ป่วยสามารถหยุดเสพเมื่อครบก าหนดได้ถึง 
จ านวน 47 คน ร้อยละ 90.38 ส าหรับ ผู้ป่วย อีก 5 คน ยังอยู่ในกระบวนการบ าบัดรักษาและต้องติดตาม
ต่อเนื่องโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป  

 
 
 
 
 

ผู้รายงาน : นางพัชรี  วีรพันธุ์ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2562 
โทร   : 089 9524248 
E-mail : patvee24@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ตัวช้ีวัดที่ : 10 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
1. สถานการณ์  

การฆ่าตัวตาย (Suicide) หรือท าร้ายตนเอง เป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูนและมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และภาวะต่างๆที่หลากหลาย จากข้อมูลรายงานของ
ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราฆ่าตัวตาย  ส าเร็จของจังหวัดล าพูน
ตั้งแต่ปี 2550 – 2560 (10 ปีย้อนหลัง) อยู่ระหว่าง 11.62-20.02 ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กร
อนามัยโลกก าหนด ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็ของจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2550-2560 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงของผู้พยายามฆ่าตัวตายที่รายงานผ่านระบบ 506S ของจังหวัดล าพูน    
ปี 2556-2559  พบว่า ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการท าร้ายตนเองได้แก่ ปัญหาด้านความสัมพันธ์ 
(ร้อยละ 17.45) รองลงมาเป็นปัญหาภาวะซึมเศร้า (ร้อยละ 14.10) และปัญหาดื่มสุรามาก (ร้อยละ 13.93) 
อีกทั้งยังมีปัญหาสุขภาพ/การมีโรคประจ า และพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การดื่มเหล้าเป็นประจ า  ท าให้เกิด
แนวโน้มของการท าร้ายตนเองมากขึ้น โดยช่วงอายุที่มีการพยายามท าร้ายตนเองมากท่ีสุด ได้แก่ อายุ 25-59 ปี 
(ร้อยละ 72.56) และเพศหญิงมีความพยายามท าร้ายตนเองมากกว่าเพศชาย  

และในผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ พบว่า ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการท าร้ายตนเอง ส่วนใหญ่
คือการดื่มสุรามาก(ร้อยละ 50.17)  โดยช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จ ได้แก่ อายุ 25-59 ปี (ร้อยละ 77.63)
และเพศชายมีการฆ่าตัวส าเร็จสูงกว่าเพศหญิงเกือบ 4 เท่า 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
2.1 Structure-Function 

ปี 2562 ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตของจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตาม
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่  6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)โครงการที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

2.แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตามประเด็นการพัฒนาระบบบริการ Service Plan 
สาขาสุขภาพจิต และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 10 เรื่อง อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ(Selected KPIs) 

 
2.2 GAP Analysis 
1. ขาดการวินิจฉัยจากแพทย์ทั่วไปในการประเมิน การวินิจฉัย และการลงรหัสโรค ที่ถูกต้องและแม่นย า 
เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการกลับเป็นซ้ า และท าให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับบริการ
อย่างครบวงจร 

2.ประชาชนยังขาดความตระหนักในสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้พยายาม
ท าร้ายตนเอง 

3. อัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน รพช. ยังมีไม่เพียงพอ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้น1 

 

ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นในการปิด GAP 

1.พัฒนาศักยภาพ และความรู้ ความเข้าใจของแพทย์ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจรักษา วินิจฉัยผู้พยายามท า
ร้ายตนเอง(X60-X84)ให้ถูกต้องแม่นย า 

2.สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในระดับรพ .สต.เพ่ือให้สามารถคัดกรอง เฝ้าระวัง ผู้ที่พยายามท าร้ายตนเอง
เบื้องต้น และส่งต่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.1 เพ่ิมจ านวนและประสิทธิภาพ อสม/อสม.ชช.สุขภาพจิต (Gate Keeper) 

3.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน (รพท.
ล าพูน รพช.ป่าซาง และรพช.เวียงหนองล่อง) 
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2.3 Framework 
 

กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง 
 

กลุ่มป่วย 
 

1.ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
      -เพ่ิมทักษะการด าเนินชีวิตและการ
จัดการกับปัญหา Coping skill 
     -ให้ความรู้ทางสุขภาพจิต 
 

2.สร้างความช่วยเหลือทางสังคม
(Psychosocial Support) 
   -กระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังการท าร้าย
ตัวเองของอย่างใกล้ชิดในรายที่มีความเสี่ยง
อยู่ 
  -ใช้แหล่งสนับสนุน เครือข่ายทางสังคม เช่น 
ผู้น าทางศาสนา แกนน าทางสุขภาพ 
 

กลุ่มตาย (Suicide Act) 
 

 ตัวช้ีวัด 
  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 
กลุ่มไม่ตาย(Suicide 
ideation/Attempt/Re- Attempt) 
1.เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตาย  
2.มีแนวทางการดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
 
 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน(4กลุ่มโรคหลัก) 
     -โรคซึมเศร้า ≥  ร้อยละ 60  
     -โรคจิต           ร้อยละ 67  
     -โรคสมาธิสั้น    ร้อยละ 10 
     -โรคออทิสติก    ร้อยละ 10 

2. ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราในพ้ืนที่เข้าถึง
บริการ (เป้าหมายลดลงร้อยละ 1) 

3. ร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง 
(เป้าหมายลดลงร้อยละ 6) 

 

 ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา
ท าร้ายตนเองซ้ าใน1ปี(เป้าหมายร้อยละ 80) 

 
2.4 Task List 

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นดังนี้ 

1.การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน(Acute care)ในโรงพยาบาลระดับ S และ F 
2.ระบบการจัดบริการจิตเวชที่ได้รับมาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3.พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและดูแล

ต่อเนื่องให้อาการอยู่ในระยะสงบ ได้แก่ โรคติดสุรา โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น 
4.บูรณาการโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในพ้ืนที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 
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โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย ดังนี้ 
1. 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 
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด 
 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ       = 
ปี 2562 

จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ (คน) X 100,000 
จ านวนประชากรกลางปี 2562(คน) 

 
2. ร้อยละของจ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจากเดิม 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 6  ร้อยละ 8  ร้อยละ 10 

 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด 
ร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง A1-A2 X 100 

A1 
A2 : จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จของปี 2562 
A1 : จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จของปี 2561 
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2.5  Activities / Project 
• มาตรการขับเคลื่อนงาน   
1. การพัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายในจังหวัดล าพูน และ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 
 

1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการฆ่าตัวตาย ระดับจังหวัด ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต จังหวัดล าพูน” 

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ระบาดวิทยาการฆ่าตาย ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงและโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
1.3 จัดท าโครงการสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 (พ้ืนที่ศึกษา ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน) 
2. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการ 

 

2.1 พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคติดสุรา โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิ
สั้นและในผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

2.2  ขอรับการประเมินเพ่ือจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ 
(รพ.ลี้(F1) รพ.บ้านโฮ่ง(F2)) 

2.3 โรงพยาบาลระดับ S และ F ให้บริการ Acute care ได้ (ยกเว้นรพช.เวียงหนองล่อง) 
2.4 มีแบบประเมินตนเองก่อนและหลังการพัฒนาระบบบริการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชในรพท.และรพช. 
2.5 ด าเนินโครงการจิตเวชสัญจร และมีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในรพ. 

 

3. การติดตาม เฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันการท าร้ายตนเอง ผ่านโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในพ้ืนที่ ตลอดจนมีการเชี่อมโยงจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบ HDC43 (แฟ้ม service แฟ้ม Specal pp) 
-     รง. 506S V.10 
-     โปรแกรม PST(ระบบบ าบัดผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย) 

3.1 เฝ้าระวัง และติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ าตาม
แนวทางมาตรฐาน 

3.2 โครงการดูแลส่งเสริมคุณค่าผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ประจ าปี 2562 
3.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต 

-สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 
ให้แก่เครือข่าย 

-ติดตามการบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายใน รง. 506S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าเพ่ือให้
สามารถสะท้อนข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง 
3.4   พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิต 3 ส.+(HDC 506s PSt) 

-สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 
ให้แก่เครือข่าย 

-ติดตามการบันทึกข้อมูลการฆ่าตัวตายใน รง. 506S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าเพ่ือให้
สามารถสะท้อนข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้อง ทุกเดือน 

-ส่งจนท.เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PST (ระบบการบ าบัดผู้ทีมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย)ของ 
ม.เชียงใหม่ 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน (Small Success) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ระดับจังหวัด 
2.สนับสนุนองค์
ความรู้และแนว
ทางการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรมเฝ้าระวัง
การท าร้านตนเอง(รง
506S V.10)และ
ระบบรายงานHDC 
43 แฟ้มให้กับ
เครือข่าย 
 

1.หน่วยบริการมีการ
ติดตามต่อเนื่องผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงในชุมชนและ
มีการบันทึกลง Care 
Plan ครบตามเกณฑ์
ก าหนด 
2.ร้อยละ50 ของหน่วย
บริการมีการคัดกรอง
ทางจิตเวช(2Q 8Q 
9Q)ในกลุ่มเสี่ยง (หญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 

1.สนับสนุนให้อปท.และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.เพิ่มจ านวนและ
ประสิทธิภาพ อสม/อส
ม.ชช.สุขภาพจิต (Gate 
Keeper) 
3.ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้ที่ 
ฆ่าตัวตายและบันทึก
ข้อมูลใน รง.506S V.10 
4.หน่วยบริการระดับS, 
Fมีการพัฒนาระบบ
บริการตามแนวทางกรม
สุขภาพจิตขั้นที่ 1 
 

1.อัตราการเข้าถึงบริการกลุ่ม
โรคทางจิตเวช (4 กลุ่มโรค) 
ผ่านค่าเป้าหมาย 
2.ร้อยละ 80 ของผู้พยายาม 
ฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้าย 
ตนเองซ้ าภายใน 1 ปี 
3.ร้อยละ 6 ของจ านวนผู้ฆ่า
ตัว 
ตายส าเร็จลดลงจากเดิม 

 

2.6 Monitor and Evaluation Process 
การเรงรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแลวเสร็จ ตามเวลาอยางเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ประจ ารายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสมในการเรงรัดงาน  
การก ากับ ติดตามให้หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลใน รง. 506-S และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

เพ่ือท าการเก็บและรวบรวมขอมูลโดยสามารถน าขอมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ก าหนด เพ่ือแสดงถึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

160 
 

3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
3.1ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
หมวด   Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)  
แผนที่   6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
โครงการที่  8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 10. อัตราการฆาตัวตายส าเร็จ 
เกณฑ์ย่อย  รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ป  
 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลงาน 
ปี61 

ผลงาน
รอบท่ี 1 

/62 
1.ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 
1.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ร้อยละ) ≥ ร้อยละ 60 98.15 84.77 
1.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ(ร้อยละ) ร้อยละ 67 86.72 88.02 
1.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ (ร้อยละ) ร้อยละ 10 40.29 43.26 
1.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ (ร้อยละ) ร้อยละ 10 54.02 56.32 
2.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ต่อแสนประชากร) ≤6.3ต่อแสนปชก. 14.61 4.70 
3.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า(ร้อยละ) ร้อยละ 80 90.63 98.23 
 
ตารางท่ี 16 ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (≥ ร้อยละ 60) ปีงบประมาณ 2562  
 

อ าเภอ 
ประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

คาดประมาณจาก
ความชุก* 

ที่ได้จากการ
ส ารวจ 

จ านวนผู้ป่วย
สะสมทั้งหมดที่
ได้รับการวินิจฉัย

และรักษา 

ร้อยละ 
การเข้าถึงบริการ 

ปี62 

เมือง 123,666 2,844 2,420 85.09 
ลี้ 57,078 1,313 1,045 79.59 
แม่ทา 33,793 777 770 99.10 
บ้านโฮ่ง 35,861 825 720 87.27 
เวียงหนองล่อง 15,493 356 227 63.76 
ทุ่งหัวช้าง 16,588 383 396 103.39 
ป่าซาง 48,748 1,121 881 78.59 
บ้านธิ 15,358 353 473 133.99 
ภาพรวม 346,553 7,971 7,825 84.77 
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ตารางท่ี 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ(เป้าหมาย ≤6.3  ต่อแสนประชากร) 
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ(คน) จ านวนประชากร (คน) 

อัตรา รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
เมือง 5 3 2 145,730 68,706 77,024 3.34 
ลี้ 2 2 0 69,653 35,008 34,645 2.87 
แม่ทา 3 2 1 39,218 19,334 19,884 7.64 
บ้านโฮ่ง 1 1 0 40,454 19,616 20,838 2.47 
เวียงหนองล่อง 2 1 1 17,595 8,483 9,112 11.36 
ทุ่งหัวช้าง 2 1 1 20,141 10,165 9,976 9.92 
ป่าซาง 4 2 2 55,573 26,657 28,916 7.19 
บ้านธิ 0 0 0 17,635 8,479 9,156 0 
รวม 19 12 7 405,999 196,448 209,551 4.70 
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แผนภูมิที่ 6 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ปีงบ2561 (ตค.-ธค.60)กับ ปีงบ 2562 (ตค.ธค.61)≤ 6.3 

 
 

 
 

ผู้รายงาน นางสาวศิริพร อูปแปง  
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ 059 093725 -6 ต่อ 121 
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ประชากร) 
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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์  2562    

 
การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
หัวข้อ สาขาโรคไต 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

 
ผู้รับผิดชอบ    คณะกรรมการสาขาไตจังหวัดล าพูน 

 
2.สถานการณ์  

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้าน
คน  ในจ านวนนี้ เป็นผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย 2 แสนคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 10 ,000 
คน รอการผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 40 ,000 คน ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพียงปีละ 400 ราย
เท่านั้น โดยใช้เวลารอประมาณ 3 ปี มีผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าคน ซึ่ง 1 ใน 3 อายุน้อยกว่า 
60 ปี ผู้ป่วยไต 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพราะต้องได้รับการฟอกไต
ด้วยวิธีฟอกเลือด หรือล้างไตผ่านหน้าท้อง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้แต่ละปีต้องใช้งบประมาณถึง 3 พันล้าน
บาท และคาดว่าในปี 2561 อาจต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท  จากสถิติจังหวัดล าพูน     
ปี 2561  พบว่ามีผู้ป่วยไตเรื้อรัง 18,314  ราย 

ระยะท่ี 1 3,582   ราย 
ระยะที่ 2 6,168 ราย 
ระยะที่ 3 6,632 ราย 
ระยะที่ 4 1,353  ราย 
ระยะที่  5   579   ราย  (ไม่รวมผู้ป่วยที่ท าการบ าบัดทดแทนไต) 

- มีการให้บริการเพ่ือชะลอการเสื่อมของไตในคลินิกโรคไตเรื้อรังโดยบูรณาการงานคลินิกโรคเรื้อรัง   
โรงพยาบาลระดับ F1-3 ครบทุกแห่งส่วนโรงพยาบาลล าพูนมีทั้งคลินิกโรคเรื้อรังและคลินิกโรคไตเรื้อรัง
ด าเนินการโดยบุคคลากรครบองค์ประกอบ 
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- การบ าบัดทดแทนไตโดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( Hemodialysis) โรงพยาบาลล าพูน   
โรงพยาบาลป่าซาง และ  โรงพยาบาลลี้ และ ศูนย์เอกชน 3  แห่งจ านวนผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม   577  ราย(รวมทุกศูนย์) 
- การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ( CAPD)  ในโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ที่ โรงพยาบาลล าพูน   1 แห่งจ านวนผู้ป่วยปัจจุบัน 181 ราย 
  ปัญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งรวมทั้งภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญ
ของประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วย ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยเมื่อเกิด
ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายขึ้นแล้วนี้เป็นการรักษาทีปลายเหตุเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหา
สาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริง 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (เฉพาะไตรมาสสอง) 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี อัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย : ≥65%      
เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2562) (ไตรมาส 1) 

อ าเถอ 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 2 1 50 

เวียงหนองล่อง 4 3 75 

แม่ทา 2 2 100 

ป่าซาง 39 21 53.85 

บ้านโฮ่ง 0 0 0 

บ้านธิ 6 1 16.67 

ทุ่งหัวช้าง 18 15 83.33 

ลี้ 9 5 55.56 

รวม 80 48 60 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข – 3 มกราคม  2562 
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ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัด
ล าพูน ปี 2562(ไตรมาส 1) 

อ าเภอ ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
จังหวัดล าพูน ปี 2562 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และหรือความดัน
โลหิตสูงสัญชาติไทย 
ในเขตรับผิดชอบที่
ไม่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไต
เรื้อรัง ทั้งหมด 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
หรือความดันโลหิตสูง
สัญชาติไทย ในเขต
รับผิดชอบท่ีไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/
หรือ HT ที่ได้รับการค้นหา
และคดักรองโรคไตเรื้อรัง 

เมอืงล าพูน 20,136 2,516 12.50 

แม่ทา 6,058 611 10.09 

บ้านโฮ่ง 7,801 429 5.50 

ลี้ 9,265 1,552 16.75 

ทุ่งหัวช้าง 1,892 133 7.03 

ป่าซาง 10,110 1,246 12.32 

บ้านธิ 3,108 914 29.41 

เวียงหนองล่อง 3,145 196 6.23 

รวม 61,515 7,597 12.35 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จ าแนกตาม Stage เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2562(ไตรมาส 1) 

โรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage 

รวมทุก
Stage 

Stage1 ร้อยละ Stage2 ร้อยละ Stage3 ร้อยละ Stage4 ร้อยละ Stage5 ร้อยละ 

โรงพยาบาล าพูน 4,689 1,712 36.51 1,483 31.63 1,117 23.82 310 6.61 67 1.43 

โรงพยาบาลลี้ 712 31 4.35 127 17.84 312 43.82 173 24.30 69 9.69 

โรงพยาบาลแม่
ทา 

1,054 60 5.69 377 35.77 475 45.07 108 10.25 34 3.23 

โรงพยาบาลบ้าน
โฮ่ง 

2,327 373 16.03 802 34.46 928 39.88 192 8.25 32 1.38 

โรงพยาบาลทุ่ง
หัวช้าง 

576 18 3.13 165 28.65 293 50.87 64 11.11 36 6.25 

โรงพยาบาลป่า
ซาง 

896 18 2.01 98 10.94 570 63.62 145 16.18 65 7.25 

โรงพยาบาล
บ้านธิ 

504 70 13.89 131 25.99 196 38.89 72 14.29 35 6.94 

โรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง 

411 19 4.62 107 26.03 226 54.99 45 10.95 14 3.41 

รวม 11,169 2,301 20.60  3,290 29.46  4,117 36.86  1,109 9.93  352 3.15  

 

การแบ่ง Stage แบ่งจากค่า creatinine ครั้งสุดท้ายท่ีแปลงเป็น eGFR /eGFR ครั้งสุดท้ายที่ตรวจ 
ตามช่วงดังนี้  

- 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  8  มกราคม   2562 
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จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน    
ปีงบประมาณ 2562(ไตรมาส 1) 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จ าแนกตาม Stage 

รวมทุก
Stage 

Stage1 ร้อยละ Stage2 ร้อยละ Stage3 ร้อยละ Stage4 ร้อยละ Stage5 ร้อยละ 

เมืองล าพูน 6,163 2,229 36.17 2,065 33.51 1,426 23.14 354 5.74 89 1.44 

แม่ทา 1,058 60 5.67 378 35.73 478 45.18 108 10.21 34 3.21 

บ้านโฮ่ง 2,466 430 17.44 865 35.08 946 38.36 193 7.83 32 1.30 

ลี้ 735 32 4.35 129 17.55 330 44.90 174 23.67 70 9.52 

ทุ่งหัวช้าง 579 18 3.11 165 28.50 296 51.12 64 11.05 36 6.22 

ป่าซาง 899 18 2.00 99 11.01 571 63.52 146 16.24 65 7.23 

บ้านธิ 504 70 13.89 131 25.99 196 38.89 72 14.29 35 6.94 

เวียงหนองล่อง 416 19 4.57 109 26.20 229 55.05 45 10.82 14 3.37 

รวม 12,820 2,876 22.43  3,941 30.74  4,472 34.88  1,156 9.02  375 2.93  

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข  8  มกราคม   2562 
  *   ผู้ป่วย 1 คน จะมีเพียง 1 Record 

  *   stage 5 ยังไม่รวมผู้ป่วยท่ีรับการบ าบัดทดแทนไตแล้ว 
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จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีการเปลี่ยน Stage  จังหวัดล าพูน 

(ไตรมาส 1) 

ผู้ป่วยท่ีมีค่า egfr 2 ปี 
10,456 

คงท่ี Stage 1 2,038 

Stage 1->Up 65 

Down<-Stage 2 36 

คงท่ี Stage 2 2,913 

Stage 2- > Up 79 

Down<-Stage 3 108 

คงท่ี Stage 3 3,761 

Stage 3-> Up 81 

Down<-Stage 4 68 

คงท่ี Stage 4 960 

Stage4->Up 25 

Down<-Stage5 16 

คงท่ี Stage5 306 

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก health data center กระทรวงสาธารณสุข 8 มกราคม   2562 
   *   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  
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(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 170 100 

รพช.ขนาดใหญ่  (F1) รพ.ลี้ 26 7 เครื่อง ไม่มี  

รพช.ขนาดกลาง (F2) รพ.ป่าซาง 32 9 เครื่อง ไม่มี  

รพ เอกชน รพ หริภุญชัย 141 20 เครื่อง ไม่มี  

 รพ.ศิริเวช 238 35 เครื่อง ไม่มี  

 เหมืองง่าเวชกรรมคลินิก 100 16 เครื่อง ไม่มี  

รวม  577 101   
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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 3 เดือน 
(จากแบบส ารวจ Small Success ปี  2562) 

การลด 
Morbidity/M

ortality 

Access to care Equity 
Quality 

Efficiency 

เป้าหมาย 3 เดือน ผลส าเร็จ 

1.ร้อยละของผู้ป่วยมี
อัตราการลดลงของ 
eGFR < 4 
ml/min/1.72 m2/yr 
(ร้อยละ 66) 

  
 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
(DM,  HT) ร้อยละ 80  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.
ระดับ F3 ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ขยายบริการบ าบัดทดแทนไต 
(HD, CAPD) ในผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้าย ร้อยละ 50 
 
 
 

1. ตรวจ 
Serum 
Creatinine 
ด้วยวิธี 
enzymetic 
method 

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM,  
HT) ร้อยละ 20  
2.จัดบริการ CKD Clinic ใน รพ.ระดับ F3
ขึ้นไป ร้อยละ 100  
3. ให้บริการบ าบัดทดแทนไต (HD, CAPD) 
ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ร้อยละ 50  
 

ร้อยละ 12.35 
 

          ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
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การจัดบริการสุขภาพ (Service Delivery) รายสาขาจาก GAP Analysis ของ Health needs 
(จาก 6 building block ปี 2562 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 าลังคน  
 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 
12.35 

 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 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 



174 
 

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 าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ  (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

-  โปรแกรม HDC มีปัญหาในการลงข้อมูลในโรงพยาบาลในแต่ละระดับ ไม่บุคลากรรับผิดชอบหลัก  
-  ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต อายุรแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร 
และนักโภชนากร- 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 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
3.จ านวนบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคไต/
HD/CAPD 
อัตราก าลังพยาบาลต่อผู้ป่วย PD 1:90  
(เกณฑ์ 1:40) 
 

3.ประสานความร่วมมือใน
เครือข่ายร่วมดูแล รพสต รพช 
ขยาย NODE 
- การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
โครงการ CAPD 
- ทางเลือก  pallrative  care 

3. งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร 

4. มีขาดเครือข่ายในการดูแล CAPD  4. ควรมีการประสานความ
ร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยCAPD 

4. งบประมาณในการพัฒนา
เครือข่ายCAPD มากกว่าเปิด
หน่วย HD เพ่ือขอเพ่ิมบุคลากร
ทางด้าน  CAPD 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
- งบประมาณในการตรวจค่า serum creatinine โดยใช้  enzymetic method การคัดกรอง

ผู้ป่วย CKD ใน DM, HT  
- งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใน CKD  คลินิก 
- การใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ  
- ขาดแคลนบุคลากรและอัตราก าลัง อายุรแพทย์โรคไต,พยาบาล , เภสัชกร , นักก าหนดอาหาร 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

-  ใช้ระบบพี่ช่วยน้องในการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตใน โรงพยาบาลจังหวัดช่วยโรงพยาบาลชุมชน
ที่ขาดบุคลากรตามองค์ประกอบ 

 
 7. การด าเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

- จัดให้มี CKD clinic และพัฒนาขึ้นเป็นล าดับใน 1 ปีให้ครบตามเป้าหมายและครบ
องค์ประกอบ 
  
 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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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562  
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการผ่าตัดผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) 
ประเด็นการตรวจราชการ  ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20 
 
สถานการณ ์

โรงพยาบาลจังหวัดล าพูนให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการดูแล
รักษาผู้ป่วยก่อน,ระหว่างและหลังผ่าตัด มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการผ่าตัด
รักษา ขณะนี้ให้บริการได้ 5 โรคจากท้ังหมด 12 โรค และได้เริ่มท าการขยายความเชื่อมโยงลงสู่ชุมชนโดยให้มี
การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านก่อนและหลังผ่าตัดโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเป็นผู้เยี่ยม 
 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2561 (ก.พ.-ก.ย. 2561) 

มีผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 138 ราย ได้รับการผ่าตัดแบบ ODS จ านวน 126 
ราย (91.30%) ได้แก่ Inguinal hernia 49 ราย  Hydrocele 2 ราย Hemorrhoid 4 ราย   
Esophagogastric varices  22 ราย  Colorectal polyp 49 ราย  
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 2561)  

มีผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 41 ราย ได้รับการผ่าตัดแบบ ODS จ านวน 38 
ราย (92.68%) ได้แก่ Inguinal hernia 21 ราย Hydrocele 1 ราย  Esophagogastric varices 4 ราย 
Colorectal polyp 12 ราย 
   
ข้อมูลการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ปีงบประมาณ 2561 (ก.พ.-ก.ย. 2561) 
 

โรค/หัตถการ จ ำนวนผู้ป่วย (คน) 

A B 
โรคไส้เลื่อนขาหนีบ  (Inguinal hernia) 49 52 
โรคถุงน้ าอัณฑะ  (Hydrocele) 2 2 
โรคริดสีดวงทวาร  (Hemorrhoid) 4 4 
ภาวะหลอดเลือดด าของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหารขอด (EVL) 

22 26 

ติ่งเนื้องอกล าไส้  (Colorectal polyp) 49 54 
Drop out 12 
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ข้อมูลการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
โรค/หัตถการ จ ำนวนผู้ปว่ย (คน) 

A B 
โรคไส้เลื่อนขาหนีบ  (Inguinal hernia) 21 21 
โรคถุงน้ าอัณฑะ  (Hydrocele) 1 1 
โรคริดสีดวงทวาร  (Hemorrhoid) 0 0 
ภาวะหลอดเลือดด าของหลอดอาหาร  
กระเพาะอาหารขอด (EVL) 

4 4 

ติ่งเนื้องอกล าไส้  (Colorectal polyp) 12 15 
Drop out 3 

หมายเหตุ 
A  คือจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
B  คือจ านวนผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ 
 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- จัดประชุมร่วมกับ
เครือข่าย รพช., รพ.สต. 
เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงการ ODS, 
สร้างแนวทางในการ
ติดตามเยี่ยมผูป้่วยก่อน
และหลังการผา่ตัดร่วมกัน, 
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการให้
ค าแนะน าการงด/ใช้ยา
รักษาโรคประจ าตัวผูป้่วย
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษา 
- สร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างศนูย์ 
ODS รพ.ล าพูนกบั
เครือข่าย รพช./รพ.สต.
(ผ่าน line group ชื่อ 
ODS จว.ล าพนู) 

-ใช้ระบบ Thai COC ใน
การส่งต่อข้อมูลระหว่าง
ศูนย์ ODS รพ.ล าพนูกับ
เครือข่ายชุมชน 
- ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมก่อน
และหลังผา่ตัดโดยพยาบาล 
รพช./รพ.สต.ร้อยละ 60 
-อัตราการงด/เลื่อนเคส
ผ่าตัด(เนื่องจากความไม่
พร้อมของผู้ป่วย)ไม่เกิน
ร้อยละ 5 
 

-เพิ่มโรค/หัตถการที่ รพ.
ล าพูนมีศักยภาพสามารถ
ให้การผ่าตัดรักษาแบบ 
ODS ตามที่กรมการแพทย์
ก าหนด 
- ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมก่อน
และหลังผา่ตัดโดยพยาบาล 
รพช./รพ.สต. ร้อยละ 70 
- อัตราการงด/เลื่อนเคส
ผ่าตัด(เนื่องจากความไม่
พร้อมของผู้ป่วย)ไม่เกิน
ร้อยละ 5 
- วิเคราะห์สถานการณ์การ
ด าเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
 
 

- ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมก่อน
และหลังผา่ตัดโดยพยาบาล 
รพช./รพ.สต. ร้อยละ 80 
- อัตราการงด/เลื่อนเคส
ผ่าตัด(เนื่องจากความไม่
พร้อมของผู้ป่วย)ไม่เกิน
ร้อยละ 5 
-สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- วางแผนด าเนนิงาน
ส าหรับปีงบประมาณต่อไป 
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ปัญหาอุปสรรค  
1.ไม่มีอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมขอบเขตโรคที่ให้บริการ 
2.ไม่มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการรักษา เช่น Stent, Dilator  
3.การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย ODS ผ่านเว็บไซต์ของกรมการแพทย์ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ 

IT ของโรงพยาบาลล าพูน ท าให้พยาบาลศูนย์ ODS ต้องท างานซ้ าซ้อน 
4.การเบิกจ่ายกับ สปสช. ในปีที่ผ่านมายังมีความขัดข้อง ได้รับเงินชดเชยน้อยกว่าที่กรมการแพทย์ก าหนด 
5.การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยท าได้ไม่ครบทุกคน ส่งผลให้มีการงด/เลื่อนผ่าตัดมากกว่าร้อยละ 5 

 
การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

1.จัดซื้อเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดรักษา 
2.จัดให้มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการเยี่ยมก่อนและหลังการผ่าตัดผ่านระบบ Thai COC 
3.พัฒนาระบบ IT ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและเว็บไซต์ ODS ของ

กรมการแพทย์ 
 
 
                                                  ผู้รายงาน 
     นายแพทย์สมเจตน์  นาคทอง  

ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โทร 081-8818136
 นางสาวมัทนีย์พร  ขันค ากาศ   

      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร 091-8515565 
     Mattan18@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1   

ตรวจราชการวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  
 

คณะที่ 2 
ประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service outcome   
ตัวช้ีวัดที ่9 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
เป้าหมาย 
- อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (>0.8:100) 
- อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล (>1.3:100) 
 

1.สถานการณ์  
จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรผ่ำตัดน ำอวัยวะออกเพ่ือบริจำค ใน 3 เดือนแรก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น    พบว่ำ

สำเหตุส่งเสริมคือควำมส ำเร็จในขั้นตอนกำรเจรจำขอรับบริจำคอวัยวะจำกญำติและสภำวะร่ำงกำยผู้บริจำคมี
ควำมเหมำะสม  แต่ยังพบปัญหำกำรค้นหำและรำยงำนผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์รับบริจำคยังไม่ครอบคลุม  ท ำให้กำร
รำยงำนจ ำนวนผู้ป่วยสมองตำยยังมีจ ำนวนน้อย  วิเครำะห์ปัญหำเนื่องจำกทัศนคติในเรื่องกำรบริจำคอวัยวะ
และดวงตำ ยังมีควำมเชื่อที่หลำกหลำย  และกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรรำยงำนผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์เป็น   
ผู้บริจำค ยังขำดควำมเชื่อมโยงที่เหนียวแน่น  ท ำให้ขั้นตอนของกำรค้นหำผู้ป่วยยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ
เท่ำที่ควร  นอกจำกนี้ยังพบปัญหำ  กำรขำดประสบกำรณ์ของผู้ปฏิบัติงำนกำรเจรจำกำรรับบริจำคอวัยวะและ
ดวงตำ   โดยแนวทำงพัฒนำที่วำงไว้ได้คือ ผลักดันให้กำรรำยงำนผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์บริจำคเป็นระเบียบที่ต้อง
ปฏิบัติ เพ่ือให้สำมำรถค้นหำผู้บริจำคได้ครอบคลุม     และให้พยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมกำรประสำนงำนทุกคน 
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 15 คนได้ปฏิบัติงำนจริงควบคู่ไปกับผู้ที่มีประสบกำรณ์แล้ว  ขยำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้ง
ภำยในภำยนอกโรงพยำบำล ในกลุ่มบุคลำกรในโรงพยำบำล กลุ่มต่ำงๆในชุมชน ได้แก่ วัด เจ้ำหน้ำที่หน่วยรำชกำร   
อสม.  บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยประสำนควำมร่วมมือกับทีมเวชกรรมชุมชน  ออกหน่วยร่วมกับหน่วยรำชกำร
ต่ำงๆ  และหน่วยรับบริจำคโลหิต อวัยวะ  และดวงตำ ของกำชำดจังหวัดล ำพูน 
 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Monitoring and Evaluation Process (กระบวนกำรควบคุมก ำกับ และกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำน)  
ประชุมคณะท ำงำนทุก 1-2 เดือน   
2.2 Activities /Project (กิจกรรม/โครงกำรแต่ละเป้ำหมำย)         
ออกหน่วยประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยรับบริจำคโลหิต, สภำกำชำด และงำนต่ำงๆของโรงพยำบำล               

ฃอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนเจ้ำคณะจังหวัดล ำพูน (พระเทพรัตนนำยก) ในกำรให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
รับบริจำคอวัยวะและดวงตำ  ให้คณะสงฆ์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ในงำนบุญต่ำงๆ   ซึ่งได้รับควำมกรุณำอย่ำงดี
และท่ำนเจ้ำคณะจังหวัดได้แสดงเจตจ ำนงเป็นผู้บริจำคอวัยวะ และดวงตำ  

จัดท ำเกณฑ์กำรแจ้งทีมผู้ประสำนงำน เพ่ือช่วยค้นหำผู้ป่วยในหน่วยต่ำงๆ  ภำยในโรงพยำบำล
ล ำพูน  และเผยแพร่ในโรงพยำบำลเครือข่ำย  ในโอกำสต่อไป 
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 2.3 Task List (เป้าหมายระยะสั้น) 
 จ ำนวนผู้บริจำคอวัยวะจำกภำวะสมองตำย 6 คน (ตำมเป้ำหมำย 0.8% ต่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดในรพ.) 
 น ำเสนอเกณฑ์ค้นหำผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์รับบริจำคกับทีมผู้บริหำรรพ., องค์กรแพทย์ และส่วนกำรพยำบำล 
 

 2.4 Framework   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ออกระเบียบปฏิบัติ
ในกำรรำยงำนทีมผู้
ประสำนงำน เมื่ อมี
ผู้ ป่ ว ย เ ข้ ำ เ ก ณ ฑ์
บริจำคอวัยวะและ
ดวงตำ 

Goal: มี ก ำร เจ รจ ำ
ขอรับบริจำคอวัยวะ
และดวงตำทุ กรำย
เมื่อมีผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์  

Goal: มี ก ำรรำย งำน ผู้ ป่ ว ยที่
เข้ำเกณฑ์จำกทุกแผนก อย่ำง
น้อย 
แผนก ศัลยกรรมและอำยุรกรรม  
   

Goal: มี ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น
ผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์จำกทุก
แผนก  
actual donor-2  
6 รำย  

 

2.5 GAP Analysis (Six Building Block)   
1. ระบบบริกำร 

กำรค้นหำผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์บริจำคยังไม่ครอบคลุม และพยำบำลผู้ประสำนงำนกำรรับบริจำคอวัยวะ
และดวงตำ ที่ผ่ำนกำรอบรมยังมีประสบกำรณ์น้อย ไม่กล้ำเจรจำ (มักจะให้ผู้ที่มีประสบกำรณ์ท ำขั้นตอนกำร
ประสำนงำนเองทั้งหมด)   เป้ำหมำยคือผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์บริจำคทุกคนต้องได้รับกำรเจรจำขอบริจำคอวัยวะ
และดวงตำโดยทีมผู้ประสำนงำน  โอกำสพัฒนำคือให้ผลักดันให้เกณฑ์กำรรับบริจำคเป็นระเบียบโรงพยำบำลที่
ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับเรื่องส ำคัญอ่ืนๆ และเมื่อมีผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์บริจำคให้ผู้ประสำนงำนที่มีประสบกำรณ์เป็น
เพียงพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ที่เริ่มต้น 
2. ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ  

ขำด Full-time coordinator ผู้ท ำหน้ำที่ประสำนงำนในแต่ละวอร์ดต้องปฏิบัติงำนประจ ำของตน 
จึงท ำให้กำรค้นหำผู้บริจำคในแต่ละหน่วยงำนในเชิงรุก ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ   สิ่งที่ปฏิบัติในขณะนี้คือให้
ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ค้นหำและรำยงำนกับทีมผู้ประสำนงำน  มีแผนกำรจัด
อัตรำก ำลัง โดยหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงำน มอบหมำยงำนในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงชัดเจนชี้แจงแนวปฏิบัติให้ผู้
ปฏิบัติทรำบและปฏิบัติตำมแนวทำงเดียวกัน  

ขำดผู้ผ่ำนกำรอบรมจัดเก็บดวงตำ (ขณะนี้มีเพียง 1 ท่ำน)   ได้เตรียมส่งบุคคลำกรเพ่ือรับกำรอบรม
เพ่ิมเติม 
3. ค่ำใช้จ่ำย 

ยังไมพ่บปัญหำในส่วนนี้ 
4. เครื่องมือด้ำนสุขภำพ 

ยังไมพ่บปัญหำในส่วนนี้ 
5. ข้อมูลสำรสนเทศ 

เก็บข้อมูลเป็นสถิติในแต่ละเดือน แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลเป็นรำยบุคคลจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ถึง
ปัญหำในแต่ละขั้นตอนได้จริง ในส่วนนี้ได้จัดท ำแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์รับบริจำค ซึ่งยังคงพบว่ำกำร
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น ำมำใช้ไม่ครบ  โอกำสพัฒนำในส่วนนี้คือหำวิธีกำรรำยงำนที่สะดวกมำกขึ้น และหำผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงำน  
6. ธรรมำภิบำล 

ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนจริยธรรมในกำรดูแลผู้ป่วยที่ผ่ำนมำ 
 

2.6 Structure – Function (กำรก ำหนดโครงสร้ำงรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
ผู้ปฏิบัติงำนหลัก นพ.เขมชำติ อำจรัตนกูล (ประสำทศัลยแพทย์), นำงธันยพร กันทะวันนำ 

(พยำบำลวิชำชีพ ผ่ำนกำรอบรมผู้ประสำนงำนกำรรับบริจำคอวัยวะ) 
คณะท ำงำนประกอบด้วยทีมผู้บริหำรโรงพยำบำล, บุคลำกรจำกห้องผ่ำตัด, หอผู้ป่วยอำยรุกรรมและ

ศัลยกรรม, ห้องปฏิบัติกำร, หน่วยรับบริจำคโลหิต, ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
 - พยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ประสำนงำนกำรรับบริจำคอวัยวะ 15 คน 

- พยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดเก็บดวงตำ 1 คน 
 

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  (อธิบำยผลกำรด ำเนินงำนมำตรกำร

ส ำคัญ/เกณฑ์กำรประเมิน Small Success รอบ 6 เดือน / 9 เดือน)   
จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรผ่ำตัดน ำอวัยวะออกเพ่ือบริจำคอยู่ที่1.1% มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน(0.7%) 

เกณฑ์ Small success รอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำคือ :มีกำรเจรจำขอรับบริจำคอวัยวะและดวงตำทุกรำยเมื่อมี
ผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์ กำรออกประชำสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงำนรับบริจำคโลหิต 
เกณฑ์ Small success รอบ 9 เดือนที่ผ่ำนมำคือ ออกมำตรกำรกำรรำยงำนผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์กำรบริจำค
อวัยวะ  

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงข้อมูลผลงำนเป็นรำยอ ำเภอ และภำพรวมของจังหวัด เปรียบเทียบผล

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์เป้ำหมำยกำรตรวจรำชกำรที่ก ำหนด) 
ข้อมูล  2558  2559  2560  2561 2562(3 

ด.) 

Hospital dead  757  715  713  821 177 

จ านวนผู้ป่วยสมองตาย (brain death)  29  35  37  56 7 

จ านวนที่ขอรับบริจาค  1  6  14  23 6 

จ านวนที่ยินยอมบริจาค (Eligible donor)  2  5  8  7 2 

จ านวนที่ได้ผ่าตัดอวัยวะ (Actual donor-2)  1  3  5  2 2 

จ านวนที่น าอวัยวะไปใช้ (Utilized donor)  1  3  5  2 2 

ร้อยละจ านวนผู้บริจาคอวัยวะ (0.7%)  0.26  0.41  0.70  0.24  1.1 

ร้อยละจ านวนผู้บริจาคดวงตา (5%)  0  0.27  0.28  0.24  1.1 

 



 
 

183 
 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหำหลักคือเรื่องทัศนคติ ควำมรู้ ทัศนคติต่อกำรบริจำคอวัยวะของบุคลำกรในรพ.และชุมชน  

กำรค้นหำผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์บริจำคอวัยวะและดวงตำ ยังไม่ครอบคลุม   ขำดผู้ประสำนงำนที่ท ำงำนเต็มเวลำ   
มีแผนในกำรจัดอัตรำก ำลัง โดยหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงำน    มอบหมำยงำนในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงชัดเจน   
มีระบบพี่เลี้ยง เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำแนวปฏิบัติให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติ ชี้แจงแนวปฏิบัติให้
ผู้ปฏิบัติทรำบและปฏิบัติตำมแนวทำงเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ควรมีกำรรองรับ   ในเรื่องกำรมีโอกำสได้เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์  
ภำระงำนและค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน   
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

ไม่มี 
 

 
ผู้รายงาน :  นพ.เขมชำติ อำจรัตนกูล (ประสำทศัลยแพทย์) 

นำงธันยพร กันทะวันนำ (พยำบำลวิชำชีพ) 
วัน/เดือน/ปี :  7 กุมภำพันธ์ 2562 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ประเด็นการตรวจราชการ ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 18.5)  
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดล าพูน 
1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 80 แห่ง โดยทุกแห่งมี

รายการยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ 
1.2 มีสถานบริการสาธารณสุขที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

(นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จ านวน 34 แห่ง 
จากทั้งหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.50 

- ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับ รพ.สต. / ศสช. เปิดให้บริการ จ านวน 26 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.11 
1.3 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 17 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.12 ในจ านวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จ านวน 9 คน โดยปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการ
สาธารณสุข 14 แห่ง จากทั้งหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 

- ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 11 คน ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 

- ระดับ รพ.สต. / ศสช. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จ านวน 6 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. / 
ศสช. 6 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

1.4 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,000,000 
บาท ในการผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

การขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน จะด าเนินการร่วมกัน
ในลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (Service 
Plan) จังหวัดล าพูน 
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2.2 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 80 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 

แพทย์แผน
ไทย/แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ ยังคง
มีน้อย โดยมี
จ านวน 17 คน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข
จ านวน 14 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 80 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 17.50 

การบันทึก
ข้อมูลการให้
รหัสด้าน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม โดย
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการ
บางแห่ง (ส่วน
น้อย) ยังไม่
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
การแพทย์แผน
ไทย / สป. / 
อบจ. 

1. บุคลากร
ทางการแพทย์
อ่ืนที่ไม่ใช่
แพทย์แผนไทย
จ่ายสมุนไพรไม่
เป็น 
2. ยาสมุนไพร
มีราคาแพง 

การขับเคลื่อน
และการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย จะ
ด าเนินการ
ร่วมกันใน
ลักษณะของสห
วิชาชีพ รวมถึง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน 
 

 
 2.3 Framework 

- เพ่ิมจ านวนสถานบริการที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงด้านการจ่ายยา

แผนไทยในหน่วยบริการ 
- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป

ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. และเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรโดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร First line drug 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
- ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ 

  

2.4 Task List  
- จัดท าแผนความต้องการการใช้ยาและด าเนินการซื้อยาจาก รพ.ป่าซาง ด้วยวิธีโอนขายบิล 
- จัดท าคู่มือการใช้ยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 
- จัดท าแผนการผลิตครั้งละมาก ๆ เพื่อลดต้นทุน 
- จัดท าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขต 
- จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมุนไพร 
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 2.5 Activities /Project  
- โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

จังหวัดล าพูน 
- โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน 
- โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชั่วโมง 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน 
- โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
- ระบบรายงาน 43 แฟ้ม (HDC) 
- การประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด

ล าพูน ทุก 3 เดือน 
 

2.7 Small Success 
 

ประเด็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ตัวชี้ วัดหลัก : ร้อยละของผู้ ป่ วยนอก
ทั้ งหมด ที่ ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
ก ารแพ ท ย์ แ ผน ไท ยแ ละก ารแพ ท ย์
ทางเลือก 

มากกว่า 
ร้อยละ 18.5 

มากกว่า 
ร้อยละ 18.5 

มากกว่า 
ร้อยละ 18.5 

มากกว่า 
ร้อยละ 18.5 

ตัวชี้วัดรอง : ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร 
โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่า
ร้อยละ 6 ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 
(ร้อยละ 
2.82) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 
(ร้อยละ 
2.82) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 
(ร้อยละ 
2.96) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 
(ร้อยละ 
2.96) 
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3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เท่ากับ ร้อยละ 24.58 (ผ่าน
ตัวชี้วัด) (ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ณ วันที่ 27 มกราคม 2562) 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  
               ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 

 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่ง  
               ใช้ยาทั้งหมด เขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 
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 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
               จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพรมากกว่าร้อยละ 6 ของการสั่ง  
               ใช้ยาทั้งหมด จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ปัญหา/อุปสรรค  
(1) การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 

43 แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการบางแห่ง (ส่วนน้อย) ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ผลงานตัวชี้วัด
ยังคงต่ าอยู่ และส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  

(2) อัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดล าพูนยังคงมีจ านวนน้อย (มีจ านวน 17 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.12) ท าให้การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร 

(3) การใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการยังคงมีน้อย เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนที่ไม่ใช่แพทย์
แผนไทยจ่ายยาสมุนไพรไม่เป็น และยาสมุนไพรมีราคาแพง 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
(1) ควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
(2) พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ

สาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
ข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพียง 9 คน 

(3) เพ่ิมจ านวนสถานบริการที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบันทึกข้อมูลด้าน

การแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงด้านการจ่ายยาแผนไทยในหน่วยบริการ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

(5) พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. และเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรโดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร First line drug 

(6) ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์  
(7) จัดท าแผนความต้องการการใช้ยาและด าเนินการซื้อยาจาก รพ.ป่าซาง ด้วยวิธีโอนขายบิล  และ

จัดท าแผนการผลิตครั้งละมาก ๆ เพื่อลดต้นทุน 
(8) จัดท าคู่มือการใช้ยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 
(9) จัดท าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเขต 
(10) จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การใช้ยาสมุนไพร 

 
 

       ผู้รายงาน นายเกรียงไกร ยังฉิม 
       ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 
       วันที่ 27 มกราคม 2562 
       โทร 081-6714505 

e-mail: Bom_fda@hotmail.co.th 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
  

คณะที่ 2 Service excellence (บริการเป็นเลิศ) 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ประเด็นการตรวจราชการ  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
 

1.สถานการณ์    

จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลระดับ S – F3 ในเครือข่ายการให้บริการ จ านวน8 โรงพยาบาล ในจ านวนนี้
มีโรงพยาบาลที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase : SK) ในระดับS- F2 (ตามเป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุข) ได้จ านวน 7 แห่ง (100%) สามารถจัดตั้ง Warfarin clinic ได้จ านวน 7 แห่ง (100%) และในระดับ 
S-M2 เริ่มมีการจัดตั้ง Heart failure clinic ไดร้้อยละ 100 (โรงพยาบาลล าพูน) 

ในปี 2561 พบว่าอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจตามทะเบียนราษฏร์ของจังหวัดล าพูน เท่ากับ 42 ราย
ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราการตายที่สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อติดตามอัตราการตายในปีนี้ ยังคงพบว่ามีอัตราที่สูง
กว่าเป้าหมาย 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 โดยบูรณาการ

แผนร่วมกับ cluster NCD ทั้งในระดับจังหวัดและเขต รณรงค์เรื่องอาหารและการออกก าลังกายให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

-ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะวิกฤต โดยเฉพาะก่อนมาถึงโรงพยาบาล 
มุ่งเน้นระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด าเนินงานร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสริมทักษะบุคลากรและ
ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพฉุกเฉิน การใช้เครื่อง AED รวมทั้งของบประมาณซื้อติดตั้งเครื่อง 
AED ในแหล่งชุมชมที่ส าคัญ 

-พัฒนาการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยที่ผ่านมาสามารถให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม STEMI ได้ตาม
เป้าหมาย แต่ยังมีโอกาสพัฒนาในกลุ่ม NSTEMI/Unstable Angina อีกมาก ดูได้จากอัตราการส่งตรวจสวนหัวใจ
ในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ ท าได้เพียงประมาณร้อยละ 30 ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มีอาการก าเริบซ้ าและ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ทีมได้ตั้งเป้าหมายเพ่ิมอัตราการส่งตรวจสวนหัวใจในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงให้ได้เพ่ิมขึ้นปีละ 
10% โดยด าเนินการจัดประชุมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ความส าคัญเรื่องการรักษากลุ่มเสี่ยง  มีการ
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ประชุมประสานงานเครือข่ายการส่งต่อเพ่ือให้การส่งต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ  ทั้งจากโรงพยาบาล
รัฐและเอกชน  

-รวมทั้งพัฒนาระบบภายในโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการท างานที่ต้องรีบประสานงานให้ได้ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

-ระบบการเก็บข้อมูล ยังไม่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชน ยังขาดบุคลากรที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ACSregistry ยังไม่สมบูรณ์ ท าให้การเก็บข้อมูลภาพรวมทั้ง
จังหวัดท าได้ล าบาก การแก้ปัญหาคงต้องพยายามโน้มน้าวโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่งลงข้อมูลให้ครบถ้วนใน
โปรแกรมเดียวกัน 

3.ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม2561 - ธันวาคม 2561) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
ภาพรวม

จังหวัดล าพูน 
ปี 2561 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.) 

 ปี 2561 
1 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ
หรือยาขยายหัวใจ (PPCI)  

เป้าหมาย > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 80 
ผลงาน     98/112 25/27 

อัตรา/ร้อยละ 87.5 % 92.60% 
2 อัตราการตายผู้ป่วย STEMI  เป้าหมาย < ร้อยละ 10 < ร้อยละ 10 

ผลงาน 8/112 1/27 
อัตรา/ร้อยละ 7.14% 3.70% 

3 ร้อยละรพ.ในระดับF2 สามารถให้ยาละลาย 
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI 

เป้าหมาย 100% 100% 

ผลงาน 7/7 7/7 
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 11/298 1/39 
ร้อยละ 3.69% 2.56% 

6 อัตราการส่งตรวจสวนหัวใจในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตาม
ข้อบ่งชี้ 

เป้าหมาย เพ่ิมข้ึน > 40% 
ผลงาน 127/324 12/49 
ร้อยละ 39.19% 24.50% 
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ตารางท่ี 3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 26 ต่อแสนประชากร 
 

อ าเภอ รายการข้อมูลปี2562(1เดือน) 

จ านวนประชากรที่ตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 
ICD-10 = I20-I25) (A) 

จ านวนประชากร
กลางปีใน

ช่วงเวลาเดียวกัน 
(B) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
(AxB / 100000) 

 

เมือง 9 146,098 6.16 
แม่ทา 3 39,107 3.62 

บ้านโฮ่ง 0 40,199 0 
ลี้ 1 69,806 1.43 

ทุ่งหัวช้าง 1 20,173 4.95 
ป่าซาง 2 55,321 3.62 
บ้านธิ 0 17,698 0 

เวียงหนองล่อง 0 17,516 0 
ภาพรวม

จังหวัดล าพูน 
16 405,918 4.00 

 

ตารางท่ี 4 ตัวชี้วัด Service Plan สาขาหัวใจ ปี 2562ไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

 

ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับการ Reperfusion อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI

อ าเภอ เป้าหมาย  ≥ 80% เป้าหมาย  ≤  10%

จ านวนผู้ป่วย STEMI จ านวนผู้ป่วย จ ำนวนผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วย 

 ท่ีได้รับการ Reperfusion  STEMI ท้ังหมด STEMI ท่ี Dead STEMI ท้ังหมด

เมือง 12 13 92.31 1 13 7.69

ป่าซาง 0 0 0 0 0 0

เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 0

แม่ทา 3 3 100 0 3 0

บ้านธิ 2 2 100 0 2 0

บ้านโฮ่ง 1 1 100 0 1 0

ทุ่งหัวช้าง 3 4 75 0 4 0

ล้ี 4 4 100 0 4 0

ภาพรวจังหวัดล าพูน 25 27 92.59 1 27 3.70

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงาน
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ตารางท่ี 5  สถิติ สาขาหัวใจ ปี 2561-2562 จังหวัดล าพูน 
ล า
ดับ 

รายการข้อมูล  ปี 2561 
ภาพรวม     

ปี 61 
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 

รวม 3 เดือนแรก 
ปี 62 

    รพช. 
รพ. 

ล าพูน 
จ. 

ล าพูน 
ร้อยละ รพช. 

รพ. 
ล าพูน 

รพช. 
รพ. 

ล าพูน 
รพช. 

รพ. 
ล าพูน 

จ. ล าพูน ร้อยละ 

1 จ านวนผู้ปว่ย STEMI  44 68 112   3 6 6 1 4 7 27   

2 
จ านวนผู้ปว่ย  STEMI ได้รับยา SK 
(Only) 

19 31 52 46.43 0 0 1 0 0 0 1 3.7 

3 จ านวนผู้ปว่ย  STEMI Primary PCI 25 22 47 42.00  3 4 2 1 3 3 16  59.25 

4 Rescue PCI NA 32 32 28.57 0 2 3 0 0 3 8  29.6 
5 ผู้ป่วย STEMI ที ่Reperfusion 44 54 98  87.50  3 6 6 1 3 6 25  92.60 
6 Door to needle time โดยเฉลี่ย (นาที) 76 70 70   NA 32.5 NA 0 NA 62 35  
7 Onset to needle time (นาที) 144.75 212.5 178.6  NA 105 NA NA NA 140 140  
8 จ านวนผู้ปว่ย  STEMI  เสียชวีิต 4 4 8 7.14 0 0 0 0 0 1 1 3.70 
9 จ านวนผู้ปว่ย NSTEMI 144 298 442   5 15 5 9 3 15 39   
10 จ านวนผู้ปว่ย NSTEMI เสียชวีิต 2 11 13 2.94 0 1 0 0 0 0 1 2.56 

11 
จ านวน Case NSTEMI/UA High risk 
ส่ง PCI  

NA 127 127 39.19  0 4 0 4 0 4 12 
12/49 
24.50  

12 จ านวนผู้ปว่ย Unstable Angina 121 57 178   2 3 3 6 3 4 13   

13 
จ านวนผู้ปว่ย Unstable Angina 
เสียชีวิต 

1 0 1 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 จ านวนผู้ปว่ย HF (admission) ราย/Visit NA 805/1006 
8o5/
1006 

  NA 38/42 NA 32/36 NA 62/62 132/140   

15 จ านวนผู้ปว่ย HF (admission) เสียชีวิต NA 52 52 6.50 NA 1 NA 2 NA 1 4  

16 
จ านวน case HF ท า ECHO 
(admission)  

32 468 500 49.70 NA 8 NA 11 NA 13 32  

17 จ านวน case Echo ทั้งหมด NA 1796 1796   NA 128 NA 212 NA 155 495   
18 จ านวน case ท า EST  NA 195 195   NA 24 NA 15 NA 17 56   
19 จ านวน case ท า Holter  NA 71 71   NA 6 NA 7 NA 6 19   

หมายเหตุ ข้อ 9-12 Case NSTEMI/UA ใช้ค าตอบของ ร.พ.ล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

แผนด าเนินงานตามมาตรการ และSmall successรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 
เป้าหมาย มาตรการ Small success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละของ
ผู้ป่วย 
STEMI
ได้รับยา
ละลายล่ิม
เลือด <30 
นาที 
เป้าหมาย >
มากกว่า 
ร้อยละ 50  

-เน้นการซักประวัติ 
วินิจฉัยโรคตั้งแต่แรก
รับให้รวดเร็ว  
-EKG in 10 min 
-Consult Med ร.พ.
ล าพูน หรือ  
Consult CCU ร.พ.
มหาราชฯ ก่อนการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด
ให้รวดเร็ว 

จัดประชุม
แนวทางพัฒนา
ระบบการดูแล
รักษาและส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ 
ในเครือข่าย
จังหวัดล าพูน 

.จัดประชุม
วิชาการให้
ความรู้เรื่อง
โรคหัวใจและ
หลอดเลือดแก่
บุคลากร ใน
โรงพยาบาล
ล าพูน 

ติดตาม 
วิเคราะห์ 
และ
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
วางแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ
ถัดไปโดยร้อยละ
ของผู้ป่วย STEMI
ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด <30 
นาที มากกว่า 
ร้อยละ 50  

 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการสนับสนุนของผู้บริหารในโรงพยาบาลบางแห่ง ยังไม่สามารถจัดหายาที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

รักษาโรคหัวใจได้ตามมาตรฐาน เช่น ยา low molecular weight heparin, Clopidogrel, Carvedilol ระบบ
การให้ยาละลายลิ่มเลือดท่ีไม่สามารถให้นอกเวลาราชการได้ จากการขาดบุคลากรข้ึนเวร 

2.จังหวัดล าพูนยังขาดแพทย์เฉพาะทาง เช่น cardiologist ในโรงพยาบาลล าพูน  แพทย์อายุรกรรม
ทั่วไปในระดับโรงพยาบาลชุมชม 

3.การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความจ าเป็นต้องตรวจสวนหัวใจมากข้ึนเรื่อยๆ ขณะที่ศูนย์ cath lab 
มีจ ากัด ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ รวมทั้งข้อจ ากัดในสิทธิประกันสุขภาพบัตรทอง ที่ต้องส่งให้ทันเวลาภายใน 
72 ชั่วโมงนับรวมวันหยุดราชการ 

4.การรายงานและการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วยในเครือข่ายยังไม่มีโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบที่สามารถ
เชื่อมต่อจนสิ้นสุดกระบวนการทั้งในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยร่ วมกันเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ในภาพรวมที่สามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกันได้  

 
 

ผู้รายงาน 1.นายณัฐวิทย์ คหวัฒน์ธรางกูร   
ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

            2.นางวรัตภรณ์   ช ารัมย ์         
ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                                                                                                                                     

วัน/เดือน/ปี      ก.พ.2562 
 



 
 
 
 
 
 
 

คณะท่ี 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ   ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

 
 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact) (สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ที่สามารถบ่ง
บอก outcome หรือ Impact และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมาย ระบุ
ปัญหา ความเสี่ยง และความเป็นไปได้ในที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย)   
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมีการส ารวจการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน(Happinometer) 
รายบุคคลในปี 2560 จ านวน 87 แห่งจากทั้งหมด 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.89 และมีจ านวนบุคลากรตอบ
แบบประเมิน 2,532 คน จากบุคลากรทั้งหมด 2,870คิดเป็นร้อยละ 88.22 ผลการประเมินภาพรวมความสุข
ของบุคลากรจังหวัดล าพูนอยู่ที่ 64.06 โดยที่ค่าเฉลี่ยความสุขในมิติจิตวิญญาณดี (Happy soul)สูงที่สุด คือ 
71.71 รองลงมาคือมิติน้ าใจดี(Happy Heart) 69.97 ส่วนมิติสุขภาพการเงินดี(Happy Money) 51.98 ซึ่ง
ค่อนข้างต่ ากว่าคะแนนความสุขในมิติอ่ืนๆ และมีค่าเฉลี่ยความผูกพันองค์กร อยู่ที่ 65.46 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

กราฟแสดงความสุขของบุคลากรจังหวัดล าพูนในมิติต่าง ๆ 

 
 
ค่าเฉลี่ยความสุขของเขตสุขภาพที่ 1 อยู่ที่ 63.17 ค่าเฉลี่ยความสุขของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ 

62.6 และค่าเฉลี่ยความสุขของประเทศ จากสถาบันวิจัยประชากร เป็นร้อยละ 59.30 ถือได้ว่าบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดล าพูน มีความสุขมากกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  พ้ืนที่จึงต้องมีแผน
สร้างสุขและใช้แผนสร้างสุข เพ่ือยกระดับหรือเพ่ิมความสุขแก่บุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 1-5 
(ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ ระดับ

64.66
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71.71
68.16

64.8
64.15
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ที่ 2  มีการส ารวจข้อมูล ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร ระดับท่ี 4  มี
การท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน ระดับท่ี 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน) 
ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยส่วนใหญ่รูปแบบกิจกรรมเน้นการสร้างสัมพันธ์ภาพใน
องค์กร การเห็นคุณค่าของงานและการมีความสุขกับงานที่ท าในมิติต่าง ๆ  

จังหวัดล าพูนได้มีการถ่ายทอดนโยบายและก าหนดกรอบการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขไว้ในแผน 
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัดล าพูน พร้อมทั้งมีการก าหนดค่านิยมองค์กรของส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูนที่สอดคล้องกับค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ ส.ส.จ (เสียสละ สามัคคี จิตอาสา) 
นอกจากนีส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนยังสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้คู่กับคุณธรรม สู่การเป็น
ลูกน้องที่ดี ลูกพ่ีที่น่ารัก และพัฒนาแกนน าให้เกิดเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมความสุขใน
การท างานส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
“ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

2. เป้าหมาย (Essential List/Task)  

โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย  : จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ร้อยละ ๗๐    
องคกรแหงความสุข หมายถึง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หนวยงานสวนกลาง 

เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.(รพ.สต.นับรวมกับ สสอ. ) มีการด าเนินการขับเคลื่อนองคกรแหง 
ความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นไดแก  

ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองคกร (HPI)  
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหและแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) 
          และสุขภาวะองคกร (HPI)     
ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข  
ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข  
ขั้นที่ 5 มีความกาวหนาของการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขท่ีเปนรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน     
ไตรมาสที่ 1: ร้อยละ 70 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 

                  (Happinometer) และร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัด มีการประเมินสุขภาวะ 
                           องค์กร(HPI) 

ไตรมาสที่ 2: ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัดมีการวิเคราะห์ผล Happinometer  
       และ HPI รวมทั้งมีการจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ไตรมาสที่ 3: ร้อยละ 70 ของหน่วยงานในจังหวัดมีการด าเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
ไตรมาสที่ 4: มีSuccess Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

      จังหวัดละ 1 เรื่อง 
กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน :  

ไตรมาสที่ 1 : จากการตอบแบบความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองคกร (HPI)  
ไตรมาสที่ 2 : ประเมินใช้รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ  
ไตรมาสที่ 3 : ประเมินใช้รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ 
ไตรมาสที่ 4 : ประเมินใช้รายงานในระบบ SMS พร้อมเอกสารประกอบ 
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 3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน

(Happinometer) ร้อยละ  68.03 (ขณะนี้อยู่ในระหว่างตอบแบบประเมิน)  
  การประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน(Happinometer) จ าแนกตามหน่วยบริการดังนี้ดังนี้  

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรรวม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
สสจ.ล าพูน 98 98 100 
รพ.ล าพูน 1264 929 73.50 
รพ.ป่าซาง 200 200 100 
รพ.บ้านโฮ่ง 138 115 83.33 
รพ.ลี้ 269 238 88.48 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 105 98 93.33 
รพ.แม่ทา 136 120 88.24 
รพ.บ้านธิ 109 109 100 
รพ.เวียงหนองล่อง 70 60 85.71 
สสอ.เมือง+รพ.สต. 137 137 100 
สสอ.ป่าซาง+รพ.สต. 84 84 100 
สสอ.บ้านโฮ่ง+รพ.สต. 55 55 100 
สสอ.ลี้+รพ.สต. 78 75 96.15 
สสอ.ทุ่งหัวช้าง+รพ.สต. 28 28 100 
สสอ.แม่ทา+รพ.สต. 57 57 100 
สสอ.บ้านธิ+รพ.สต. 19 19 100 
สสอ.เวียงหนองล่อง+รพ.สต. 33 32 96.97 

รวม 2,880 2454 85.21 
                          ขอ้มูล ณ วันที่ 14กพ62 

 
การประเมินสุขภาวะองค์กร โดยผู้ตอบบุคลากรเป็นต าแหน่งหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 63 คน จากท้ังหมด 
258 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42 โดยมีหน่วยงานที่มีระดับหัวหน้างานขึ้นไปตอบแบบประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 
ขึ้นไป จ านวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 23.53 จ าแนกตามหน่วยบริการดังนี้ดังนี้ 

การประเมินสุขภาวะองค์กร จังหวัดล าพูน 
หน่วยงาน จ านวนบุคลากรต าแหน่ง

หัวหน้างานขึ้นไป 
จ านวนบุคลากรที่ 
ตอบแบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

สสจ.ล าพูน 18 6 33.33 
รพ.ล าพูน 46 5 10.87 
รพ.ป่าซาง 30 1 3.33 
รพ.บ้านโฮ่ง 15 5 33.33 
รพ.ลี้ 20 15 75 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 10 7 70 
รพ.แม่ทา 17 0 0 
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หน่วยงาน จ านวนบุคลากรต าแหน่ง
หัวหน้างานขึ้นไป 

จ านวนบุคลากรที่ 
ตอบแบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

รพ.บ้านธิ 7 7 100 
รพ.เวียงหนองล่อง 13 4 30.77 
สสอ.เมือง+รพ.สต. 21 1 4.76 
สสอ.ป่าซาง+รพ.สต. 14 4 28.57 
สสอ.บ้านโฮ่ง+รพ.สต. 11 2 30 
สสอ.ลี้+รพ.สต. 14 7 55 
สสอ.ทุ่งหัวช้าง+รพ.สต. 6 2 33.33 
สสอ.แม่ทา+รพ.สต. 10 7 70 
สสอ.บ้านธิ+รพ.สต. 3 0 0 
สสอ.เวียงหนองล่อง+รพ.สต. 5 0 0 

รวม 258 63 24.42 
 

 
4. ปัญหาอุปสรรค  

1.ระบบประมวลผลช้าท าให้เป็นอุปสรรคในการบันทึกข้อมูล ท าให้บุคลากรที่เข้าไปตอบแบบสอบถาม
ไม่พึงพอใจและเพ่ิมภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบงานเนื่องจากต้องประสานกระทรวงฯให้ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดให้จากกระทรวงฯ 
 
5. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  

1. ระบบประเมิน Happinometer ควรออกแบบให้ผู้ประเมินใช้งานได้ง่ายๆ สะดวก เนื่องจาก
บุคลากรมีความหลากหลายระดับ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากที่สุด 

2. ส่วนกลางควรก าหนดนโยบายการสร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การขับเคลื่อนในพ้ืนที่
ได้รับการสนับสนุนและเกิดความร่วมมือจากทุกระดับและควรมีการสนับสนุนด้านกิจกรรมและงบประมาณด้วย 

 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้รายงาน : นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์ 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 5 มกราคม 2562 
โทร   :.0918530508 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ  2 : Digital Transformation 
ตัวช้ีวัดที่  33. เขตสุขภาพด าเนินการ Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
 

1.สถานการณ์  
จังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลทั่วไปจ านวน 1 แห่งโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 7 แห่งและคลินิกหมอ

ครอบครัว (PCC) จ านวน 14 แห่ง จากการส ารวจข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น            

Smart Hospital ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดล าพูน ปี 2561 พบว่า โรงพยาบาลที่มีระบบให้บริการระบบคิวแบบอิเล็กทรอนิกใน

โรงพยาบาล (Queue Online) ผู้ป่วยได้รับการแจ้งเตือนคิวผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ โรงพยาบาลจังหวัด    
จ านวน 1 แห่ง (100 %) คือ โรงพยาบาลล าพูน ผู้ป่วยได้รับการแจ้งเตือนคิวผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ โรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 2 แห่ง ( 28.57 % ) คือโรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียน
ผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 แห่ง (100 %) ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลแม่ทา 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลบ้านธิ และ 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และมีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 แห่ง (25.00%) คือ 
โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาลแม่ทา ( คีย์ผ่าน เม้าท์ปากกา ) 

 

ประเด็น ระบบท่ีมีในโรงพยาบาล มี 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

1) การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
มาช่วยในการบริหารจัดการ 
และพัฒนาคุณภาพบริการในองค์กร 
(Smart Tools) 

-  ร ะบบ ให้ บ ริ ก า รนั ดหมาย  
ห รื อ จ อ ง คิ ว แ บ บ อ อ น ไ ล น์ 
มีระบบแจ้งเตือนผู้รับบริการแบบ 
“ออนไลน์”  
(Queue Online) หรือ 
ร ะ บ บ คิ ว อ อ น ไ ล น์ ภ า ย ใ น
โรงพยาบาล  (ภายใต้ค าจ ากัด
ความ มีระบบให้บริการระบบคิว
แบบอิเล็กทรอนิกในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยได้รับการแจ้งเตือนคิวผ่าน
หน้าจอมอนิเตอร์ ) 

  

รพท. 1 แห่ง 
(100 %) 

รพช. 2 แห่ง 
( 28.57%) 

  

5 
(71.43 %)  
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ประเด็น ระบบท่ีมีในโรงพยาบาล มี 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

2) โรงพยาบาลมีการน าแนวทาง 
การท างานอ่ืนๆ มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กรและ
มีการจัดท า Service Process 
Management (Smart Service) 

- มีการจัดเก็บข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ 
OPD Card  
แบบกระดาษ 
 

8 
(100 %) 

ผ่านโปรแกรม 
PMK และ 
HosXP 

 

0 
(00 %) 

- การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  
(คีย์ผ่าน เม้าท์ปากกา ) 
  

2 
(25.00 %) 

 

6 
(75.00 %) 

 
3. เป้าหมายระยะสั้น 
 

ตัวช้ีวัด 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

การด าเนินงาน 
Digital 
Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 

รพ. รับทราบ
แนวทางการ
ด าเนินงาน และ
การประเมินผล 
ตามเกณฑ์ Digital 
Transformation 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital 
 

- 50% ของ รพศ./
รพท. ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 

- 30% ของ รพช. 
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 

- 75% ของ รพศ./
รพท.ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 

- 40% ของ รพช. 
ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 2 

- 100% ของ รพศ./
รพท. ผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 

- 50% ของ รพช. 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 

การใช้ 
Application 
ส าหรับ PCC  
ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

PCC ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ
รับทราบแนว
ทางการด าเนินงาน 

ทีม PCC น าร่อง 
ทดลองใช้งาน 
app. PCC 

50% ของทีม PCC  
น า App. PPC ไป
ใช้ 

100% ของทีม PCC 
น า App. PPC ไปใช้ 

 

4. การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
4.1 ด าเนินงาน Digital Transformation 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
1) ชี้แจงและท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน  Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 

Smart Hospital ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจ าเดือน และการใช้ Application 
ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีการจัดอบรมการใช้งาน Thai COC ให้แก่ โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  

2) ส ารวจความพร้อมโรงพยาบาลทุกแห่งเพ่ือเตรียมการและจัดท าแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านดิจิทัล สนับสนุนระบบบริการและระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล 

3) นิเทศงานติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน Digital Transformation 
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หน่วยบริการโรงพยาบาล 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน Digital Transformation 
2) แต่งตั้งคณะท างานในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน Digital Transformation 
3) ประเมินตนเองเพ่ือเตรียมการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
4) จัดท าแผนพัฒนา/จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนาระบบให้บริการนัดหมายหรือจองคิว

และการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) โรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบคิวภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
6) จัดเตรียมบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมกลางเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

(HIS Gateway) โดยส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 คัดเลือกบุคลากรจากโรงพยาบาลล าพูนและ 
รพ.ลี้ รพ.ทุ่งหัวช้าง รพ.แม่ทา เป็นผู้แทนเข้ารับการอบรมและถ่ายทอดความรู้ภายในจังหวัดล าพูน 

4.2 การใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ปัจจุบันมีการใช้ Application ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในหน่วยปฐมภูมิ คือ 

ระบบ ThaiCOC ส่วน Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ รอการอบรมการใช้งาน จากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 

5. ผลการด าเนินงานรอบ  3 เดือน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

จังหวัดมีการด าเนินงาน Digital 
Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับ 2  

รพศ. 0 แห่ง 0 0 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข   
ก าหนดอบรม HIS Gateway   
วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562  

รพท. 1 แห่ง 0 0 
รพช. 7 แห่ง 0 0 

มีการใช้ Application ส าหรับ PCC  
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

PCC 14 แห่ง 0 0 รอ ICT กระทรวงApplication  
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข   

 
 

6.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงาน Digital Transformation 

6.1 โรงพยาบาลที่ใช้ระบบคิว มีปัญหา ผู้ใช้งานไม่เข้าใจในขั้นตอน ของระบบงานและ Flow      
ของโรงพยาบาล  

6.2 โรงพยาบาลที่ไม่มีระบบคิว แต่มีแผนในการพัฒนา จ านวน 5 แห่ง 
     - ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา Software อุปกรณ์ เช่น เครื่อง Kiosk Auto Registration  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
     - บุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบไม่เพียงพอ  
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6.3 ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์   
      - ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ ยังไม่รองรับการบันทึกข้อมูลต าแหน่งที่เกิดโรค 

แพทย์บางคนไม่ถนัดในการพิมพ์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยในระบบแพทย์จะ
บันทึกได้เฉพาะประเด็นส าคัญ ไม่สามารถลงรายละเอียดการเจ็บป่วยของผู้ป่ วยได้ครบถ้วนซึ่งรายละเอียด
บางอย่างจะช่วยในการวิเคราะห์หรือรักษาโรคครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมารักษาต่อเนื่องแพทย์ต้องใช้เวลาในการ
ซักประวัติใหม ่

     - ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา Software และอุปกรณ ์เช่น เครื่องสแกนเอกสาร 
7. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา  

7.1 ระบบให้บริการนัดหมายหรือจองคิวแบบออนไลน์ ควรเริ่มจากการจัดท า Flow การให้บริการ
ของโรงพยาบาลให้ชัดเจน และด าเนินการในแผนกที่ไม่ซับซ้อนก่อน   ท าการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้
งานระบบและ Flow การให้บริการของโรงพยาบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

7.2 ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา/จัดซื้อ software เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ต่างๆ 

7.3 จัดอบรมให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ในระบบที่ส่วนกลางพัฒนา  
7.4 ส่วนกลางควรมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในสายวิชาชีพด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

มีความความก้าวหน้ามากข้ึน 
 

 

ผู้รายงาน : นายมนตรี   อินแสง. 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 4 กุมภาพันธ์ 2562 
โทร   : 081-5304524 
E-mail : mtis172@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จังหวัด ล าพูน เขต สุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการ วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

คณะที่ 3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 4) 

 

1. สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูน มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง

มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกำรเงินกำรคลังทั้งระดับจังหวัด และระดับ
หน่วยบริกำร ร่วมในกำรวำงแผน  กำรด ำเนินงำน ควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผล  และเฝ้ำระวังสถำนะ
กำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร (รำยเดือน/รำยไตรมำส/และรำยปี) ตลอดจนมีกำรก ำกับติดตำมแผนและผล
ของแผนทำงกำรเงิน (Planfin) เป็นรำยเดือน จำกกำรติดตำมข้อมูลสถำนะด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน (Risk Scoring) 
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่ำ จังหวัดล ำพูนมีหน่วยบริกำรที่มีควำมเสี่ยง จ ำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง (ระดับ 
7 ไตรมำส 3-4/60), โรงพยำบำลลี้ (ระดับ 7 ไตรมำส 4/59), โรงพยำบำลบ้ำนธิ (ระดับ 6 ไตรมำส 3-4/60), 
โรงพยำบำลป่ำซำง (ระดับ 5 ไตรมำส 4/59) และโรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง (ระดับ 4 ไตรมำส 4/60) ส่วนใน
ปีงบประมำณ 2561 ไม่มีหน่วยบริกำรในจังหวัดล ำพูนที่มีภำวะวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 

จำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลัง โดยใช้ Total Performance Score (TPS) ปี 2561
ผลรวมคะแนนการบริหารประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 6 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีหน่วยบริการที่
อยู่ในระดับดีมาก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  ระดับ ดี จ ำนวน 1 แห่ง คือ
โรงพยำบำลป่ำซำง ระดับ พอใช้ จ ำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลแม่ทำ, โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง, และโรงพยำบำลลี้ 
และอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลบ้ำนธิ 

ในด้ำนแผนทำงกำรเงิน (Planfin) ปี2561 พบว่ำ หน่วยบริกำรมีผลประกอบกำร (รวมงบลงทุนและ 
ค่ำเสื่อมรำคำฯ) ติดลบ (NI เป็นลบ) จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลแม่ทำ, โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง, 
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง, โรงพยำบำลบ้ำนธิ และโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง และเมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพกำร
บริหำรแผนประมำณกำรรำยได้ พบว่ำ มีหน่วยบริกำรที่มีส่วนต่ำงของรำยได้เทียบแผนเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 
จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ คือ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง, โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง, โรงพยำบำลลี้, โรงพยำบำลบ้ำนธิ และ
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง ส่วนแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ โรงพยำบำลที่มีค่ำใช้จ่ำยเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 
จ ำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลลี้  ในด้ำนต้นทุนต่อหน่วยบริกำรแบบ Quick Method พบว่ำ โรงพยำบำลทุกแห่ง 
มีต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโรงพยำบำลในกลุ่มเดียวกัน  
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2.เป้าหมาย และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง (ตาม 6 Auditing blocks)  
ตำรำงที่1 แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง (ตำม 6 Auditing blocks) 

ประเด็น ข้อค้นพบ / ปัญหา การด าเนินงานในปี 2562 
1. Structure/Function - มีคณะท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง จ ำนวน 5 

คณะ ประกอบด้วย 
1.คณะท ำงำนกำรเงินกำรคลัง (CFO)ระดับ
หน่วยบริกำร/ระดับจังหวัด 
2.คณะท ำงำนตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพ
บัญช ี
3.คณะท ำงำนจัดท ำต้นทุนบริกำร 
4.คกก.เรียกเก็บและชดเชยค่ำบริกำรทำงกำร
แพทย์ 
5.คกก.จัดท ำแผนทำงกำรเงิน (Planfin) 
 GAP ปี2561   ขำดกำรวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ข้อมูลระดับหน่วยบริกำร 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสำรสนเทศท้ังระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยบริกำร 
- จัดประชุมช้ีแจงนโยบำยด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ทั้ง 5 ร่วมกัน 
- จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ทั้งระดับจังหวัด/ระดับหน่วยบริกำร  2 ครั้ง 
- จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง ปีละ 1  ครั้ง  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำรทำงท ำแผนบูรณำ
กำรทั้ง 6 คณะ  จ ำนวน 1 ครั้ง 
 - จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรสำรสนเทศท้ัง
ระดับจังหวดัและระดับหน่วยบริกำร 1 ครั้ง 
 

2. GAP Analysis  - วิกฤตกำรเงินระดับ 4-7 :  
แนวโน้มวิกฤต : รพ.เวียงหนองล่อง /รพ.บ้ำนธิ 
/รพ. ป่ำซำง/ รพ.ลี้ 
- ค่ำใช้จ่ำย OP refer  สูง 
- อัตรำครองเตียงต่ ำ 
- แผนทำงกำรเงิน(planfin) ไม่เป็นไปตำมแผน 
- ค่ำแรงสูง 

1.ให้ควำมส ำคญักับกำรรักษำวินัยด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง ก ำกับตดิตำมแผนทำงกำรเงิน 
(Planfin) และปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเงินกำร
คลัง เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด  
2.ให้มีกำรเฝ้ำระวัง ตำมเครื่องมือทำงกำรเงิน   
ทุกเดือน/ไตรมำส/ปี 
3. กระตุ้นแรงจูงใจในกำรพัฒนำระบบกำร
Admit ผู้ป่วยใน และระบบกำรส่งต่อของ
หน่วยบริกำร   
 

3. Framework ใช้ กรอบกำรท ำงำนของHouse Model ของ
กำรพัฒนำระบบประกันสุขภำพ ด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง ประยุกต์ให้เป็นกรอบกำรท ำงำนของ
จังหวัดประกอบด้วย 
- นโยบำย 
- กำรพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- ก ำ รพั ฒ น ำศั ก ย ภ ำพ ค ณ ะ ก ร รม ก ำ ร /
อนุกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสนเทศ 
- กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
- กำรเฝ้ำระวังที่มีประสิทธิภำพ 
- กำรจัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- กำรควบคุมก ำกับติดตำมประเมินผล 
 

- ก ำหนดนโยบำยพัฒนำประสิทธิภำพกำรเงิน
กำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยงำน 
- ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบ ก ำกับ นิเทศ 
ติดตำม ผ่ำนกลไกตัวช้ีวัดทีส่ ำคัญ 
- จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ปี2562 
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ประเด็น ข้อค้นพบ / ปัญหา การด าเนินงานในปี 2562 
4. Task list มีแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเงินกำร

คลังระดับประเทศ/เขต ดังนี้ 
- กำรจัดสรรเงินอย่ำงเพียงพอ 
- พัฒนำกำรบริหำรระบบบัญชี 
- พัฒนำเครือข่ำยและศักยภำพบุคลำกรด้ำน
กำรเงินกำรคลัง 
- กำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
- ติดตำมก ำกับด้วยแผนทำงกำรเงิน 
 

- พัฒนำเครื่องมือ/โปรแกรมด้ำนกำรเงินกำร
คลัง  
กำรจัดเก็บรำยได ้
- พัฒนำระบบกำรจัดเก็บรำยได้จำกกองทุน
ต่ำงๆ 
- ด ำเงินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ป2ี562  
 

5. Activities/project -จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ทุกเดือน 
-จัดประชุมช้ีแจงนโยบำย/กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรเงินกำรคลัง  
-ประชุมสัญจร/ออกสอบทำนระบบทุกหน่วย
บริกำร 
- ประชุม Audit เวชระเบียน 
- ประชุมกำรบันทึกเวชระเบียน 
- ประชุมกำรเงินกำรคลังของ รพสต. 
- ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์ปัญหำ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- ประชุมเตรียมข้อมูลและจัดท ำแผนด้ ำน
กำรเงินกำรคลังในปีต่อไป 
GAP ปี 2561  
 - จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ใน
แ ผ น ท ำทุ ก เดื อ น  แ ต่ ท ำ ไม่ ได้ เนื่ อ งจ ำก
คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนมีภำรกิจ  จัด
ประชุมได้เพียง 6ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 
- ผู้บริหำรไม่เข้ำใจระบบบัญชี 
 

- จัดท ำตำมแผนงำน/โครงกำรดำ้นกำรเงินกำร
คลัง ป2ี562  ประกอบด้วย 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรCFO 
2.จัดประชุมช้ีแจงนโยบำย/กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินกำรคลัง ทุกคณะ 
3. ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน CFO 2 
ครั้ง 
4. ประชุมคณะกรรมกำร Planfin ของหน่วย
บริกำร 
5.ประชุมคณะท ำงำนประสิทธิภำพกำรเงิน
สำรสนเทศ 
6.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร โปรแกรมบริหำร
จัดกำรลูกหนี้ค่ำรักษำพยำบำล 
7.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนำกำรจัดเก็บ
หน่วยบริกำร 
8.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสอบทำนระบบ 
9.ระชุมบัญชีเพื่อกำรบริหำร 

6. M&E process มีกำรควบคุม ก ำกับ และติดตำม 
1. ระบบรำยงำน ท้ังทำงเอกสำรและ website 
2. ระบบกำรประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
3.ระบบกำรสอบทำนระบบ กำรนิเทศงำน 

- ตรวจสอบคณุภำพงบกำรเงิน, รำยงำนทำง
กำรเงิน ทุกเดือน 
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกรำยงำนทำง
กำรเงินเสนอผู้บริหำร รำยงำนกำรประชุม 
CFO, กวป., คปสอ. ทุกเดือน 
- กำรประชุมคณะท ำงำนบัญชี/CFO/กำร
นิเทศ ติดตำมในพ้ืนท่ี 
- ออกสอบทำนระบบทุกโรงพยำบำล 2ครั้ง/ป ี
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังนี้ 

3.1  การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)   
3.1.1 รูปแบบและวิธีกำรจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Basic payment)     

ในปีงบประมำณ 2562 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรำยรับของโรงพยำบำลทุกแห่ง โดยรำยรับของโรงพยำบำลใน
ภำพรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 18.69) แต่เมื่อพิจำรณำอัตรำเพ่ิมรำยโรงพยำบำล พบว่ำ เป็นกำรเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โรงพยำบำลบ้ำนธิ ที่มีปัญหำกำรได้รับเงินน้อยต่อเนื่องมำทุกปี 
เป็นผลมำจำกค่ำแรงที่ค่อนข้ำงสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดล ำพูน แต่ในปี 2562 พบว่ำ โรงพยำบำลบ้ำนธิ 
ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 10.95 ล้ำนบำท ในขณะที่โรงพยำบำลลี้ ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ได้รับเงินจัดสรรลดลง 
จ ำนวน 3.35 ล้ำนบำท ดังตำรำง 1 และ 2 

 

ตาราง  1   แสดงประมำณกำรรำยรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่ำแรง
ปีงบประมำณ 2562 

สถานบริการ 

ประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมาณ 2562 
ก่อน 

ปรับลดค่าแรง 
ปรับลดค่าแรง หลัง 

ปรับลดค่าแรง 
เงินเติม 

ตามเกณฑ์ 
รวม 

ยอดประกัน 62 จ านวน (บาท) ร้อย
ละ 

รพ.ล ำพูน 335,560,510.12 207,285,902.70 61.77 128,274,607.42 - 128,274,607.42 
รพ.แม่ทำ 58,974,419.56 26,334,671.66 44.65 32,639,747.90 - 32,639,747.90 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 63,542,641.29 32,551,809.15 51.23 30,990,832.14 2,856,976.76 33,847,808.90 
รพ.ลี้ 94,557,402.75 39,039,245.47 41.29 55,518,157.28 8,153,892.18 63,672,049.46 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 39,594,470.85 18,004,917.56 45.47 21,589,553.29 6,737,331.91 28,326,885.20 
รพ.ป่ำซำง 83,411,739.82 43,441,163.10 52.08 39,970,576.72 - 39,970,576.72 
รพ.บ้ำนธิ 28,873,643.16 22,627,095.47 78.37 6,246,547.69 8,553,916.90 14,800,464.59 
รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

24,676,383.73 12,675,888.58 51.37 12,000,495.15 4,887,166.17 16,887,661.32 

รวม 729,191,211.28 401,960,693.69 55.12 327,230,517.59 31,189,283.92 358,419,801.51 
 
 

ตาราง  2   งบประมำณกำรรำยรับสุทธิของหน่วยบริกำร (Basic payment) หลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบ 
ย้อนหลัง 1 ปี  

หน่วยบริการ 

ประมาณการรายรับ OP/PP/IP 
(ยอดประกันหลังหักเงินเดือน) 

ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ปี 2561 ปี 2562 จ านวน (บาท) ร้อยละ 
[1] [2] [3]=[2]-[1] [4]=[3]/[1]*100 

รพ.ล ำพูน 114,785,550.49 128,274,607.42 13,489,056.93 11.75 
รพ.แม่ทำ 27,205,181.73 32,639,747.90 5,434,566.17 19.98 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 25,762,282.77 33,847,808.90 8,085,526.13 31.39 
รพ.ลี้ 67,023,209.96 63,672,049.46 -3,351,160.50 -5.00 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 19,182,731.34 28,326,885.20 9,144,153.86 47.67 
รพ.ป่ำซำง 33,389,626.61 39,970,576.72 6,580,950.11 19.71 
รพ.บ้านธิ 3,842,997.59 14,800,464.59 10,957,467.00 285.13 
รพ.เวียงหนองล่อง 10,785,225.00 16,887,661.32 6,102,436.32 56.58 

รวม 301,976,805.49 358,419,801.51 56,442,996.02 18.69 
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3.1.2 ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขตทั้งหมด จ ำนวน 146.94 ล้ำนบำท จัดสรรครั้งที่ 1 จ ำนวน 125.94 
ล้ำนบำท จังหวัดล ำพูนได้รับจัดสรร จ ำนวน 5.5 ล้ำนบำท พิจำรณำให้กับโรงพยำบำลลี้ จ ำนวน 3.5 ล้ำนบำท 
และรับฝำกไว้ที่โรงพยำบำลป่ำซำง จ ำนวน 2 ล้ำนบำท เพ่ือช่วยเหลือ โรงพยำบำลชุมชนที่ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
ในระหว่ำงปีงบประมำณ คงเหลือเงินกันระดับเขต เพ่ือจัดสรรครั้งที่ 2 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ 4 

 

ตาราง  4   แสดงงบประมำณส่วนงบด ำเนินกำรทั้งปีงบประมำณ 2562 ประกอบด้วย ยอดประกันรำยรับ,      
เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

สถานบริการ ยอดประกัน 62 เงินเกลี่ยระดับเขต PP NonUC Hardship 
ประมาณส่วน
งบด าเนินการ 

รพ.ล ำพูน 128,274,607.42  -    3,673,298.82   -     131,947,906.24 

รพ.แม่ทำ 32,639,747.90  -    1,190,092.61   -     33,829,840.51 

รพ.บ้ำนโฮ่ง 33,847,808.90  -     788,178.45   -     34,635,987.35  

รพ.ลี้ 63,672,049.46  3,500,000.00  1,325,381.23   5,383,697.46   73,881,128.15  

รพ.ทุ่งหัวช้ำง 28,326,885.20  -     186,775.75      5,127,899.15   33,641,560.10  

รพ.ป่ำซำง 39,970,576.72  2,000,000.00  6,623,130.48   -     48,593,707.20  

รพ.บ้ำนธิ 14,800,464.59  -     350,061.70   -     15,150,526.29  

รพ.เวียงหนองล่อง 16,887,661.32  -     312,541.48   -     17,200,202.80  

รวม 358,419,801.51  5,500,000.00   14,449,461.54   10,511,597.61   388,880,859.64  

 

3.2. ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
 โรงพยำบำลทุกแห่ง จัดท ำแผนทำงกำรเงิน (Planfin) ตำมแนวทำงของส่วนกลำงและเขตสุขภำพที่ 1 สำมำรถ
ส่งแผนทำงกำรเงิน ได้ครบถ้วนทั้ง 7 แผน ถูกต้อง และทันเวลำ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ดังตำรำง 5 
 

ตาราง  5   แผนทำงกำรเงิน (Planfin) ของหน่วยบริกำรในสังกัด สป.สธ. จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2562 

 
 

EBITDA
 % Investment    

 ต่อ EBITDA

สัดส่วน NWC เหลือ

หลัง Investment 

ต่อ รายจ่าย:เดือน

รับ จ่าย สุทธิ ประเภทแผน
บวก=Normal              

ลบ = Risk

<20%  Normal         

>20%  Risk

< 1 = Risk                     

> 1 = Normal

10714 : ล าพูน 1,058,260,000.00  970,918,000.00  87,342,000.00  เกินดุล   Normal   Normal   Normal 1 ไม่มีความเส่ียง

11140 : แม่ทา 90,765,914.16      91,372,000.00   606,085.84-      ขาดดุล  Risk   Normal   Normal 5 เส่ียงน้อย

11141 : บ้านโฮ่ง 109,466,181.77    108,944,707.03  521,474.74      เกินดุล   Normal   Normal  Risk 2 เส่ียงน้อย

11142 : ล้ี 181,216,128.15    179,456,800.00  1,759,328.15    เกินดุล   Normal   Normal  Risk 2 เส่ียงน้อย

11143 : ทุ่งหัวช้าง 72,609,560.10      77,525,200.00   4,915,639.90-    ขาดดุล  Risk  Risk   Normal 7 เส่ียงปานกลาง

11144 : ป่าซาง 167,530,607.68    165,170,032.76  2,360,574.92    เกินดุล   Normal  Risk  Risk 4 เส่ียงปานกลาง

11145 : บ้านธิ 83,079,445.12      82,046,471.88   1,032,973.24    เกินดุล   Normal  Risk  Risk 4 เส่ียงปานกลาง

24956 : เวียงหนองล่อง 45,675,766.41      50,510,600.00   4,834,833.59-   ขาดดุล  Risk   Normal  Risk 6 เส่ียงปานกลาง

 แผนทางการเงินหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562

หน่วยบริการ

สรุปแผนประมาณการ

 Planfin แบบ
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ตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดให้หน่วยบริกำร  มีผลต่ำงของแผนและผล  ไม่เกิน  ร้อยละ 
5 (รำยได้และค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนได้ ไม่เกิน ร้อยละ 5)  โดยมีค่ำเป้ำหมำย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70   
ผลกำรด ำเนินงำน  ไตรมำส 1/2562  มีดังนี ้

1.แผนประมำณกำรรำยได้ 
1.1 แผนประมำณกำรรำยได้ (รวมรำยได้งบลงทุน) 

ตาราง  6   แผนประมำณกำรรำยได้ (รวมรำยได้งบลงทุน) เทียบกับผลงำน รำยหน่วยบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำง 6 แสดงถึงแผนประมำณกำรรำยได้(รวมรำยได้งบลงทุน) พบว่ำ หน่วยบริกำรทุกแห่งมี
รำยรับจริงสูงกว่ำแผนประมำณกำรทุกแห่ง และเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 เนื่องด้วยมีรำยได้ OP PP Basic 
payment โอนเข้ำหน่วยบริกำร ร้อยละ 50 ในช่วงไตรมำส 1/2562 

1.2 แผนประมำณกำรรำยได้ (ไม่รวมรำยได้งบลงทุน) 
ตาราง  7   แผนประมำณกำรรำยได้ (ไม่รวมรำยได้งบลงทุน) เทียบกับผลงำน รำยหน่วยบริกำร   

   

จำกตำรำง  7 แสดงถึงแผนประมำณกำรรำยได้(ไม่รวมรำยได้งบลงทุน) พบว่ำหน่วยบริหำรทุกแห่งมี
รำยรับจริงสูงกว่ำแผนประมำณกำรทุกแห่ง แต่ที่เกินเกณฑ์ร้อยละ 5 มีจ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 

แผนประมาณการรายได้

(ท้ังปี)

ประมาณการท่ีควรเป็น

 (3 เดือน) ค่าท่ีเป็นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,022,039,323.08 264,565,000.00 279,428,846.47 14,863,846.47 5.62                 

11140 : แม่ทา 93,027,578.56 22,691,478.54 27,026,196.76 4,334,718.22 19.10               

11141 : บ้านโฮ่ง 111,904,517.62 27,366,545.44 30,689,495.33 3,322,949.89 12.14               

11142 : ล้ี 182,063,039.66 45,304,032.04 57,516,694.59 12,212,662.55 26.96               

11143 : ทุ่งหัวช้าง 69,856,991.69 18,152,390.02 18,754,502.02 602,112.00 3.32                 

11144 : ป่าซาง 167,507,496.87 41,882,651.92 43,337,421.93 1,454,770.01 3.47                 

11145 : บ้านธิ 83,281,018.48 20,769,861.28 23,274,323.14 2,504,461.86 12.06               

24956 : เวียงหนองล่อง 53,411,113.28 11,418,941.60 14,004,421.81 2,585,480.21 22.64               

รวม 1,783,091,079.24 452,150,900.84 494,031,902.05 41,881,001.21 9.26

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ http://hfo62.cfo.in.th ข้อมลู ณ วันท่ี 29 มกราคม 2562

แผนประมาณการรายได้ (หักงบลงทุน)

ช่ือ รพ.

แผนประมาณการรายได้

(ท้ังปี)

ประมาณการท่ีควรเป็น

 (3 เดือน) ผลงานจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,077,109,400.00 269,277,350.00 292,398,204.82 23,120,854.82 8.59                 

11140 : แม่ทา 93,435,914.16 23,358,978.54 27,026,196.76 3,667,218.22 15.70               

11141 : บ้านโฮ่ง 112,529,328.32 28,132,332.08 32,714,641.88 4,582,309.80 16.29               

11142 : ล้ี 186,502,741.31 46,625,685.33 61,038,807.75 14,413,122.42 30.91               

11143 : ทุ่งหัวช้าง 74,495,620.33 18,623,905.08 19,800,562.25 1,176,657.17 6.32                 

11144 : ป่าซาง 175,495,561.72 43,873,890.43 46,202,375.97 2,328,485.54 5.31                 

11145 : บ้านธิ 87,144,390.98 21,786,097.75 24,099,269.00 2,313,171.25 10.62               

24956 : เวียงหนองล่อง 46,614,139.07 11,653,534.77 14,313,492.47 2,659,957.70 22.83               

รวม 1,853,327,095.89 463,331,773.98 517,593,550.90 54,261,776.92 11.71

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ http://hfo62.cfo.in.th ข้อมลู ณ วันท่ี 29 มกราคม 2562

แผนประมาณการรายได้ (รวมงบลงทุน)

ช่ือ รพ.
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2. แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
2.1 แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) 

ตาราง  8   แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) เทียบกับผลงำน รำยหน่วยบริกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จำกตำรำง 8 แสดงถึงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย(รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) ในไตรมำส
1/2562 พบว่ำ มีผลต่ำงแผนและผลของค่ำใช้จ่ำย ไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 5 จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 50  

 

2.2 แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) 
ตาราง  9   แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) เทียบกับผลงำน รำยหน่วยบริกำร  

 
  
แหล่งที่มำ :  เว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ http://hfo62.cfo.in.th วิข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2562 
 

จำกตำรำง 9  แสดงถึงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย(ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) ในไตรมำส
1/2562 พบว่ำ มีผลต่ำงแผนและผลของรำยจ่ำย ไม่เกินเกณฑ์ ร้อยละ 5 จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 62.5 

แผนประมาณการ

ค่าใช้จ่าย(ท้ังปี)

ประมาณการท่ีควรเป็น

 (3 เดือน) ค่าท่ีเป็นจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 975,107,254.32 242,729,500.00 254,872,181.39 12,142,681.39 5.00                 

11140 : แม่ทา 94,746,343.70 22,843,000.00 22,438,315.09 -404,684.91 1.77-                 

11141 : บ้านโฮ่ง 104,020,197.68 27,236,176.76 27,618,370.65 382,193.89 1.40                 

11142 : ล้ี 171,505,932.43 44,864,200.00 49,048,616.87 4,184,416.87 9.33                 

11143 : ทุ่งหัวช้าง 72,027,955.31 19,381,300.00 18,156,726.69 -1,224,573.31 6.32-                 

11144 : ป่าซาง 157,795,032.88 41,292,508.19 43,267,723.34 1,975,215.15 4.78                 

11145 : บ้านธิ 77,849,707.82 20,511,617.97 20,303,401.27 -208,216.70 1.02-                 

24956 : เวียงหนองล่อง 46,432,329.68 12,627,650.00 11,863,340.48 -764,309.52 6.05-                 

รวม 1,699,484,753.82 431,485,952.92 447,568,675.78 16,082,722.86 3.73

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย (หักค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)

ช่ือ รพ.

แผนประมาณการ

ค่าใช้จ่าย(ท้ังปี)

ประมาณการท่ีควรเป็น

 (3 เดือน) ผลงานจริง ส่วนต่าง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,047,918,000.00 261,979,500.00 271,347,774.40 9,368,274.40 3.58                 

11140 : แม่ทา 95,982,700.00 23,995,675.00 23,666,357.49 -329,317.51 1.37-                 

11141 : บ้านโฮ่ง 115,709,493.79 28,927,373.45 29,380,021.86 452,648.41 1.56                 

11142 : ล้ี 192,093,800.00 48,023,450.00 52,207,097.80 4,183,647.80 8.71                 

11143 : ทุ่งหัวช้าง 82,743,200.00 20,685,800.00 19,356,960.68 -1,328,839.32 6.42-                 

11144 : ป่าซาง 170,503,599.94 42,625,899.99 45,043,556.20 2,417,656.21 5.67                 

11145 : บ้านธิ 86,490,871.88 21,622,717.97 21,310,415.96 -312,302.01 1.44-                 

24956 : เวียงหนองล่อง 55,665,600.00 13,916,400.00 13,049,018.13 -867,381.87 6.23-                 

รวม 1,847,107,265.61 461,776,816.41 475,361,202.52 13,584,386.11 2.94

แหล่งท่ีมา : เว็ปไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ http://hfo62.cfo.in.th ข้อมลู ณ วันท่ี 29 มกราคม 2562

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย (รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)

ช่ือ รพ.
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3.3. การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
3.3.1 ข้อมูลภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ไตรมำส 1/2562 
 

ตารางท่ี 10 แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมำณ 2559 – ไตรมำส 1/2562 

หน่วยบริการ 
ปีงบฯ 2559 ปีงบฯ 2560 ปีงบฯ 2561 ปีงบฯ 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ไตรมาส 1 

รพ.ล าพูน 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

รพ.แม่ทา 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

รพ.บ้านโฮ่ง 1 1 1 2 1 0 1 4 0 0 0 1 1 

รพ.ลี้ 0 0 4 7 0 0 0 3 3 0 3 2 1 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

รพ.ป่าซาง 0 0 0 5 2 0 0 3 2 0 1 3 2 

รพ.บ้านธิ 0 1 1 2 2 3 6 6 1 1 3 1 0 

รพ.เวียงหนองล่อง 0 0 1 1 2 0 7 7 1 1 1 1 1 

รวมวิกฤติระดับ 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
 

จำกตำรำง 10 จังหวัดล ำพูน พบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับ 7 ติดต่อกันสอง
ปีงบประมำณ คือ ในไตรมำส 4/2559 จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยำบำลลี้ และในไตรมำส 3/2560 – 4/2560 
ได้แก่ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลังจำกนั้น ยังไม่พบหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติ 

 

ตารางท่ี 11 แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ไตรมำส 1/2562 (เดือนธันวำคม 2561) 

 
จำกตำรำง 11 พบว่ำในไตรมำส 1/2562 ยังไม่พบ โรงพยำบำลที่ประสบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

ระดับ 7 โดย Risk Score สูงสุดอยู่ในระดับ 2 ได้แก่ โรงพยำบำลป่ำซำง ระดับ 1 ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน, บ้ำนโฮ่ง
, ลี้ และ เวียงหนองล่อง นอกนั้น Risk Score อยู่ในระดับ 0 (ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินกำรคลัง) 

ท่ี หน่วยบริการ
ขนาด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital

(ทุนส ารองสุทธิ)

NI+Depleciation 

(อัตราก าไรสุทธิ + 

ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตัดจ าหน่าย)

Liquid 

Index

Status 

Index

Survive 

Index

Risk Scoring 

(ระดับวิกฤติ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)+(8)

1 รพ.ล าพูน 411 1.81 1.46 0.62 144,329,221.05 21,040,430.42 1 0 0 1

2 รพ.แมท่า 30 1.70 1.56 1.36 11,681,215.86 3,358,819.27 0 0 0 0

3 รพ.บ้านโฮ่ง 30 1.40 1.28 1.03 7,140,640.21 3,333,980.02 1 0 0 1

4 รพ.ล้ี 60 1.49 1.36 1.05 15,692,515.86 8,829,369.95 1 0 0 1

5 รพ.ทุ่งหัวช้าง 30 1.95 1.78 1.36 9,451,490.99 443,601.57 0 0 0 0

6 รพ.ป่าซาง 60 1.16 1.01 0.73 4,935,340.02 1,157,079.77 2 0 0 2

7 รพ.บ้านธิ 30 1.50 1.35 1.04 6,076,792.46 2,788,193.04 0 0 0 0

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 1.46 1.40 1.31 5,889,973.98 1,264,074.34 1 0 0 1

วิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจงัหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1/2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) หักงบลงทุน

ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลงบทดลอง เดือนธันวาคม 2561   จากเว็บไซค์  http://hfo62.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562
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ตารางท่ี 12 แสดงเงินบ ำรุงคงเหลือของหน่วยบริกำรจังหวัดล ำพูน ณ ไตรมำส 1/2562 

หน่วยบริการ 
เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

ไตรมาส 1 
รพ.ล ำพูน  34,980,433.13  -10,337,419.61  -57,588,303.29  -59,804,394.08  
รพ.แม่ทำ    2,071,669.81       630,466.43     1,350,489.95     6,002,298.09  
รพ.บ้ำนโฮ่ง -413,436.11  -6,076,755.19  -2,385,560.50       546,326.94  
รพ.ลี ้ -13,695,063.78  -13,622,530.06  -10,063,859.77     1,606,444.35  
รพ.ทุ่งหัวช้ำง  14,625,368.93     4,774,974.16     4,635,006.62     3,583,326.41  
รพ.ป่ำซำง -3,505,417.37  -7,571,023.32  -6,437,832.26  -8,334,759.96  
รพ.บ้ำนธ ิ    1,450,774.16  -8,649,299.01  -2,239,292.40       459,831.75  
รพ.เวียงหนองล่อง    1,467,077.63  -2,731,469.37     2,132,517.47     3,949,666.76  

รวม  36,981,406.40  -43,583,055.97  -70,596,834.18  -51,991,259.74  
 

ที่มำ : ข้อมูลงบทดลองจำกเว็บไซต์ http://hfo62.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2562 
 

จำกตำรำง 12 พบว่ำในภำพรวมจังหวัดล ำพูน มีเงินบ ำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
และติดลบตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2560 โดยหน่วยบริกำร ที่มีเงินบ ำรุงคงเหลือติดลบต่อเนื่องมำจนถึง ไตรมำส 
1/2562 ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน และโรงพยำบำลป่ำซำง ติดลบจ ำนวน  59.8 และ 8.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
ภำพรวมจังหวัดล ำพูนมีเงินบ ำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบ รวมจ ำนวน 52 ล้ำนบำท 
 

3.3.3 ข้อมูล  ต้นทุนบริการ OP&IP ของ ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ตารางที่13  แสดงต้นทุนบริกำรต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมำณ   

2561 – 2562 

 
 

จำกตำรำง13 ต้นทุนบริกำรต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมำณ 
2561 และไตรมำส1/ 2562 พบว่ำ โรงพยำบำลทุกแห่ง มีต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยใน ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ของโรงพยำบำลกลุ่มเดียวกันในระดับประเทศ  

กลุ่มโรงพยาบาล

Q4/2561 Q1/2562 Mean Mean+1SD Q4/2561 Q1/2562 Mean Mean+1SD

1 10714 รพ.ล าพูน รพท.S >400 875.94  651.60  904.68 1102.25 13,593.27 14,516.21 13,827.56 15,990.87

2 11140 รพ.แมท่า รพช.F2 <=30,000 567.96  545.65  705.01 847.64 15,267.07 17,105.31 16,744.95 21,822.46

3 11141 รพ.บ้านโฮ่ง รพช.F2 <=30,000 558.32  552.63  705.01 847.64 11,361.54 11,871.08 16,744.95 21,822.46

4 11142 รพ.ล้ี รพช.F1 50,000-100,000 546.55  565.35  685.03 782.14 13,187.33 13,609.80 14,919.31 18,607.43

5 11143 รพ.ทุ่งหัวช้าง รพช.F2 <=30,000 626.98  618.04  705.01 847.64 17,125.57 13,520.77 16,744.95 21,822.46

6 11144 รพ.ป่าซาง รพช.F2 30,000-=60,000 707.45  682.07  664.88 776.18 10,978.98 12,045.70 14,521.66 19,052.00

7 11145 รพ.บ้านธิ รพช.F2 <=30,000 656.30  689.23  705.01 847.64 14,530.57 13,990.32 16,744.95 21,822.46

8 24956 รพ.เวียงหนองล่อง รพช.F3 <=15,000 560.65  497.91  797.40 1104.73 8,831.56   9,415.17   20,603.38 28,785.36 

ท่ีมา 1. แหล่งข้อมลูจากกลุ่มประกันสุขภาพ สป.สธ. http://cost. cfo.in.th ณ วันท่ี 2 กพ62
       2. ค่า Mean และ Mean+1SD เป็นค่าของ Q4/2561

ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ การเงินการคลัง

จากการจดัท าต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) จงัหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561-2562

ล าดับ รหัส หน่วยบริการ
OPD Cost IPD Cost
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3.4 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
ตำรำงที ่14 แสดงข้อมูลคุณภำพบัญชีของหน่วยบริกำร ปีงบประมำณ 2561 – ไตรมำส 1/2562 

หน่วยบริการแม่ข่าย 
ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
ล ำพูน,รพท. 100 100 100 100 100 

แม่ทำ,รพช. 100 100 100 100 100 

บ้ำนโฮ่ง,รพช. 100 100 100 100 100 

ลี,้รพช. 100 100 100 100 100 

ทุ่งหัวช้ำง,รพช. 100 100 100 100 100 

ป่ำซำง,รพช. 100 100 100 100 100 

บ้ำนธิ,รพช. 100 100 100 100 100 

เวียงหนองล่อง,รพช. 100 100 100 100 100 
คะแนน (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 

จำกตำรำง 14 ปีงบประมำณ 2561 – ไตรมำส 1/2562 หน่วยบริกำรทุกแห่งในจังหวัดล ำพูน ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพบัญชี ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ  
ร้อยละ 100 

3.5. พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building) 
1.ประชุมคณะท ำงำนบริหำรกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร (CFO) 1 ครั้ง 
2.ประชุมคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 6 คณะ เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง ปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน 1 ครั้ง 
3.ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพบัญชี ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
4.ประชุมคณะอนุกรรมกำรประสิทธิภำพกำรเงินสำรสนเทศระดบัจังหวัด/หน่วยบริกำร   1 ครั้ง 
5.คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังทั้งระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทั้ง

หลักสูตรส่วนกลำง และระดับเขต  
 

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 นโยบำยกำรจัดสรรเงิน โดยหักเงินเดือนระดับหน่วยบริกำร เป็นปัจจัยให้โรงพยำบำลที่มี

เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำกหรือมีอำยุงำนมำก แต่มีประชำกรที่รับผิดชอบน้อย มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงสูง ส่งผล
กระทบให้มีงบประมำณด ำเนินงำนหลังหักเงินเดือนลดลง 

4.2 ไม่มีกำรกันเงิน กรณี OP Refer ระดับเขต (virtual account) อำจจะส่งผลกระทบต่อหน่วย
บริกำรที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับหน่วยบริกำรที่มีศักยภำพสูงกว่ำในด้ำนกำรรักษำพยำบำล มีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งต่อกรณี OP Refer สูงขึ้น ท ำให้งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนลดลงได ้
 
 

ผู้รายงาน  นำงปรำนอม ทมวงศ ์
ต าแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี  4  กุมภำพันธ์  2562   
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 3 Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล) 
ประเด็นการตรวจราชการ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ จังหวัดล าพูน 
ตัวช้ีวัดที่ 46 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

 

1.สถานการณ์  
 จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 

จ านวน 1 แห่ง ผ่าน HA ขั้นที่ 3  โรงพยาบาลชุมชน F1 จ านวน 1 แห่ง ผ่าน HA ขั้นที่ 3 โรงพยาบาลชุมชน 
F2 จ านวน 5 แห่ง ผ่าน HA ขั้นที่ 3 โรงพยาบาลชุมชน F3 จ านวน 1 แห่ง(เปิดตึกไม่ครบ 3 ปี) จึงยังไม่สามารถ
เข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่ง
โรงพยาบาลดังกล่าว ยังคงได้รับการพัฒนาและประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์แต่ละวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
เหมือนโรงพยาบาลชุมชนอ่ืนๆที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สรพ. แล้ว 
 

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

ในปีงบประมาณ 2562  ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการด าเนนิงาน ดงันี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด 
2. การพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดและอ าเภอ 
3. การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่  
4. การมีแผนงาน/โครงการ และก าหนด Time Line และการติดตามการรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. การติดตามเยี่ยมกระตุ้นแบบ Site Visit โดยทีม QLN ระดับจังหวัดในโรงพยาบาลเป้าหมาย 

2.2 กิจกรรม (Activity/Project)  
1.กระตุ้นการด าเนินงานและถ่ายทอดนโยบายระดับจังหวัด ผ่านเวทีการประชุมประจ าเดือน

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด  
2.ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองของหัวหน้ากลุ่มงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
3.จัดท าแผนงาน/โครงการ และก าหนด Time Line และการติดตามการรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4.การก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือการรายงานผลการด าเนินงาน ทุกรายไตรมาส 
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2.3 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้าหมายระยะสั้นในรายไตรมาส 
ตารางที่ 2 Small Success 

รอบ3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จัดส่งแผนพัฒนาในประเด็นที่ 
สรพ.ให้ข้อเสนอแนะ และท า 
Road Map ก าหนด Time Line 
การพัฒนาต่อเนื่อง เตรียมรับ 
Servelance  และการเยี่ยม
ส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ ส่งความพึง
พอใจ และระยะเวลารอคอย
เฉลี่ยให้สสจ.  

จัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผน 
รอบ 6 เดือน   

มีการด าเนินงานการ
ทบทวนความเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างต่อเนื่อง
และส่งความพึงพอใจ 
และระยะเวลารอ
คอยเฉลี่ยให้สสจ.   

1.โรงพยาบาลล าพูน
ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ระดับ 3   
2.ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลชุมชน  ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ระดับ 3   

 
2.4. กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  
กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์ Governance 
Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล) 

รายการ 1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance 
 โรงพยาบาล
ทุกแห่งใน
จังหวัดล าพูน
ผ่าน
กระบวนการ
รับรอง
มาตรฐาน HA 
ระดับ 3 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพและทีมพ่ี
เลี้ยงระดับจังหวัด 
2.พัฒนาศักยภาพทีมพ่ี
เลี้ยงระดับจังหวัดและ
อ าเภอ 
3.เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาลโดย
เครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนที่ 
4.ติดตามเยี่ยมกระตุ้นแบบ 
Site Visit โดยทีม QLN 
ระดับจังหวัดใน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่ง ในจังหวัด
ล าพูน โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
โรงพยาบาลบ้านธิ 
โรงพยาบาลลี้ 
โรงพยาบาลบ้าน
โฮ่ง และ
โรงพยาบาลเวียง
หนองล่อง 

1.โรงพยาบาล
ล าพูนผ่านการ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA 
ระดับ 3   
2. ร้อยละ 100 
ของโรงพยาบาล
ชุมชน  ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA 
ระดับ 3 

1.การก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดตามค า
รับรองของ
ผู้บริหารกับ
หัวหน้ากลุ่มงาน
และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทุก
แห่ง ที่ส่งผลต่อ
การพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน 
 

 
 

2.5 GAP Analysis 
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
ผู้บริหารระดับสูง - นายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ และท่ีปรึกษา 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นคณะกรรมการอ านวยการระดับ
จังหวัด 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

- เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  และเลขาคณะกรรมการ
อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบงานหลัก 1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน           นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ  
ทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด 1.พญ.จุฑามาศ สมชาติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลล าพูน 

2.นพ.นิมิต  อินปั๋นแก้ว  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลล าพูน 
3.นพ.วาริช เตียวตระกูล  นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลลี้ 
4.ทญ.กาญจนา  แซ่ยับ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
5.ทพ.เกรียงศักดิ์  ลือก าลัง ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
6.ภญ.ยุพิน  น าปูนศักดิ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลป่าซาง 
7.ภญ.จันทร์จารึก  รัตนเดชสกุล เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลบ้านธิ 
8.นางศิริพร  ปาระมะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลี้ 
9.นางสาวบุญฑริกา  สุภานันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแม่ทา 
10.นางสาววิภาพรรณ  หมื่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
11.นางอัจรา  มโนชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลป่าซาง 
12.นางวัชราภรณ์ เชษฐบุรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลล าพูน 
13.นางจันทร์เพ็ญ ประโยงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบ้านธิ 

   
3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 )  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ สรพ.ผ่าน GIN Conference วันที่ 29 -30  มกราคม 2562 
2. ผลการด าเนินงาน ในปี 2562 ข้อมูลสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
   จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 

ล าดับ โรงพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน วันรับรอง วันหมดอายุ หมายเหต 
1 รพ.ล าพูน ผ่านHAขั้น 3 R4 20ม.ค.61 19ม.ค.64  
2 รพ.ลี้ ผ่านHAขั้น 3 R2 20ก.ย.59 19ก.ย.62  
3 รพ.ป่าซาง ผ่านHAขั้น 3 3 10ม.ค.60 9ม.ค.62 ส่งเอกสารแล้วอยู่

ระหว่างการก าหนด
วันจาก สรพ. 

4 รพ.บ้านโฮ่ง ผ่านHAขั้น 3 R2 23ส.ค.59 22ส.ค.62  
5 รพ.แม่ทา ผ่านHAขั้น 3 R1 18ธ.ค.61 17ธ.ค.64  
6 รพ.ทุ่งหัวช้าง ผ่านHAขั้น 3 R1 13พ.ย.61 12พ.ย.64  
7 รพ.บ้านธิ ผ่านHAขั้น 3 R4 15ม.ค.62 14ม.ค.64  
8 รพ.เวียงหนองล่อง ผ่านHAขั้น 3 0 ไม่นับรวม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่จะ

เปิด 10 เตียง ในเดือน มีนาคม 2562 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการคุณภาพ
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณใน
การพัฒนาสูง 

เขตสุขภาพควรสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมระดับเขต 

 
 

ผู้รายงาน นางจันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ 
ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 24 มกราคม 2562 
โทร   : 089 553 8024  
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่  3 Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล) 
ประเด็นการตรวจราชการ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ จังหวัดล าพูน 
ตัวชี้วัดที่ 45 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

1.สถานการณ์  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (PMQA) มาใช้

เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และน าเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางและบรรทัดฐานการติดตามประเมินผลของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ในปี 2561 จังหวัดล าพูน ด าเนินการพัฒนาองค์กรตามนโยบายดังกล่าว โดยการด าเนินการในพ้ืนที่
เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอครบทุกแห่ง โดยด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) ที่ประกอบด้วย 1) ลักษณะ ส าคัญขององค์การ 2) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 2 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์กร และหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   
ผลการด าเนินงาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2561 
ล าดับ รายการ ระดับท่ีผ่าน 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 5 
2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 5 
3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 5 
4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 5 
5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 5 
6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 5 
7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 5 
8 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

218 
 

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

ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้
ด าเนินการภาคบังคับ ดังนี้ 

1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ จ านวน 13 ค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. หมวด 1 การน าองค์กร และหมวด 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล คงรักษาสภาพ (Maintain) 
3. จัดท าหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กับ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

เกณฑ์เป้าหมายปี 2562 
 - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ร้อยละ 70 
 - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด าเนินการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ร้อยละ 40   

        

2.2 กิจกรรม (Activity/Project)  
1.ก าหนดและถ่ายทอดนโยบายระดับจังหวัดและอ าเภอ ผ่านเวทีการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการ

วางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด และก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองของหัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

2.เสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร ตามแนวทางเกณฑ์ PMQA  

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4.การก ากับ ติดตามและประเมินผลเพ่ือการรายงานผลการด าเนินงานผ่านเว็บไซด์ของกระทรวงทุกรายไตรมาส 

 

2.3 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้าหมายระยะสั้นในรายไตรมาส 
ตารางที่ 2 Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง จัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การครบ 13 
ค าถาม 
2.สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง ประเมิน
องค์การ(Self Assessment) เทียบกับ
เกณฑ์ฯ หมวด 1 2 4 และ 5 
3.สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง จัดท า
แผนพัฒนาองค์การหมวด1 2 4และ 5 
4.สสจ.และสสอ.ทุกแห่งก าหนดตัวชี้วัด
หมวดละ 2ตัวชี้วัด และก าหนดเอง
หมวดละ 3 ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ 
OFI ได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.สสจ.และสสอ.ทุก
แห่ง ส่งรายงานผล
การด าเนินงาน
แผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด 
2.สสจ.และสสอ.ทุก
แห่ง รายงานผลการ 
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ2 หมวด  

1. สสจ.และสสอ. 
ทุกแห่งส่งรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาองค์การ
ครบ 2 หมวด 
2. สสจ.และสสอ. 
รายงานผลการ 
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ครบ 2 หมวด  

1.ส านักสาธารณสุข 
จังหวัดด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 5 
2.ส านักงาน
สาธารณสุข 
อ าเภอด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 5 จ านวน 4 
แห่ง 
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2.4. กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  
กรอบที่ใช้วางแผนด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา และการคาดการณ์อนาคต โดยในยุทธศาสตร์ Governance 
Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล) 

รายการ 1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance 
1.ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดผ่าน
เกณฑ์ ระดับ 5 
ร้อยละ 70 
2.ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอ
ด าเนินการ
พัฒนาผ่าน
เกณฑ์ ระดับ 5 
ร้อยละ 40   
 

1.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
และระดับอ าเภอทุก
อ าเภอ 
2.ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในระดับจังหวัด
และอ าเภอชัดเจน 
3.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  
4.การประชุม
คณะกรรมการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
5.การเยี่ยมเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ระดับอ าเภอ 

กลุ่มงานทุกกลุ่ม
งานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน มีส่วนร่วม
ในกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) 

1.ส านัก
สาธารณสุข 
จังหวัด
ด าเนินการผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 5 
2.ส านักงาน
สาธารณสุข 
อ าเภอด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ระดับ 5 
อย่างน้อย 4 แห่ง 

1.การก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดตามค า
รับรองของผู้บริหาร
กับหัวหน้ากลุ่มงาน
และสาธารณุสุข
อ าเภอทุกอ าเภอที่
ส่งผลต่อการ
พิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน 
 

 
2.5 GAP Analysis 

ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้รับผิดชอบงานยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
2.6 Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
ผู้บริหารระดับสูง - นายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการ และท่ีปรึกษา 

- นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
- สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการระดับอ าเภอ 

หัวหน้ากลุ่มงานใน
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

- เป็นคณะกรรมการอ านวยการ , ประธานคณะท างานในหมวดต่างๆ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 

- เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
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ผู้รับผิดชอบงานหลัก 1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน           นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ  
2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง             นายวิเชียร ปิงชัย 
3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้                 นายพงศกร ตันติวรางกูร 
4.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง           นายไกรศิลป์ ศิริวิบูลย์ 
5.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง          นายยงยุทธ์ ปิ่นสกุล 
6.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา             นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย 
7.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง        นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี 
8.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ             นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์ 
9.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง  นายบัญญัติ  อัครศรีวร 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- จากบุคลากร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกคน 
- จากบุคลากร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
- ตัวแทนจากบุคลากรโรงพยาบาลทุกแห่ง 
- ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

   

3. ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 )  
3.1 ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอ าเภอทุกแห่ง ได้รับการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA โดยเชิญวิทยากรจากส านักบริหารส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดประชุมในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 

3.2 สสจ.และสสอ.ทุกแห่ง ด าเนินการจัดท าเอกสารและจัดส่งเอกสารรายงานภายในเวลาที่กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้ 

การด าเนินงาน   
ไตรมาสที่ 1 

สสจ.
ล าพูน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เมือง ลี ้ ป่า

ซาง 
แม่ทา ทุ่งหัว

ช้าง 
บ้านธิ เวียง

หนองล่อง 
1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การครบ13 ข้อ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 
2.Self Assessmentหมวด2ครบ13 ข้อ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 
3.Self Assessmentหมวด4ครบ14 ข้อ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 
4.จัดท าแผนพัฒนาองค์การของหมวด 2  ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 
5.จัดท าแผนพัฒนาองค์การของหมวด 4 ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 
6.จัดท าตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของ 
หมวด2 จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 

7.จัดท าตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ OFI ของ 
หมวด4 จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 

8.ส่งเอกสารได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่   
ก าหนด 

ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 

 
 

ผู้รายงาน นางจันทรานนท์  ตุ้ยเจริญ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี 24 มกราคม 2562 
โทร   : 089 553 8024  
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ประเด็นการตรวจราชการ ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
ตัวชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 

1. สถานการณ์  
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานที่ต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์

ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ร้อยละ  90     
ของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินที ่ค่าคะแนนระดับ 5  ในไตรมาส 1 โดยประเมินตัวชี้วัดที ่  1     
การจัดซื้อจัดจ้าง 

EB  1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ปีที่ผ่านมา)  
EB  2  หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนิน  
EB  3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
EB  4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง   
         อย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2.เป้าหมายระยะสั้น (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 ตาม
ข้อก าหนดของแบบส ารวจฯ และน าข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจประเมินให้ส านักงานเขตสุขภาพที่  1 ตามระยะเวลาที่ส านักงานเขตสุขภาพ
ที่  1  ก าหนด 

2.2 GAP Analysis  
เนื่องจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐมีการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประเมิน และหน่วยงานหลายหน่วยงานเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเชิง
ประจักษ์รับการประเมินในปีงบประมาณ  2562  ท าให้หน่วยงานที่ต้องรับการประเมินครั้งแรกในไตรมาส 1 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของการประเมิน  อันมีสาเหตุมาจาก 
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1.ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายและมีกระบวนการ
ที่ค่อนข้างซับซ้อน  

2.มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้ในการสร้าง
กระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 

3.ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจประจ าหลายภารกิจ ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนที่ค่าเป้าหมายก าหนด 

จากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดจัดท าเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์  อันเป็น
ปัญหาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนต้องพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
หน่วยงาน  และสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ของทุก
หน่วยงาน  

2.3 Framework 
การด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ในปีงบประมาณ  2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน วางแผนด าเนินการในการสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยการจัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตาม
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงานประเมินระบบคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการตอบแบบประเมินตนเองและการจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน และก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ส่งให้ผู้ตรวจ
ประเมินของจังหวัดที่เป็นตัวแทนร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินระดับเขต ก่อนการประเมินส่งเอกสารประเมินระดับ
เขตทุกครั้งอย่างน้อย  15  วัน 

2.4 Task List  
ในการด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ 4  ระยะ ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ผู้รับผิดชอบ 

    

2.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 1 (EB 1-4) 

    

3.สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
4.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 2 (EB 1 - 26) 
5. ประชุ มตรวจประ เมินหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 2 

    

6.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส3 ((EB 1 - 26) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
7 .ประชุมตรวจประเมินหลักฐาน เชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 3 

    



 
 

223 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
8.จัดท าเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ประเมินในไตรมาส 4 (EB 1 - 26) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
9 .ประชุมตรวจประเมินหลักฐาน เชิ ง
ประจักษ์ ไตรมาส 4 
10 . รวบรวมผลการตรวจประ เมินส่ ง
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 

    

 
2.5 Activities /Project  
1.จัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบ

ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงานประเมินระบบคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการตอบแบบประเมินตนเองและการจัดท าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน  

  1.2 เพ่ือประเมินผลการป้องกันการทุจริตและยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ 

  1.3 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคจาก 
การท างาน 

2.เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเสริมทักษะการตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือท าหน้าที่ 

  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    2562 
ไตรมาส  3  เดือน มิถุนายน  2562 
ไตรมาส  4  เดือน กันยายน  2562 
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3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ไตรมาสที่ 1 ค่าเป้าหมาย ต้องผ่านระดับ 5 ทุกหน่วยงาน   
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
 

หน่วยงาน เกณฑ์ประเมิน/ค่าเป้าหมาย 
1 2 3 4 5 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน     / 
โรงพยาบาลล าพูน     / 
โรงพยาบาลป่าซาง     / 
โรงพยาบาลบ้านธิ     / 
โรงพยาบาลแม่ทา     / 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง     / 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง     / 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง     / 
โรงพยาบาลลี้ /     
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง /     
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้     / 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง     / 

รวม 2    15 
ร้อยละ 88.23 ของหน่วยงานผ่านการประเมินระดับ 5 

 
 
 

ผู้รายงาน : นางณัฐดา  วิเศษสรรค์ 
ต าแหน่ง :  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี : 5/02/2562 
โทร   :  089-9518931 
E-mail : krua.natada@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่  ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ 
             การตรวจสอบภายใน  ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
การจัดวางระบบควบคุมภายใน มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ โดยให้ ใช้หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่  
หน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  13 กลุ่มงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  8 แห่ง  
โรงพยาบาลทั่วไป  1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง และมี โรงพยาบาลชุมชน  ในสังกัดที่ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินระบบควบคุมภายใน  5  มิติ ในปีงบประมาณ 2562  จ านวน  7 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง   
ในปี พ.ศ. 2562  การประเมินต้องใช่เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มาช่วยประเมินประสิทธิภาพ    
การบริการเงินการคลังด้วยระบบควบคุมภายใน โดยระบบจะเชื่อมโยงการประมวลผลกับฐานข้อมูลที่น าเข้า     
จากการประมวลผลข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน  5 มิติ คือ 

1.มิติด้านการประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2.มิติการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
3.มิติการเงิน 
4.มิติด้านพัสดุ 
5.มิติด้านงบการเงิน 
โดยก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมายดังนี้ 
ขั้นที ่ 1  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน  5 มิติ 
ขั้นที ่ 2  มีการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นที ่ 3  หน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบงบการเงิน 

ร้อยละ50 
ขั้นที ่ 4  ผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ภาพร่วมผ่านเกณฑ์         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ขั้นที ่ 5  หน่วยบริการมีการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบงบการเงินครบ

ทุกหน่วยบริการ 
 

2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
2.1 Structure – Function 
ในการด าเนินการที่ผ่านมา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ก าหนดให้ทุกหน่วยบริการในสังกัดวาง

ระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสังกัด จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกา
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลล าพูน  ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลชุมชน  ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด  เพ่ือท าหน้าที่ 
1.ก าหนดแนวทางการตรวจสอบภายในร่วมกันภายในจังหวัด 
2.จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
3.ปฏิบัติการตรวจสอบภายในตามแผนฯ 
4.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบฯ 
5.สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมระดับจังหวัดรอบ 6 เดือน 12 เดือน 
2.2 GAP Analysis  
เนื่องจากการจัดวางระบบควบคุมภายในต้องด าเนินการในทุกหน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอ   

อีกทั้งหน่วยงานย่อยในแต่ละหน่วยต้องด าเนินการจัดวางระบบให้ครบในทุกกระบวนงาน รวมถึงรูปแบบ     
การประเมินมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จึงท าให้ ผู้รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ  

จากปัญหาที่พบข้างต้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนต้องพัฒนาความรู้และสร้างความ 
เข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน  

2.3 Framework 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไดว้างแผนตรวจสอบภายใน ในไตรมาส 2 - 3 เพ่ือตรวจประเมิน

ระบบการตรวจสอบภายใน  ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานย่อย   
ในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง

ตามข้อก าหนดให้ไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน จึงได้จัดท าโครงการเสริมความรู้และทักษะในการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในให้ผู้รับผิดชอบในทุกกระบวนการของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  โรงพยาบาลชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยด าเนินการอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบ
ในเดือน มีนาคม และ เมษายน  วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ผู้หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและทีมงาน 

2.4 Task List  
ในการด าเนินการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ

เครือข่ายระดับจังหวัด 
2. ท าแผนตรวจประเมิน 
 

    

3. ทบทวน จัดท าค าสั่งจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

4. ตรวจประเมินตามแผน 
5. สรุ ปผลการตรวจประ เมินแจ้ ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
6. อบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
7. ตรวจประเมินตามแผน 
8. สรุ ปผลการตรวจประ เมินแจ้ ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
9. รายงานผลการตรวจประเมินให้กลุ่ม

ตรวจสอบภายใน 
 

    

 

2.5 Activities /Project  
1.จัดท าโครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในให้เป็นไประเบียบ 

2. จัดท าโครงการประชุมและออกตรวจสอบภายใน ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวัด 

3. จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเพ่ือซักซ้อมแนวทางการตรวจประเมินและ
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 

4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการตรวจสอบระบบควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัดโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 

5.  ประสานแผนการตรวจสอบกับหน่วยงานย่อยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมิน 
2.6 Monitoring and Evaluation Process  

  มีระบบก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส โดยการติดตามจากการประชุมบริหารสัญจรการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด จากผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการเครือข่ายระดับอ าเภอ 
และให้หน่วยงานย่อยจัดท ารายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง 

  ไตรมาส  2  เดือน มีนาคม ของทุกปี 
  ไตรมาส 4   เดือน กันยายน ของทุกปี 

 
 

3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 2561)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ไตรมาส 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ด าเนินการทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ/

คณะท างาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่
ต้องด าเนินการวางระบบการควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ผู้รายงาน   นางณัฐดา วิเศษสรรค์  
      ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
      วันเดือนปี   7 กุมภาพันธ์ 2562 

โทรศัพท์    0899518931   
E- mail     krua.natada@gmail.com 

 


