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ก 

 

ค ำน ำ 
เอกสารรายงานประจ าปี 2561 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ฉบับนี้ เป็นรายงานซึ่งได้

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงงานส าคัญตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพในสังกัดทั้งนี้  เพ่ือเผยแพร่ให้  
ผู้ที่สนใจในกิจกรรมด าเนินงานสาธารณสุขได้รับทราบและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข และงานด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และคณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2561  ขอขอบคุณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ของทุกกลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สนับสนุน
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

มีนำคม  2562 

 



ข 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ  ข 
สำรบัญตำรำง ค 
สำรบัญแผนภูมิ ฎ 
สำรบัญภำพ ฑ 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดล ำพูน  1 
สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 10 
ปัญหำสำธำรณสุข  16 
แผนยุทธศำสตร์สุขภำพจังหวัดล ำพูน ปี 2560 - 2564  23 
ผลการปฏิบัติงานแยกตามกลุ่มงาน  
     กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 26 
     กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 32 
     กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 74 
     กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 129 
     กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 136 
     กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 162 
     กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ 205 
     กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ 253 
     กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 291 
     กลุ่มงำนแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์กำรเลือก 308 
     กลุ่มนิติกำร 313 

 กลุ่มงำนควบคุมโรค 317 
 กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข  337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1 แสดงข้อมูลประชำกร ชำย – หญิง จังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1 

2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของพ้ืนที่และประชำกร แยกรำยอ ำเภอ จังหวัดล ำพูน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

2 

3 ประชำกรจังหวัดล ำพูน แยกเป็นรำยอ ำเภอ ตำมกลุ่มอำยุเป้ำหมำย  เพ่ือให้สอดคล้องตำม 
ยุทธศำสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

3 

4 แสดงข้อมูลประชำกรจังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ปงีบประมำณ พ.ศ. 2554 – 2561 4 
5 แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล ำพูน 5 
6 จ ำนวนประชำกรที่มีทะเบียนในจังหวัดล ำพูน แยกตำมสิทธิ 4 สิทธิ  

ประจ ำเดือนกันยำยน 2561 
6 

7 แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 7 
8 แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

ปีงบประมำณ 2561 
7 

9 แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข และจ ำนวนเตียง สังกัดภำครัฐบำล แยกรำยอ ำเภอ 
ปีงบประมำณ 2561 

8 

10 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลตำมลักษณะแยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2561 8 
11 แสดงจ ำนวนกำร เกิด ตำย จ ำนวนเพิ่มตำมธรรมชำติ จังหวัดล ำพูน  

ปีงบประมำณ 2558–2561 
10 

12 แสดงจ ำนวนอำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล ำพูน  ปี 2550 – 2561 11 
13 แสดงจ ำนวนและอัตรำตำยต่อแสนประชำกร ของประชำกรจังหวัดล ำพูน 5 ล ำดับแรก 

ปีงบประมำณ 2557 - 2561 
11 

14 จ ำนวนและสำเหตุกำรป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 15 อันดับแรก 
ปีงบประมำณ 2561 

12 

15 แสดงจ ำนวนผู้ป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำจังหวัดล ำพูน 5 อันดับโรค 
ปีงบประมำณ 2556 - 2561 

13 

16 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมรำยงำน 21 กลุ่มโรค 504 ปีงบประมำณ 2561 14 
17 แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 15 
18 แสดงสำเหตุกำรเข้ำรับบริกำรผู้ป่วยใน ปีงบประมำณ 2561 15 
19 แสดงข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จของจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2561 17 
20 แสดงผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองHTกลุ่มประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไปจ ำแนกรำยอ ำเภอ 

จังหวัดล ำพูน 
19 

21 แสดงผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี       19 

 
 



ง 
 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
22 จ ำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกรแสนคนจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนจังหวัดล ำพูน 

จ ำแนกรำยอ ำเภอ เดือนกันยำยน2561และยอดสะสมเดือนตุลำคม2560–กันยำยน 2561 
20 

23 แสดงผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองDM ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไปจ ำแนกรำยอ ำเภอ  
จังหวัดล ำพูน 

21 

24 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี 21 
25 แสดงกำรรำยงำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน ปีละ 2 ครั้ง 29 
26 แสดงกำรตรวจสอบภำยในโดยทีมเครือข่ำยระดับจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง 29 
27 ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2560 30 
28 ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2561 30 
29 แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง หน่วยบริกำรจังหวัดล ำพูน ปี 2558-2560 32 
30 แสดงหลักเกณฑ์กำรคิดวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 (Risk Scoring) 34 
31 ประมำณกำรรำยรับสุทธิของหน่วยบริกำร (Basic payment) เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี 36 
32 แสดงประมำณกำรรำยรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่ำแรง 

ปีงบประมำณ 2561 
36 

33 แสดงงบประมำณส่วนงบด ำเนินกำรทั้งปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วย ยอดประกัน
รำยรับ,เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

37 

34 ภำพรวมกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561เปรียบเทียบกับปีงบประมำณ 2560 37 
35 มำตรกำรแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง และเป้ำหมำย 38 
36 แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring)เดือนมิถุนำยน 2561(ไตรมำส 3/2561) 42 
37 แสดงกำรวิเครำะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน เดือนมิถุนำยน 2561  

 (ไตรมำส 3/2561) 
42 

38 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร  
ไตรมำส 3/2561 

43 

39 แสดงจ ำนวนควำมครอบคลุมของประชำกรประกันสุขภำพ ถ้วนหน้ำ (UC) ปี 2560-2561 52 
40 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนผู้มำรับบริกำรของประชำกรประกันสุขภำพ ถ้วนหน้ำ (UC)  

ในไตรมำส 3 ของปีงบประมำณ 2560 - 2561 
53 

41 แสดงผลของกำรออกตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
ปี2560 

53 

42 แสดงกำรได้รับจัดสรรงบจ่ำยตำมเกณฑ์ผลงำนและคุณภำพบริกำร (QOF)  
ของหน่วยบริกำรใน จังหวัดล ำพูน เปรียบเทียบปี 2560-2561   

54 

43 แสดงผลกำรจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน  
ปี 2560-2561 

55 

44 รำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำม ปี 2560 - 2561 56 
45 รำยงำนผลกำรประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำม ปี 2560 - 2561 57 



จ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
46 รำยงำนผลกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (หน่วยบริกำรคู่สัญญำหลัก : โรงพยำบำลล ำพูน) 58 
47 กำรจัดสรรเงินงบประมำณเหมำจ่ำยรำยหัวกลุ่มบุคคลที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิ  

ปี2560 - 2561 
59 

48 แสดงผลกำรเปรียบเทียบกำรพิจำรณำจ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตำม 
มำตรำ 41 ปี2560 - 2561 

61 

49 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.) 76 
50 กำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ในปี 2561 78 
51 กำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในปี 2562   79 
52 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว  82 
53 โรงพยำบำลทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพโรงพยำบำลตำมมำตรฐำน HAระดับ 3 83 
54 ข้อมูลคุณภำพกำรพยำบำลเครือข่ำยบริกำร จังหวัดล ำพูน  ปีงบประมำณ 2560 95 
55 ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรพยำบำลในโรงพยำบำลจังหวัดและโรงพยำบำลชุมชน 

ปีงบประมำณ 2560  ข้อมูล ณ ต.ค.60 
96 

56 ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำในปี 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบำยเขตและประเทศ 99 
57 ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ 3 ปี ย้อนหลัง 107 
58 ผลกำรประเมินหมู่บ้ำน/ชุมชน ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพระดับดีขึ้น

ไป 3 ปีย้อนหลัง (ปี2559-ปี2561) 
112 

59 รำยงำนผลกำรประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพ เขตสุขภำพที่ 1 117 
60 แสดงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
119 

61 ผลการด าเนินงานงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 120 
62 แสดงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ดีเด่นระดับต่ำง ๆ 123 
63 ผลกำรด ำเนินงำน กำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.นักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัย

และมีคุณภำพมำตรฐำน ตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดร้อยละ 80 
124 

64 แสดงผลกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำอสม.ให้มีศักยภำพเป็น อสม. 4.0 125 
65 แสดงจ ำนวนรพ.สต.ที่มีกำรบริกำรทันตกรรม ปี 2561 132 
66 แสดงจ ำนวนรพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์รพ.สต.ที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำก ปี 2561 133 
67 แสดงผลกำรตรวจประเมินรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital 

ประจ ำปี 2561 
137 

68 ข้อมลูกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 แยกรำยโรงพยำบำล  

141 

69 กำรด ำเนินงำนพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(รักษำมำตรฐำน) แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2561 

142 

70 กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในสถำนบริกำรสำธำรณสุข(รพ.สต.)สังกัด 
กระทรวงสำธำรณสุขแยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ  2561 

143 



ฉ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
71 ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยในโรงพยำบำลสังกัด 

กระทรวงสำธำรณสุข  แยกรำยอ ำเภอ  ปีงบประมำณ 2561   
145 

72 ข้อมูลต ำบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities )  
จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561  แยกรำยอ ำเภอ       

146 

73 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบำล) มีกำรพัฒนำระบบบริกำร 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)แสดงข้อมูลผลงำนแยกเป็นรำยอ ำเภอ และภำพรวมจังหวัด 

149 

74 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 154 
75 กำรสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัยให้กับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน ส ำหรับผู้ป่วย  

ประชำชนกลุ่มเสี่ยงและประชำชนทั่วไป ปีงบประมำณ 2561 
155 

76 สถำนประกอบกำรในจังหวัดล ำพูนที่เข้ำร่วมโครงกำร“สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภยั 
กำยใจ  เป็นสุข” และได้รับรำงวัลระดับประเทศ ปีงบประมำณ 2561  

157 

77 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของพื้นที่เขตสุขภำพที่ 1  โครงกำร “สถำนประกอบกำร 
ปลอดโรคปลอดภัย กำยใจเป็นสุข”  ปีงบประมำณ 2561    

158 

78  แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรในจังหวัดล ำพูน 163 
79 แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรแยกประเภทและรำยอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน 163 
80 แสดงสรุปแผนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดด้ำนอำหำรในปี 2561 164 
81 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรที่มีกำรผลิตและผ่ำนมำตรฐำนในจังหวัดล ำพูน 165 
82 แสดงจ ำนวนรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรที่สุ่มเก็บตัวอย่ำงของปีงบประมำณ 2561 165 
83 แสดงผลกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร ปีงบประมำณ 2561 ของจังหวัดล ำพูน 166 
84 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ได้รับกำรตรวจสอบในปี 2561 172 
85 รำยละเอียดสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงจังหวัดล ำพูน 175 
86 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลแยกตำมลักษณะและแยกตำมอ ำเภอในเขตจังหวัดล ำพูน   181 
87 ผลกำรตรวจคลินิกในจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 182 
88 แสดงมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมเทียบกับกำรจัดซื้อทั้งหมด  

แยกประเภทเวชภัณฑ์ 
193 

89 แสดงร้อยละของมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน แยกรำยโรงพยำบำล 193 
90 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ 201 
91 แสดงข้อมูลกำรอนุญำตผู้ด ำเนินกำร และข้ึนทะเบียนผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบ 

กำรเพ่ือสุขภำพจังหวัดล ำพูน 
202 

92 จ ำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกรแสนคนจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนจังหวัดล ำพูน 
จ ำแนกรำยอ ำเภอเดือนกันยำยน2561และยอดสะสมเดือนตุลำคม2560 – กันยำยน 2561 

211 

 
 
 



ช 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
93 จ ำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกรแสนคนจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนจังหวัดล ำพูน 

จ ำแนกรำยอ ำเภอ ยอดสะสมเดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 เปรียบเทียบ  
ปี 2560  และ ปี 2561 

212 

94 จ ำนวนร้อยละกำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจร จ ำแนกตำมสถำนที่ตำย รำยอ ำเภอรำยเดือน 
และยอดสะสมเดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 

212 

95 ข้อมูลรถพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ข้อมูล ณ มีนำคม 2561 219 
96 อันดับกลุ่มโรค/อำกำรทำงจิตเวชที่เข้ำรับบริกำร แผนกผู้ป่วยนอก 226 
97 อันดับกลุ่มโรค/อำกำรทำงจิตเวชที่เข้ำรับบริกำร แผนกผู้ป่วยใน 226 
98 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำร 228 
99 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้ำถึงบริกำร 228 
100 ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมำธิสั้นเข้ำถึงบริกำร 229 
101 ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้ำถึงบริกำร 229 
102 ร้อยละของผู้ป่วยติดสุรำในพื้นท่ีเข้ำถึงบริกำรตำมมำตรฐำน 229 
103 แสดงข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จของจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2561 230 
104 ร้อยละของผู้พยำยำมฆ่ำตัวตำยไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำ 230 
105 ผลกำรด ำเนินงำนบริกำรเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 237 
106 แสดงผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองDM ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไปจ ำแนกรำยอ ำเภอ  

จังหวัดล ำพูน 
239 

107 ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรอง  HT กลุ่มประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไปจ ำแนกรำยอ ำเภอ  
จังหวัดล ำพูน 

239 

108 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี 240 
109 ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี       240 
110 ผู้ป่วยโรคเบำหวำน /ควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
241 

111 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรคัดกรอง CKD 241 
112 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน  ได้รับกำรตรวจเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ  

อ้วนลงพุงและเท้ำ 
242 

113 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปำกมดลูก จังหวัดล ำพูน ปี 2561 242 
114 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปำกมดลูก จังหวัดล ำพูน สะสมปี 2558 - 2561 243 
115 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้ำนม จังหวัดล ำพูน ปี 2561 243 
116 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ ำหน่ำย 

จำกกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ จังหวัดล ำพูน ปี 2561   
249 

117 จ ำนวนและร้อยละผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ จังหวัดล ำพูน ปี 2561 250 
 



ซ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
118 จ ำนวนและร้อยละผู้เสพผู้ติดยำเสพติดที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำระบบสมัครใจและระบบ

บังคับบ ำบัด แบบไม่ควบคุมตัว ในสถำนบ ำบัด จังหวัดล ำพูน ปี 2561               
251 

119 สถำนพยำบำลผ่ำนกำรรับรองคุณภำพงำนบ ำบัดรักษำยำเสพติด  
(HA ยำเสพติด : Service Plan) 

251 

120 จ ำนวนคน/ครั้ง ที่ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด เข้ำรับบริกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด 
(Harm Reduction) จังหวัดล ำพูน ปี 2561 จ ำแนกตำมชุดบริกำร 

252 

121 แสดงกำรจ ำแนกสำเหตุกำรตำยในทำรกปริก ำเนิด จังหวัดล ำพูน   
ปีงบประมำณ 2553 -2561 

257 

122 แสดงร้อยละของมำรดำตกเลือดลดลง ปี  2559 - 2561 จังหวัดล ำพูน    258 
123 แสดงร้อยละของทำรกแรกเกิดน้ ำหนักน้อยกว่ำ 2500 กรัม จังหวัดล ำพูน  ปี 2557-2561 

เปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูล จำกกำรจ ำแนกข้อมูลรำยอ ำเภอ และรำยสถำนบริกำร
สำธำรณสุข 

259 

124 ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดำห์ จังหวัดล ำพูน ปี 2559 – 2561 
เป้ำหมำย  มำกกว่ำร้อยละ 60  (เก็บข้อมูล ณ แผนกห้องคลอด) 

260 

125 ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดำห์ จังหวัดล ำพูน ปี 2559 – 2561 
เป้ำหมำย  มำกกว่ำร้อยละ 60   (เก็บข้อมูล ณ แผนกฝำกครรภ์) 

260 

126 ร้อยละกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดำห์ จังหวัดล ำพูน ปี 2560-2561 
จำกระบบรำยงำน Health Data Center 

260 

127 เปรียบเทียบร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะโลหิตจำงจังหวัดล ำพูน จ ำแนกตำมโรงพยำบำล 
ปีงบประมำณ 2559-2561 

261 

128 แสดงจ ำนวนและอัตรำกำรคลอดในหญิงอำยุ 15-19 ปี จังหวัดล ำพูน   
แยกรำยอ ำเภอ(ภูมิล ำเนำที่อยู่)   ปี 2559 -2561  

266 

129 แสดงจ ำนวนหญิงอำยุ 15-19 ปี และอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีคลอดบุตร  จังหวัดล ำพูน    
แยกรำยอ ำเภอ(ภูมิล ำเนำที่อยู่)   ปี 2560 -2561 

266 

130 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จังหวัดล ำพูน  
แยกรำยอ ำเภอ(ภูมิล ำเนำที่อยู่) ปี 2560 -2561 

267 

131 กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี จ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอ  
ภำคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 

270 

132 เปรียบเทียบร้อยละเด็ก สูงดีสมส่วน  ภำคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 271 
133 เปรียบเทียบร้อยละเด็ก ค่อนข้ำงผอมและผอม ภำคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 271 
134 เปรียบเทียบร้อยละเด็ก เริ่มอ้วนและอ้วน ภำคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 272 
135 จ ำนวนนักเรียนเริ่มอ้วน อ้วนที่ได้คัดกรอง Obesity sign เทอม1 ปี 2561 273 
136 เปรียบเทียบร้อยละเด็กภำวะเตี้ย ภำคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 278 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
137 เปรียบเทียบ ส่วนสูงเฉลี่ย นักเรียนอำยุ 12 ปี ชำย,หญิง 279 
138 สรุปโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพผ่ำนมำตรฐำน 2561 แยกรำยอ ำเภอ 279 
139 แสดงจ ำนวนร้อยละ ของผู้สูงอำยุเทียบกับจ ำนวนประชำกรทั้งหมดแยกรำยอ ำเภอ 284 
140 กำรด ำเนินงำนต ำบลดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุระยะยำว(Long Term Care) 287 
141 กำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุใน 10เรื่อง ข้อมูลจำก Health Data Center 

วันที่ 30 กันยำยน 2561 
287 

142 แสดงบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขตำมประเภทกำรจ้ำงงำน 291 
143 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ปี 2561 292 
144 แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 292 
145 กำรสูญเสียบุคลำกรสำธำรณสุข จ.ล ำพูน (เดือนตุลำคม – กรกฎำคม 2561) 295 
146 แสดงกำรสูญเสียของบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำงๆ 295 
147 สรุปจ ำนวนนักเรียนทุนหลักสูตรต่ำง ๆ ของกระทรวงสำธำรณสุข  

จ ำแนกตำมหลักสูตรที่ศึกษำ 
303 

148 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ลำศึกษำเพิ่มเติมภำยในประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยบริกำร 305 
149 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จ ำแนกตำมประเภทและ 

ช่องทำงกำรร้องเรียนรอบ 6 เดือนข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560ถึงเดือนมีนำคม 2561
ปีงบประมำณ 2561 

314 

150 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จ ำแนกตำมประเภทและ 
ช่องทำงกำรร้องเรียนรอบ 6 เดือน ข้อมูลระหว่ำงเดือนเมษำยน 2561 ถึง  
เดือนกันยำยน 2561 ปีงบประมำณ 2561 

315 

151 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จ ำแนกตำมประเภทและช่อง
ทำงกำรร้องเรียนรอบ 12 เดือน ข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม2560  ถึง 
เดือนกันยำยน 2561 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

316 

152 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคD.H.F Total (26,27,66) รำยงำนทั้งหมด 
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

320 

153 รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออก รำยงำนทั้งหมด   
ระหว่ำงวันที่1 มกรำคม 2561 ถึง  31 ธันวำคม 2561 จ.ล ำพูน 

321 

154 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ รำยงำนทั้งหมด 
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม  2561  จังหวัดล ำพูน 

325 

155 จ ำนวนผู้รับบริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร เขตบริกำรสุขภำพท่ี 1 
จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

327 

156 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคคำงทูมรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 
ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

331 

 



ญ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
157 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคไอกรนรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561  

ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 
332 

158 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคหัดรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 
31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

332 

159 ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3      
MMR1,IPV รำยไตรมำส เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561    

334 

160 ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รำยไตรมำส  
เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

335 

161 ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน LA.JE,MMR2 รำยไตรมำส  
เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

335 

162 ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 รำยไตรมำส 
เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

335 

163 จ ำนวนรำยงำนผู้ป่วยAEFI.ทั้งหมดระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561  
จังหวัดล ำพูน 

336 

164 ผลกำรด ำเนินงำนส่งข้อมูลข้อมูลตำมโครงสร้ำงมำตรฐำน 43 แฟ้ม รำยอ ำเภอ จังหวัดล ำพูน 338 
165 แสดงร้อยละกำรให้สำเหตุกำรตำยที่ไม่ทรำบสำเหตุ(ill defined) 342 
166 แสดงผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก แยกรำยอ ำเภอ 343 
167 แสดงผลกำรตรวจสอบคุณภำพกำรให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) แยกรำยอ ำเภอ 344 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 



ฎ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิ  หน้า 
1 แสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกร จังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 4 
2 แสดงข้อมูลกำรย้ำย เข้ำ – ออก ของประชำกร จังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 4 
3 แสดงข้อมูลร้อยละสิทธิกำรรักษำพยำบำลจำกรัฐ และไม่มีสิทธิใดๆจำกรัฐ 

ประจ ำเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 
6 

4 แสดงปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2561 9 
5 ร้อยละกำรเพ่ิมตำมธรรมชำติของประชำกร จังหวัดล ำพูน  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 – 2561 
10 

6 แสดงแนวโน้มอำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล ำพูน  ปี 2550 – 2561 11 
7 แสดงแนวโน้มอัตรำตำยต่อแสนประชำกร ของประชำกรจังหวัดล ำพูน 5 ล ำดับแรก 

ปีงบประมำณ 2557 – 2561 
12 

8 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำจังหวัดล ำพูน 5 อันดับโรค   
ปีงบประมำณ 2555 – 2561 

13 

9 แสดงอัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล ำพูน 
ระหว่ำงปี พ.ศ.2556-2561 ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 

18 

10 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล ำพูน พ.ศ. 2561 
ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 จ ำแนกรำยเดือน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2561  
และค่ำมัธยฐำน 5 ปี 

18 

11 แสดงควำมครอบคลุมกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชนแยกตำมสิทธิ ปี 2558 - 2560 46 
12 แสดงกำรจัดสรรเงินชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กองทุนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ 2558 64 
13 แสดงกำรจัดสรรเงินชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กองทุนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ 2559 64 
14 แสดงกำรจัดสรรเงินชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กองทุนต่ำงๆ ในปีงบประมำณ 2560 64 
15 แสดงควำมสมบูรณ์ของกำรเรียกเก็บกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิ UC, ข้ำรำชกำร, อปท. 

ในโปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. (E-claim) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ ปีงบ 2560   
65 

16 แสดงผลตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนของหน่วยบริกำร (External Audit) OPD  
โรคเรื้อรังปีงบประมำณ 2558 - 2560          

65 

17 แสดงผลตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนของหน่วยบริกำร (External Audit)  
ผู้ป่วยใน (IPD ) ปี 2558-2560 

66 

18 แสดงกำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กองทุนย่อยต่ำงๆ ของ รพ.ล ำพูน เทียบกับ 
หน่วยบริกำรอื่นในระดับเดียว ภำยในเขตบริกำรที่ 1 เชียงใหม่(รพ.แพร่, รพ.พะเยำ,  
รพ.น่ำน  ตั้งแต่ ตุลำคม 60 – มิถุนำยน 61 

69 

19 แสดงกำรชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์กองทุนย่อยต่ำงๆ เทียบกันระหว่ำง รพช.ใน 
จังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ ตุลำคม 60 – มิถุนำยน 61 

69 

 
 



ฏ 

 

สารบัญแผนภูมิ(ต่อ) 
 

แผนภูมิ  หน้า 
20 แสดงผลตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนของหน่วยบริกำร (External Audit) กรณOีPD 

โรคเรื้อรัง ปีงบประมำณ 2561 เทียบย้อนหลัง 3 ปี 
71 

21 แสดงผลตรวจสอบคุณภำพเวชระเบียนของหน่วยบริกำร (External Audit) 
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ปีงบประมำณ 2561 เทียบย้อนหลัง 3 ปี 

71 

22 แสดงผลงำนตัวชี้วัด เด็กอำยุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ปี 2559 - 2561 130 
23 เปรียบเทียบผลงำนตัวชี้วัด เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ระหว่ำง จ.ล ำพูน 

กับระดับเขตสุขภำพที่ 1 และระดับประเทศ ปี 2559 – 2561 
130 

24 แสดงร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
แยกรำยจังหวัด ในเขตสุขภำพท่ี 1 (ปี 2561) 

133 

25 แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต  
จ.ล ำพูน ปี 2559-2561 

134 

26 แสดงปริมำณฝุ่นละอองในอำกำศ (PM10) จังหวัดล ำพูน เดือน มกรำคม 2561 151 
27 กำรแสดงปริมำณฝุ่นละอองในอำกำศ (PM 10) จังหวัดล ำพูน เดือน กุมภำพันธ์ 2561 151 
28 กำรแสดงปริมำณฝุ่นละอองในอำกำศ (PM10) จังหวัดล ำพูน เดือนมีนำคม 2561 152 
29 กำรแสดงปริมำณฝุ่นละอองในอำกำศ (PM10) จังหวัดล ำพูน เดือนเมษำยน 2561 152 
30 จ ำนวนผู้ป่วยโรคระบบทำงเดินหำยใจจำกโรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัดล ำพูน  

รำยสัปดำห์ปีงบประมำณ 2561   
152 

31 จ ำนวนโรคตำอักเสบจำกโรงพยำบำลทุกแห่ง ในจังหวัดล ำพูน รำยสัปดำห์  
ปีงบประมำณ 2561 

153 

32 จ ำนวนผู้ป่วยโรคผิวหนังจำกโรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัดล ำพูนรำยสัปดำห์ 
ปีงบประมำณ 2561 

153 

33 จ ำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจจำกโรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัดล ำพูนรำยสัปดำห์ 
ปีงบประมำณ 2561 

153 

34 ร้อยละของครัวเรือน แยกตำมอำชีพ จังหวัดล ำพูน 159 
35 ร้อยละของพ้ืนที่ในกำรเกษตรกรรมจังหวัดล ำพูน 159 
36 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนและประเภทที่ไม่รับ

ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน จ ำนวนสถำนพยำบำลที่เปิดใหม่และจ ำนวนสถำนพยำบำลที่แจ้งเลิก 
ในจังหวัดล ำพูน ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559-2561   

180 

37 ข้อมูลแสดงกำรรับบริกำรทำงสุขภำพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยนอก  
จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

227 

38 ข้อมูลแสดงกำรรับบริกำรทำงสุขภำพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยใน  
จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

227 

39 แสดงแนวโน้มอัตรำมำรดำตำย  จังหวัดล ำพูน   ระหว่ำงปีงบประมำณ 2547 – 2561 256 
 



ฐ 

 

สารบัญแผนภูมิ(ต่อ) 
 

แผนภูมิ  หน้า 
40 แสดงแนวโน้มอัตรำทำรกตำยปริก ำเนิด จังหวัดล ำพูน ระหว่ำง 

ปีงบประมำณ 2549 – 2561 
257 

41 แสดงแนวโน้มอัตรำกำรขำดออกซิเจนในเด็กทำรกแรกเกิด จังหวัดล ำพูน   
ปี 2552 – 2561 

258 

42 แสดงแนวโน้มอัตรำทำรกแรกเกิดน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์จังหวัดล ำพูน 
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552– 2561 

259 

43 สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบระดับประเทศ 284 
44 เปรียบเทียบกำรประเมินผู้สูงอำยุด้วยดัชนีบำร์เธลระดับเขตและระดับจังหวัด 285 
45 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

จังหวัดล ำพูน ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2555 ถึงปีงบประมำณ 2561 
309 

46 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
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สถานการณ์ด้านสุขภาพ 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวดัล ำพูน 
 

จังหวัดล ำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน         
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. 
เป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง 
หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ขนำด 
จังหวัดล้าพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตร.กม. 

หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ 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 
   

ตำรำง 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) 
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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 อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง อ้าเภอลี้ อ้าเภอแม่ทา และอ้าเภอทุ่งหัวช้าง 

รวม 16 ต้าบล 61 หมู่บ้าน ประชากรชาวเขา จ้านวน 38,649 คน คิดเป็น ร้อยละ  9.51 ของประชากรทั้งหมด  
เป็นเพศชาย 18,537 คน   เป็นเพศหญิง  20,112  คน 

    
ตำรำง 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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ตำรำง 3   ประชากรจังหวัดล้าพูน 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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ตำรำง 4  แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดล้าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 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 

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

 
 
 

แผนภูมิ 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 
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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  และมีจ้านวนครัวเรือน 175,086 ครัวเรือน 
 
ตำรำง 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 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ตำรำง 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  

 
แผนภูมิ 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%
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ข้อมูลบุคลำกรจังหวดัล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

 
                    บุคลำกรทำงกำรแพทย์       อัตรำก ำลังคน 
 
ตำรำง 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 

 
ตำรำง 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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ตำรำง 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 
  
ตำรำง 10  แสดงจ้านวนสถานพยาบาลตามลักษณะแยกรายอ้าเภอ 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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ภำพ 1 โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ จังหวัดล้าพูน ปีงบประมาณ 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 

แผนภูมิ 4  แสดงปิรามิดประชากรจังหวัดล้าพูน ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2561  
 

            ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2551                      ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

หญิง ชาย ชาย หญิง 
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สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 
 

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

เพิ่มตำมธรรมชำติ  (ต่อร้อยปชก.)
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ตำรำง 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 

 
แผนภูมิ 6  แสดงแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล้าพูน  ปี 2550 – 2561 
 

 
 
 

สถำนกำรณ์แนวโน้มโรคที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ 2561 
 

ตำรำง 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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69.3
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68.79 68.68

70.72 70.5
70.26
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79.44
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แผนภูมิ  7   แสดงแนวโน้มอัตราตายต่อแสนประชากร ของประชากรจังหวัดล้าพูน 5 ล้าดับแรก 
                 ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 

ตำรำง 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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ตำรำง 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 
 
แผนภูมิ 8    แสดงจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดล้าพูน 5 อันดับโรค   
                 ปีงบประมาณ 2555 – 2561 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดลา้พูน  
 
 
 

8,679 

4,931 
4,548 4,717 5,678 

4,153 

4,915

761 

1,144 1,408 
1,674 1,419 1,380 

1,827

488 374 346 
551 

1,022 
1,298 1,462

693 

505 
318 533 592 

659 

1,418

3,742 

920 751 859 721 633 685

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

1 2 3 4 5 6 7

Acute diarrhoea Food Poisoning influenza Pneumonia Haemorrhagic conjunctivitis

         2555                      2556                       2557                       2558                      2559                     2560                         2561 



14 
 

ตำรำง 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  
ผิดปกต ิ

1,872 

18 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไมส่ามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 

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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ตำรำง 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 
 

ตำรำง 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 
 
 



 

 
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
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ระบบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาสาธารณสุข ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 1.ปัญหาการฆ่าตัวตาย 
 2.ไข้เลือดออก 
 3.ความดันโลหิตสูง 
 4.การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
 5.เบาหวาน  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลน าเข้า 
1.สถานการณ์แนวโน้มประชากร 
2.ดัชนีช้ีวัดสภาวะสุขภาพ 
    -อายุคาดเฉลี่ย 
    -อัตรามารดาตาย 
    -ภาวะการตายทารก 
    -อัตราตายต่่ากว่า 5 ปี 
3.ดัชนีช้ีวัดสภาวะสุขภาพจติ 
    -อัตราการพยายามฆ่าตัวตาย 
    -อัตราฆ่าตัวตายส่าเร็จ 
4.สถานการณ์แนวโน้มโรค 
    -การตาย 
    -การป่วย 
5.สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพ 
    -จากการส่ารวจการวิจัย 
    -จาก จปฐ. 
• ผลการด่าเนินงานตามตัวช้ีวัดที ่
ส่าคัญ 
 

กระบวนการ 
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูแต่
ละระดับ 
-จากระบบรายงาน 
-การติดตามประเมินผล 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.งาน/กลุ่มงาน วิเคราะห์
ภาพรวมของจังหวัดตามภารกิจ 
3.กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
วิเคราะหป์ระมวล 
    -เปรียบเทียบแนวโน้ม 
    -เปรียบเทียบค่าประเทศ/เขต 
    -ความรุนแรง/ผลกระทบ 
    -นโยบายเร่งรัด  
    -ความสอดคล้องปัญหา
ประเทศ/เขต 
    -ความยากง่าย/แหล่งงบ 
• น่าเสนอผลการวเิคราะห์ใน 

กวป.  
    -ผู้บริหารตดัสินใจคดัเลือก
และเรียงล่าดับปัญหา 
 

ผล 
1.ผู้บริหาร ระดับอ่าเภอ/
จังหวัดมีส่วนร่วมในการ
ก่าหนดปัญหาตามสภาพของ
พื้นที ่
2.ได้สภาพปัญหา ตามล่าดับ
ความส่าคญั 
3.น่าเสนอปัญหา แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพื่อร่วมก่าหนด แนวทางการ
แก้ปัญหา 
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ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของจังหวัด 
1.ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

การฆ่าตัวตาย (Suicide) หรือท่าร้ายตนเอง ก็ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นปัญหาสังคมที่
ส่าคัญของจังหวัดล่าพูน จากข้อมูลรายงานของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
อัตราฆ่าตัวตายส่าเร็จของจังหวัดล่าพูนอยู่ในอันดับต้นของประเทศ โดยในช่วงตั้งแต่ปี 2549 – 2559 (10 ปี
ย้อนหลัง) อัตราฆ่าตัวตายส่าเร็จ อยู่ระหว่าง 11.62-20.02 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลก
ก่าหนด (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) และในปี 2561 จังหวัดล่าพูนมีอัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ 14.61        
ต่อแสนประชากร 
 

ตาราง 19 แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายส่าเร็จของจังหวัดล่าพูน แยกรายอ่าเภอ ปีงบประมาณ 2561 
อ าเภอ จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

(คน) 
จ านวนประชากร 

 (คน) 
อัตรา 

(ต่อแสน
ประชากร) รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

เมือง 25 22 3 145,730 68,706 77,024 17.16 
ลี้ 10 8 2 69,653 35,008 34,645 14.36 
แม่ทา 1 1 - 39,218 19,334 19,884 2.55 
บ้านโฮ่ง 4 2 2 40,454 19,616 20,838 9.89 
เวียงหนองล่อง 2 2 - 17,595 8,483 9,112 11.37 
ทุ่งหัวช้าง 2 1 1 20,141 10,165 9,976 9.93 
ป่าซาง 14 8 6 55,573 26,657 28,916 23.39 
บ้านธิ 1 1 0 17,635 8,479 9,156 5.67 
รวม 59 45 14 405,999 196,448 209,551 14.61 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A-M1ทุกแห่ง 
2.ระบบการจัดบริการจิตเวชที่ได้รับมาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3.พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและดูแล

ต่อเนื่องให้อาการอยู่ในระยะสงบ ได้แก่ โรคติดสุรา โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น 
4.บูรณาการโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 

 
 

2.โรคไข้เลือดออก 
โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส่าคัญของจังหวัดล่าพูน จังหวัดล่าพูนมีอัตราป่วย 

จ่านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 63.14 ตอ แสนประชากร  กระจายใน 8 อ่าเภอ ได้แก่ พบอัตราป่วยสูงสุดที่
อ่าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 264.76 (47 ราย) รองลงมาอ่าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย171.99 (33 ราย) อ่าเภอแม่ทา 
อัตราป่วย 122.38 (49 ราย) อ่าเภอลี้ อัตราป่วย 95.01 (64 ราย) อ่าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 92.68 (17 ราย) 
อ่าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 51.63 (22 ราย) อ่าเภอเมือง อัตราป่วย 12.68 (18 ราย) และ อ่าเภอป่าซาง อัตราป่วย 
10.32 (6 ราย) ตามล่าดับไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
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แผนภูมิ 9  แสดงอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล่าพูน                             
              ระหว่างปี พ.ศ.2556-2561 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 

 
    
 แผนภูมิ 10  แสดงจ่านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล่าพูน พ.ศ. 2561  
                      ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 จ่าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 และค่ามัธยฐาน 5 ปี 

 
มาตรการส าคัญ 

1.เพ่ิมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรค 
-ร้อยละ 50ของอ่าเภอที่เสี่ยงต่อการระบาดมีการใช้ผลการพยากรณ์โรคของส่านักฯหรือ สคร.ไป

ใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานป้องกันควบคุมโรค 
-ร้อยละ100 ของจังหวัดที่พบผู้ป่วยzika มีการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ 
2.เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคติดต่อน่าโดยยุงลาย 
-ร้อยละ 50 ของอ่าเภอ,เทศบาลฯมีค่าดัชนีลูกน้่ายุงลายไม่เกินมาตรฐาน(โรงธรรม โรงแรม 

โรงงาน ค่าCI<5,โรงพยาบาล โรงเรียน ค่าCI=0,โรงเรือน(บ้าน,ชุมชน) ค่าBreteau BI<50) 
3.เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน  
-หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับใช้ Clinical Practice Guideline(CPG) 
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3.ความดันโลหิตสูง  
จังหวัดล่าพูน ปี 2561 พบอัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(8,960ราย ) เท่ากับ 

2,207.34 ต่อแสนประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 66,762 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
37,511  ราย คิดเป็นร้อยละ 56.19  ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี  21,925 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.45   

 

ตาราง 20 แสดงผลการด่าเนินงานคัดกรองHTกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปจ่าแนกรายอ่าเภอ จังหวัดล่าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล่าพูน 62,680 60,191 96.03 4,370 

แม่ทา 16,038 14,853 92.61 767 
บ้านโฮ่ง 16,034 15,327 95.59 823 

ลี้ 25,165 24,005 95.39 989 
ทุ่งหัวช้าง 8,602 8,164 94.91 232 
ป่าซาง 22,431 20,866 93.03 1,169 
บ้านธิ 8,203 7,783 94.88 328 

เวียงหนองล่อง 7,171 6,825 95.19 282 
รวม 166,324 158,015 95.00 8,960 

 

ตาราง 21 แสดงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี       
 

 

การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad  ได้
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan   การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพ
องค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน   ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอสามารถจัดบริการที่จ าเป็น    
ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ        
เชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป้าหมาย 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย 
ความดันโลหิตสูง 

ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองล่าพูน 23,276 11,066 5,667 51.21 
แม่ทา 6,269 4,185 2,590 61.89 

บ้านโฮ่ง 7,918 4,903 2,738 55.84 
ลี้ 9,582 5,888 4,370 74.22 

ทุ่งหัวช้าง 2,102 1,261 713 56.54 
ป่าซาง 11,090 6,852 3,620 52.83 
บ้านธิ 3,242 1,946 1,458 74.92 

เวียงหนองล่อง 3,283 1,410 769 54.54 
รวม 66,762 37,511 21,925 58.45 
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4.การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากรายงาน

การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล่าพูน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เท่ากับ 36.70 ต่อแสนประชากร อ่าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คืออ่าเภอเมืองเท่ากับ 52.01 ต่อแสนประชากร 
รองลงมา ได้แก่ อ่าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ป่าซาง  ลี้ แม่ทา และทุ่งหัวช้าง อัตรา 45.20, 34.25, 
32.33, 30.72, 22.92, 23.01 และ 19.82 ต่อแสนประชากรตามล่าดับ 

 

ตาราง 22  จ่านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล่าพูน 
               จ่าแนกรายอ่าเภอ เดือนกันยายน 2561 และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

อ่าเภอ จ่านวนประชากร จ่านวน จ่านวนผู้เสียชีวิต 
สะสมตุลาคม 2560 -

กันยายน 2561 

อัตราต่อประชากร
แสนคน 

 
เมือง 

(รพ.ล่าพูน, 
หริภุญชัย,ศิริเวช) 

146,098 5 76 52.01 

แม่ทา 39,107 1 9 23.01 
บ้านโฮ่ง 40,199 1 13 32.33 

ลี้ 69,806 2 16 22.92 
ทุ่งหัวช้าง 20,173 1 4 19.82 
ป่าซาง 55,321 3 17 30.72 
บ้านธิ 17,698 0 8 45.20 

เวียงหนองล่อง 17,516 0 6 34.25 
รวม 405,918 13 149 36.70 

 
การด าเนินงาน 

1.มาตรการบริหารจัดการ : มีมาตรการการด่าเนินงานและกิจกรรมส่าคัญ (Essential  Task) 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) : บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร

สนับสนุนการด่าเนินงานของ TEA Unit ,EOC-RTI 
-จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ SAT/EOC- RTI ในจังหวัด โดยใช้โครงสร้างการปฏิบัติงาน SAT/EOC  

มีแผนปฏิบัติการRTIและ EMS รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และจัดเตรียมทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 

-จ่านวนอ่าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะท่างานใน ศปถ.อ่าเภอ/ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ 

2 มาตรการข้อมูล : มาตรการการด่าเนินงานและกิจกรรมส่าคัญ (Essential  Task) 
-จัดท่าแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชื่อมประสานกับ ศปถ. จังหวัด  
-การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุม

วิเคราะห์ในการประชุมของ ศปถ.จ.ล่าพูน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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3. มาตรการป้องกัน : มาตรการการด่าเนินงานและกิจกรรมส่าคัญ (Essential Task) 
มาตรการองค์กรมีการท่าอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย ก่าหนดนโยบาย

ในองค์กรให้ชัดเจน ความปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ ด่านชุมชนร่วมก่าหนด จุดเสี่ยงระดับอ่าเภอ/จังหวัด ทุกไตรมาส 
ก่าหนดอ่าเภอทีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงด่าเนินการผ่าน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอและ
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการด่าเนินงานป้องกันและ      ลดอัตราตายจากการจราจรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดย สหสาขา 

4. มาตรการรักษาพยาบาล ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่าการ
ออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการในการรับแจ้งเหตุละสั่งชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน 
 
5.โรคเบาหวาน  

สถานการณ์ จังหวัดล่าพูน ปี 2561 พบอัตราป่วยของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ (3,511 ราย) 
เท่ากับ 864.95 ต่อแสนประชากร ภาพรวมจังหวัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 25,270 ราย ได้รับการการตรวจระดับ
น้่าตาล 8,227 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.56  ควบคุมระดับน้่าตาลได้ 4,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.36 (เป้าหมาย
ร้อยละ 40) แต่ใน HDC เทียบจากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ควบคุมระดับน้่าตาลได้ คิดเป็นร้อยละ 16.72 

 

ตาราง 23 แสดงผลการด่าเนินงานคัดกรองDM ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปจ่าแนกรายอ่าเภอ จังหวัดล่าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล่าพูน 73,793 70,592 95.66 1,513 
แม่ทา 19,465 17,945 92.19 705 
บ้านโฮ่ง 20,321 19,596 96.43 231 
ลี้ 30,829 29,688 96.30 346 
ทุ่งหัวช้าง 9,866 8,994 91.16 61 
ป่าซาง 28,782 26,843 93.26 418 
บ้านธิ 9,926 9,459 95.30 118 
เวียงหนองล่อง 8,928 8,475 94.93 119 
รวม 201,911 191,592 94.89 3,511 

 

ตาราง 24 ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้่าตาลได้ดี 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
เมืองล่าพูน 9,184 4,171 2,151 51.57 

แม่ทา 2,725 446 201 45.07 
บ้านโฮ่ง 2,970 1,692 849 50.18 

ลี้ 3,216 219 92 42.01 
ทุ่งหัวช้าง 643 311 188 60.45 
ป่าซาง 3,906 251 114 45.42 
บ้านธิ 1,284 964 517 53.63 

เวียงหนองล่อง 1,342 173 107 61.85 
รวม 25,270 8,227 4,225 51.36 



 

22 
 

การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad  
ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan   การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน   ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวทาง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอสามารถจัดบริการที่จ าเป็น ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีทั้งการด่าเนินการเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล หลากหลายตามบริบทพ้ืนที่และสถานบริการ  
อ่าเภอเมือง มีกิจกรรม Fit For Life  อ่าเภอป่าซาง –อ่าเภอลี้ - อ่าเภอเวียงหนองล่อง  มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม   
อ่าเภอบ้านโฮ่ง – อ่าเภอทุ่งหัวช้าง เน้นการบูรณาการแบบองค์รวม  อ่าเภอบ้านธิ มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธ  
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แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2564  
 
วิสัยทัศน์  
 

เครือข่ายสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564 
 
พันธกิจ 
 

 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 3.พัฒนาระบบติดตามก ากับประเมินผล 
 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
 5.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุขในการท างาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 

 1.พัฒนาและสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน 
 2.พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข 
 3.พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน 
 4.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ 
 5.สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self-Care)  และภาคีเครือข่าย 
 

Goal 
 ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาและสร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน  
 
เป้าประสงค์     

เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณสุขและเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ด้านป้องกันโรคและ   
ภัยสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 

กลยุทธ ์
1.   สร้างกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 
2.   การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 
3.   การพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารการเฝ้าระวังเตือนภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสุขภาพ  
4.   พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ โดยพัฒนาศักยภาพทุกกลุ่มวัย 
5.   พัฒนาระบบควบคุมก ากับผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาด้านสุขภาพให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข  

เป้าประสงค์  
1. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการบริหารจัดการตามระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพมีคุณภาพ 
3. การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึง 
4. การเงินการคลังสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (และการตรวจสอบภายใน (ITA) และ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม) 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการดูแลสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉิน    

ให้ครบวงจรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ (1669) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน  
 
เป้าประสงค ์

ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาและส่งเสริม หน่วยบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน(รพ.สต ติดดาว PCC ) 
2. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (Service plan, Intermediate care,  One day 

surgery,  RDU) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ 
 

เป้าประสงค ์
งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพมีการใช้ประโยชน์ 

 
กลยุทธ ์

พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self Care)  และภาคีเครือข่าย 

 
เป้าประสงค ์

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรม 6 องค์ประกอบ ที่เอ้ือต่อสุขภาพดี (Health literacy) 
1.  การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 
2.  ความรู้ ความเข้าใจ  
3.  ทักษะการสื่อสารทั้งรับและส่ง 
4.  การรู้เท่าทันสื่อ 
5.  ทักษะการตัดสินใจ 
6.  การจัดการตนเอง 

  
กลยุทธ ์

1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

2. พัฒนาระบบควบคุมก ากับคุณภาพการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

 



 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
แยกตามกลุ่มงาน 

ปีงบประมาณ 2561 



 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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➢ การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ   

 

สถานการณ์  
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานที่ต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์

ตามเกณฑ์ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  โดยกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดค่าเป้าหมายในการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อก าหนด  

ไตรมาส  1   ทุกหน่วยงานต้องผ่านการประเมิน  ระดับ  3 
ไตรมาส  2   ร้อยละผ่านการประเมิน ITA EB 1 - EB11 ร้อยละ  80  
ไตรมาส  3   ร้อยละผ่านการประเมิน ITA EB 1 - EB11 ร้อยละ  85 
ไตรมาส  4   ร้อยละผ่านการประเมิน ITA EB 1 - EB11 ร้อยละ  90 
โดยใน ปี 2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีหน่วยงานที ่ต ้องเข้ารับ       

การประเมิน จ านวน 17  หน่วยงาน (100 %) 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 

ล าดับ หน่วยงาน คะแนน 
1 คะแนนประเทศ 79.56 
2 คะแนนระดับเขต 79.56 
3  คะแนนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  80.48 

 
ปี 2560 

ล าดับ หน่วยงาน คะแนน 
1 คะแนนประเทศ 89.11 
2 คะแนนระดับเขต 92.42 
3 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 93.27 
4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 93.64 
5 ส านักงานสาธารณสุขเมืองล าพูน 98.18 
6 ส านักงานสาธารณสุขบ้านธิ 100 
7 โรงพยาบาลแม่ทา 85.76 
8 โรงพยาบาลป่าซาง 88.79 

 
 
 
 
 
 



 

ปี 2561 
ล าดับ หน่วยงาน คะแนน 

1 คะแนนประเทศ 95.36 
2 คะแนนระดับเขต 99.14 
3 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 98.22 
4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 100 
5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 100 
6 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 100 
7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 100 
8 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 93.94 
9 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 93.94 
10 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 100 
11 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ 100 
12 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 93.94 
13 โรงพยาบาลล าพูน 93.94 
14 โรงพยาบาลลี้ 100 
15 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 100 
16 โรงพยาบาลบ้านธิ 100 
17 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 100 
18 โรงพยาบาลป่าซาง 100 
19 โรงพยาบาลแม่ทา 93.94 
20 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 100 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์รับการประเมินในปีงบประมาณ  
2561  ท าให้หน่วยงานที่ต้องรับการประเมินครั้งแรกในไตรมาส 1  และไตรมาส 2 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามข้อก าหนดของการประเมิน  อันมีสาเหตุมาจาก 

1.เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายและมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน  
2.มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท าความเข้าใจและเรียนรู้ในการ

สร้างกระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 
3.ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน่วยงานมีภารกิจประจ าหลายภารกิจ ท าให้การด าเนินการ

ไม่เป็นไปตามแผนที่ค่าเป้าหมายก าหนด 
 
 

 
27 



 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายและมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนใน 

การจัดท าหลักฐานเอกสารประกอบการประเมิน  ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงต้อง
พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างผู้รับผิดชอบการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
 
➢ การจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

สถานการณ์  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาและด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้
ถูกต้องครับถ้วน ตามแนวทาง  การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบริหารความเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องได้รับการตรวจประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน  16 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง  โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ใน 5 องค์ประกอบ  เพ่ือให้
บรรลุผลวัตถุประสงค์  3  ประการ  คือ 

1.การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ 
3.มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

และมีการประเมินระบบจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  28 ด้าน โดยให้ทุกหน่วยงานด าเนินการดังนี้ 

1.จัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและแบบประเมินตนเองให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง   

2.ให้มีการตรวจสอบภายในหน่วยงานย่อย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัดและอ าเภอ ปีละ 1 ครั้ง 

3.กระทรวงสาธารณสุขก าหนดตัวชี้วัดการประเมินระบบการควบคุมภายใน คือ ร้อยละ
ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน            
โดยก าหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ ปี 2560 ร้อยละ 2 ปี 2561 ร้อยละ 4 
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ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 25 แสดงการรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ปีละ 2 ครั้ง 

หน่วยงาน 
การจัดส่งรายงาน 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (8 แห่ง) 3 37.5 3 37.5 4 50 
โรงพยาบาลจังหวัด(1 แห่ง) 1 100 1 100 1 100 
โรงพยาบาลชุมชน (7 แห่ง) 7 100 7 100 7 100 

รวม 11 68.75 11 68.75 12 75 
 

ตาราง 26 แสดงการตรวจสอบภายในโดยทีมเครือข่ายระดับจังหวัด  ปีละ  1  ครั้ง 

หน่วยงาน 
การจัดส่งรายงาน 

2559 2560 2561 ร้อยละ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (เป้าหมาย ปีละ 2 อ าเภอ) 2 2 2 100 
โรงพยาบาลจังหวัด(1 แห่ง) 1 1 1 100 
โรงพยาบาลชุมชน (7 แห่ง) 7 7 7 100 

รวม 11 11 12 100 
 

GAP Analysis ระบุปัญหาส าคัญ/ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
การรายงายผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ในแต่ละปี ไม่ถึงร้อยละ 50ของหน่วยงาน        

รับตรวจ ที่คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดเข้าตรวจสอบ 
   

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ต้องด าเนินการในทุกหน่วยงานระดับจังหวัดและ

อ าเภอ อีกทั้งหน่วยงานย่อยในแต่ละหน่วยต้องด าเนินการจัดวางระบบให้ครบในทุกกระบวนงาน จึง
ท าให้ ผู้รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก 

1.เป็นภารกิจที่มีการกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ  
ในการประเมินการจัดวางระบบตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด ใน  5  องค์ประกอบ   คือ 

1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment) 
2.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
3.กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications) 
5.การติดตามประเมินผล(Monitoring) 
และก าหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามแบบที่กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอีก  28  หัวข้อ   
2.มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในแบบประเมิน  28  แบบ  ที่ต้องท าความเข้าใจและ

เรียนรู้ในการสร้างกระบวนการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อรับการประเมิน 
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จากการที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินใหม่ในปี 2561 
โดยให้ทุกหน่วยงานเริ่มด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติในการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  จึง ต้องพัฒนาความรู้และสร้างความ
เข้าใจให้ผู้รับผิดชอบในทุกหน่วยงาน ในปี 2562 ในเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
 
➢ ผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

สถานการณ์  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   จัดสรรงบประมาณด าเนินการเพ่ือจัดหาพัสดุ 

ครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ  2561  จ านวน  170  โครงการ เงิน  27,901,000 บาท โดยให้หน่วยงาน
ระดับจังหวัดด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ ตามแนวทางการด าเนินการที่กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงการคลังก าหนด   

ผลการด าเนินงาน 

ตาราง 27 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
วิธีการ
จัดหา 

จ านวน 
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได้ ประหยัด 

การจัดซื้อ 366 366 0 19.820 19.576 0.244 
การจัดจ้าง 4 4 0 5.732 5.199 0.534 

รวม 370 370 0 25.552 24.774 0.778 
 

ปีงบประมาณ 2560  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้ตามแผนการจัดหาและประหยัดงบประมาณงบลงทุนได้  0.778 ล้านบาท 
 

ตาราง 28 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
วิธีการ
จัดหา 

จ านวน 
โครงการ 

ผลการจัดหาตามแผน ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

แผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

วงเงิน จัดหาได้ ประหยัด 

การจัดซื้อ 157 157 0 2.738 2.728 0.010 
การจัดจ้าง 13 3 0 25.204 22.314 2.890 
รวม 170 170 0 27.942 25.041 2.901 

 

ปีงบประมาณ 2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้ตามแผนการจัดหาและประหยัดงบประมาณงบลงทุนได้  2.901 ล้านบาท 
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GAP Analysis ระบุปัญหาส าคัญ/ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
ก าหนดระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินการ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานใน

เรื่องการก าหนดราคากลางและคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องจัดหาให้เป็นไปตามแผน  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.ได้รับเอกสารแจ้งการจัดสรรล่าช้า   
2.กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผ่านหลายขั้นตอน ท าให้การ

ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

31 



 

  

กลุ่มงานประกันสังคม 
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➢ งานบริหารจัดการการเงินการคลัง 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 6) 
การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)   
 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการสร้างประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหาวิกฤติทาง
การเงิน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดอย่างเร่งด่วน โดยจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบการเงินการคลังหน่วยบริการ โดยมีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการบริหารและเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน   การคลัง ให้แก่
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพและผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของหน่วยบริการ ให้
สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินสมรรถนะของหน่วยบริการ บ่งชี้พ้ืนที่และหน่วย
บริการที่มีปัญหา เพ่ือการจัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์คือ ประชาชน
เข้าถึงบริการ การเงินการคลังมั่นคง  ด ารงธรรมาภิบาล 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบ กลไก และ
เครื่องมือ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังในหน่วยบริการ  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการและเครื่องมือเฝ้าระวังด้านการเงินการคลัง ให้หน่วยบริการทุกแห่งถือ
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการ ประกอบด้วย      
การจัดท าแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) การพัฒนาคุณภาพบัญชีให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพ่ือให้หน่วยบริการประสบปัญหาด้านการเงินการคลัง 
(วิกฤติระดับ 7) ลดลง  

 

ตาราง 29 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง หน่วยบริการจังหวัดล าพูน ปี 2558-2560 

  
 

จากข้อมูลรายงานทางการเงินของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของ
จังหวัดล าพูน พบว่า มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง ระดับ 7 ติดต่อกันสอง
ปีงบประมาณ คือ ในไตรมาส 4/2559 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลลี้ และในไตรมาส 3/2560 – 4/2560 
ได้แก่ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ได้แก ่
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1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

2. การจัดสรรรายหัวประชากรในพ้ืนที่และการหักเงินเดือนจากงบเหมาจ่ายรายหัวท าให้
งบด าเนินการของหน่วยบริการมีความแตกต่างกันมาก 

3. ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน/ขยายสิทธิ์การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 
4. ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน/ค่าแรง หรือการลงทุนของ

หน่วยบริการ 
5. มีการวางแผนการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริง  
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง  ของ

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบาย     
โดยให้หน่วยบริการมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
นวัตกรรมระดับพ้ืนที่ การร่วมบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ (7*7) พัฒนาระบบบัญชี
ให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตราหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ด้วยการขับเคลื่อน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1. การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง 
(Sufficient Allocation) 2. การติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 3. การสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  (Efficient Management)    4. พัฒนาระบบข้อมูลบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) และ 5. การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง 
(Network &Capacity Building)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามมาตรการขับเคลื่อนบริหารการเงินการคลัง โดยมี
ระบบติดตามเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน   
โดยใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง เป็นรายเดือน รายไตรมาส น าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานด้านการเงินการคลัง  (CFO) และคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลงานสาธารณสุข (กวป.)ทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการขับเคลื่อนนโยบาย    
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง โดยคณะกรรมการ CFO ระดับเครือข่ายบริการ เพ่ือติดตามวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ   
โดยจังหวัดล าพูน มีหน่วยบริการในสังกัด ประกอบด้วย โรงพยาบาลจ านวน 8 แห่ง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต) จ านวน 71 แห่ง ทั้งนี้ หน่วยบริการทุกแห่งได้ด าเนินการตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขตลอดมา 
 
การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  
 

ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานตามนโยบายของ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโดยมีการวิเคราะห์
ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ประกอบด้วย 

1. ค าจ ากัดความ “หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน” หมายถึง หน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินรุนแรง ตามหลักเกณฑ์การ    
คิดวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ดังตาราง 
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ตาราง 30  แสดงหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) 
 

ประเภทดัชนีชี้วัด 
น้ าหนักความ 

รุนแรง 
ของความ

เสี่ยง 
(Risk Score) 

 
ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 
1.1 CR < 1.5 

1 
CR = สินทรัพย์หมุนเวียน (หักงบลงทุน)/ 
หนี้สินหมุนเวียน 

1.2 QR < 1.0 
1 

QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและ
ลูกหนี้(ไม่รวมสินค้าคงคลังและงบลงทุน)/หนี้สิน 
หมุนเวียน 

1.3 Cash < 0.8 
 1 

Cash = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(ไม่รวมสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ และงบลงทุน)/
หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
2.1 แสดงฐานะทางการเงิน 
(ทุนหมุนเวียน) NWC < 0 1 

เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน หัก 
หนี้สินหมุนเวียน 

2.2 แสดงฐานะจากผล 
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ ากว่า 
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0 

1 
ผลประกอบการสุทธิ = รายได้สูง/ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเสื่อมราคา 

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ 
3.1 มิต ิNWC หรือทุนหมุนเวียนที่เพียงพอรับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน  
     (NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ) 
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจ
หมด  > 6 เดือน 

0 
* กรณมีีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน 

จ านวนเดือน = NWC / -(NI/จ านวนเดือน) 
 

b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้  
> 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 1 

c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้     
< หรือ = 3 เดือน 

2 
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ประเภทดัชนีชี้วัด 

น้ าหนักความ 
รุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

 
ค าอธิบาย 

3.2 มิต ิผลก าไรจากการด าเนินการ เพียงพอกับภาระหนี้สินหมุนเวียน  
     (กรณ ีNWC ติดลบ & มีNI เป็นบวก) 
a) ผลก าไร สามารถช าระหนี้
หมุนเวียนหมด > 6 เดือน 

2 

* กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่ขาด
เงินทุนหมุนเวียน 

จ านวนเดือน = -NWC / (NI/จ านวนเดือน) 

b) ผลก าไร สามารถช าระหนี้
หมุนเวียนได้ >3 เดือนไม่เกิน 
 6 เดือน 

1 

c) ผลก าไร สามารถช าระหนี้
หมุนเวียนได ้< หรือ = 3 เดือน 

0 

3.3 กรณ ีNWC เป็นบวก &  
มี NI เป็นบวก 

0 - 

3.4 กรณ ีNWC เป็นลบ &  
มี NI เป็นลบ 

2 - 
  

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินเป็นรายเดือน และรายไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วย
บริการที่ได้ 7 คะแนนมีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด ทั้งนี้ ข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่มีคุณภาพ มีส่วน
ส าคัญท่ีท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรโดย
อบรมเรื่องการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ของทั้งระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ 

 

2.ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดบริการ

สาธารณสุขส าหรับประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 48.7 ล้านคน วงเงินรวมทั้งสิ้น 
171.3 ล้านบาท โดย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารการจัดสรรเงินหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน Basic payment ประกอบด้วย 

1) การจัดสรรเงิน OP-PP จัดสรรแบบขั้นบันได (Step Ladder) และ IP จัดสรรตามค่า K 
2) วงเงินกัน 10,000 ล้านบาท ดังนี้ 
    2.1) ส าหรับบริหารจัดการระดับประเทศ จ านวน 1,500 ล้านบาท 
    2.2) ส าหรับบริหารจัดการระดับเขต จ านวน 1,500 ล้านบาท 
    2.3) ส าหรับการปรับเกลี่ยรายรับของแต่ละหน่วยบริการ จ านวน 7,000 ล้านบาท  
3) ให้เขตสุขภาพสามารถปรับค่าคะแนนการจัดสรรแบบขั้นบันได (Step Ladder) และ         

ค่า K ของส่วนกลางได้ไม่เกิน ± 0.2  
4) มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ จ านวน 216 แห่ง 
5) มีการประกันรายรับให้หน่วยบริการ 
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รูปแบบและวิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Basic payment)    
ในปีงบประมาณ 2561 ส่งผลโดยตรงต่อรายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยรายรับของหน่วยบริการในภาพรวม
จังหวัดลดลง (ร้อยละ 2.38) แต่เมื่อพิจารณาอัตราเพิ่มรายหน่วยบริการ พบว่า เป็นการเพ่ิมข้ึนและลดลงใน
อัตราที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รพ.บ้านธิ ที่มีปัญหาการได้รับเงินจัดสรรน้อยต่อเนื่องมาหลายปี เป็นผลมา
จากค่าแรงที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 85.30 ของเงินจัดสรร Basic payment ทั้งหมด ส่งผลให้เงินคงเหลือ
หลังปรับลดค่าแรงคงเหลือเพียง 3,842,997.59 เท่านั้น  ดังตาราง  

 

ตาราง 31 ประมาณการรายรับสุทธิของหน่วยบริการ (Basic payment) เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี 

หน่วยบริการ 

ประมาณการรายรับ OP/PP/IP  
(ยอดประกัน) 

ส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึ้น / ลดลง 

ปี 2560 ปี 2561 จ านวน (บาท) ร้อยละ 
[1] [2] [3]=[2]-[1] [4]=[3]/[1]*100 

ล าพูน 125,005,721.70   114,785,550.49  - 10,220,171.21  -      8.18  
แม่ทา 25,808,899.04     27,205,181.73       1,396,282.69         5.41  
บ้านโฮ่ง 25,559,938.86    25,762,282.77   202,343.91         0.79  
ลี้ 67,302,020.67     67,023,209.96  - 278,810.71  -      0.41  
ทุ่งหัวช้าง 21,102,401.44     19,182,731.34  - 1,919,670.10  -      9.10  
ป่าซาง 29,195,128.44      33,389,626.61  4,194,498.17        14.37  
บ้านธิ 3,647,241.74        3,842,997.59          195,755.85         5.37  
เวียงหนองล่อง 11,705,729.50      10,785,225.00  -  920,504.50  -      7.86  

รวม 309,327,081.00   301,976,805.00  - 7,350,276.00  -      2.38  
 

ตาราง 32 แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง 
   ปีงบประมาณ 2561 

สถาน
บริการ 

ประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมาณ 2561 
ก่อนปรับลด

ค่าแรง 
ปรับลดค่าแรง หลังปรับลด

ค่าแรง 
เงินเติมตาม

เกณฑ ์
ยอดประกัน 61 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ล าพูน 276,646,154.69 188,756,846.62 68.23 87,889,308.07 26,896,242.42 114,785,550.49 
แม่ทา 53,267,602.94 26,062,421.21 48.93 27,205,181.73 - 27,205,181.73 
บ้านโฮ่ง 56,947,188.51 31,184,905.74 54.76 25,762,282.77 - 25,762,282.77 
ลี ้ 88,959,901.73 37,783,069.87 42.47 51,176,831.86 15,846,378.10 67,023,209.96 
ทุ่งหัวช้าง 36,532,583.47 17,349,852.13 47.49 19,182,731.34 - 19,182,731.34 
ป่าซาง 76,892,572.13 43,502,945.52 56.58 33,389,626.61 - 33,389,626.61 
บ้านธิ 26,141,847.42 22,298,849.83 85.30 3,842,997.59 - ** 3,842,997.59 
เวียงหนอง
ล่อง 

22,191,389.95 11,406,164.95 51.40 10,785,225.00 - 10,785,225.00 

รวม 637,579,241.00 378,345,056.00 59.34 259,234,185.00 42,742,621.00 301,976,805.00 

 
ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขต จ านวน 159.36 ล้านบาท จังหวัดล าพูนได้รับจัดสรร จ านวน 10 ล้านบาท 

พิจารณาจัดสรรให้โรงพยาบาลบ้านธิ จ านวน 3.5 ล้านบาท และ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ านวน 1.5 ล้านบาท 
ในเดือนธันวาคม 2560 ที่เหลือจ านวน 5 ล้านบาท รับฝากไว้ที่โรงพยาบาลล าพูน เพ่ือช่วยเหลือ รพช.ที่ขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ระหว่างปีงบประมาณ (ณ เดือน สิงหาคม ได้มีการปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการหมดแล้ว 
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คือ จัดสรรให้รพ.เวียงหนองล่อง, รพ.บ้านธิ แห่งละ 2 ล้านบาท อีก 1 ล้านบาท จ่ายค่าหนี้รอยต่อของ
หน่วยบริการให้กับโรงพยาบาลล าพูน) 

 

ตาราง 33  แสดงงบประมาณส่วนงบด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ยอดประกันรายรับ
,เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

สถาน
บริการ 

ยอดประกัน 61 เงินเกลี่ยระดับเขต PP NonUC Hardship 
ประมาณส่วน
งบด าเนินการ 

ล าพูน 114,785,550.49 5,000,000.00 4,274,480.00 - 124,060,030.49 
แม่ทา 27,205,181.73 - 1,200,000.00 - 28,405,181.73 

บ้านโฮ่ง 25,762,282.77 - 2,128,997.00 - 27,891,279.77 
ลี ้ 67,023,209.96 - 722,774.60 5,383,697.46 73,129,682.02 

ทุ่งหัวช้าง 19,182,731.34 - 2,258,041.64 5,127,899.15 26,568,672.13 
ป่าซาง 33,389,626.61 - 900,158.74 - 34,289,785.35 
บ้านธิ 3,842,997.59 ** 3,500,000.00 2,100,000.00 - 9,442,997.59 

เวียงหนอง
ล่อง 

10,785,225.00 ** 1,500,000.00 994,581.42 - 13,279,806.42 

รวม 301,976,805.00 10,000,000.00 14,579,033.00 10,511,597.00 337,067,436.00 
 

ตาราง 34 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560

 
 

สรุป ในภาพรวมหน่วยบริการจงัหวัดล าพูน มีงบประมาณด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 
ลดลงจากป ี2560 ประมาณ 3,576,923 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 

 

3.ปัจจัยด้านบุคลากร 
การขับเคลื่อนงานด้านการเงินการคลังของจังหวัดล าพูน มีคณะกรรมการและคณะท างาน

ระดับจังหวัด 3 ชุด ประกอบด้วย คกก.การเงินการคลัง (CFO)/คกก.ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบัญชี 
และ คกก.ต้นทุนบริการ ส่วนคณะกรรมการระดับหน่วยบริการ  มี 5 ชุด  ประกอบด้วย คกก.การเงิน     
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การคลัง (CFO) / คกก.ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบัญชี / คกก.ต้นทุนบริการ / คกก.เรียกเก็บและ
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และ คกก.จัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) และมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้งานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดทั้ง เผยแพร่ข้อมูลการติดตามประเมินสถานการณ์รายหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
เฝ้าระวังและปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

สรุป 
ในภาพรวมของปัจจัยน าเข้า ในการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 

มีการชี้แจงให้คณะท างานและหน่วยบริการรับทราบ รวมทั้งมีบุคลากรที่พอเพียงในการด าเนินงานถึงแม้จะ
มีงบประมาณในการด าเนินงานน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  
กระบวนการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ปี 2561

ด าเนินงานตามมาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง  ของกระทรวงสาธารณสุข             
การบริหารและก ากับแผนการเงิน (Planfin) และ เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบการก ากับและรายงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรการที ่1 : การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation) 
มาตรการที ่2 : ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
มาตรการที ่3 : สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
มาตรการที ่4 : พัฒนาระบบข้อมูลบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
มาตรการที ่5  : พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network &Capacity Building) 
 

ตาราง 35 มาตรการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง และเป้าหมาย 
 

มาตรการ
ขับเคลื่อน 

 
แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 

มาตรการที่ 1: 
การจัดสรรเงิน
อย่างพอเพียง 
(Sufficient 
Allocation) 

1.1 จัดสรรแบบขั้นบันได Step Ladder 
ใน OP/PP และค่า K-Factor ใน IP ต่อมา
มีการปรับอัตราจ่ายตามค่า K-Factor ใหม ่
1.2 การประกันรายรับขั้นต่ าให้หน่วย
บริการ (รายปี) 
 

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้ 
≥ ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน 
(PLANFIN) 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 1.3 มีการกันเงินเพ่ือใช้บริหารความเสี่ยง
ระดับประเทศ ระดับเขต เพ่ือใช้ปรับเกลี่ย
ช่วยเหลือหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน (ไตรมาส 3,4) 
1.4 ให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างหน่วย
บริการในจังหวัด 
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มาตรการ
ขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 

มาตรการ 2: 
ติดตามก ากับ
ด้วยแผนทาง
การเงิน 
(Planfin 
Management) 

2.1 ทุกหน่วยบริการจัดท าแผนทางการเงิน 
ปี 2561 
2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการ
เงินหน่วยบริการ (รายเดือน) 
2.3 ควบคุมก ากับด้วยเปรียบเทียบ
แผนการเงิน กับผลการด าเนินงาน (ราย
เดือนและรายไตรมาส) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง
ของแผนและผลของรายได้ ไม่เกิน  
ร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ ากว่าแผน
ได้ไม่เกินร้อยละ5) 
ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่าง
ของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่า 
แผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ) 
ค่าเป้าหมาย :ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

มาตรการ 3: 
สร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
(Efficient 
Management) 

ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ > 4 ตัว 
(>ระดับB- จากเกณฑ์ประเมิน7 Plus) 
3.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร Operating 
Margin เป็นการวัดความสามารถในการ
ท าก าไรของหน่วยงาน 
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
Return on Asset แสดงถึงความสามารถ
ในการท าก าไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่
หน่วยบริการใช้ในการด าเนินงาน 
3.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้
การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
ฯ) (Average payment Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารหนี้การค้ากลุ่ม
งานบริการของโรงพยาบาล 

 
 
3.1 ร้อยละ โดยเทียบกับค่ากลางของ
กลุ่ม รพ.ระดับเดียวกัน 
 
3.2 ร้อยละ โดยเทียบกับค่ากลางของ
กลุม่ รพ.ระดับเดียวกัน 
 
 
3.3 น้อยกว่า 90 วัน ในรพ.ที่ม ีcash 
มากว่า 0.8 หรือ น้อยกว่า 180 วัน ใน
รพ.ทีมี่ cash น้อยกว่า 0.8 
 
 

 3.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้ที่เรียกเก็บจาก 
สปสช. UC -OP/IP (AE)  
3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่
เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 
 

3.4 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า โรงพยาบาล
มีความสามารถในการเรียกเก็บลูกหนี้ที่
เรียกเก็บจาก สปสช. UC -OP/IP (AE)  
 
 
3.5 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า โรงพยาบาล
มีความสามารถในการเรียกเก็บลูกหนี้
ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิ
ข้าราชการที่เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 
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มาตรการ
ขับเคลื่อน 

แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 

 

3.6ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิประกันสังคม 
(ในเครือข่าย) 
3.7การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management) แสดงถึงความสามารถ
บริหารจัดการด้านยา  เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ 
ที่อยู่ในคลังในปริมาณท่ีเหมาะสม 

3.6 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า โรงพยาบาล
มีความสามารถในการเรียกเก็บลูกหนี้
สิทธิประกันสังคม (ในเครือข่าย) 
 
 
3.7 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า โรงพยาบาล
มีความสามารถในการบริหารสินค้าคง
คลัง 

มาตรการที่ 4: 
พัฒนาระบบ
บัญชีบริหาร 
(Managerial 
Accounting) 

4.1 พัฒนามาตรฐานบัญชีบริหาร 
 
 
 
 
 
4.2 ประเมินการตรวจสอบคะแนน
คุณภาพบัญชีบริหาร ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการส่ง 
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม 
ระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และตรงเวลา 
 ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 75 
 
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการมีคะแนน
คุณภาพบัญชีบริหาร ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา (ตรวจสอบ 
บัญชีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์) 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 90 
 

มาตรการ 5: 
พัฒนาเครือข่าย
และศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง 
(Network & 
Capacity 
Building) 

5.1 พัฒนาศักยภาพ CFO ทุกระดับ 
 

5.1 ร้อยละของ CFO ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 90 
 

 

โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังทั้งระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ 
2.มีการจัดท าแผนทางการเงิน (PLANFIN) ของหน่วยบริการทุกแห่ง และมีการควบคุมก ากับ

ด้วยการเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินการ รายไตรมาส 
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3. มีการทบทวน/แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 5 ชุด คือ คกก.การเงินการคลัง 
(CFO) /คกก.ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบัญชี / คกก.ต้นทุนบริการ / คกก.เรียกเก็บและชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ และ คกก.จัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ในปีงบประมาณ 2561 

4. มีการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 5 ชุด (ตามข้อ 3.) เพ่ือชี้แจงนโยบายและ    
แนวทางการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง รวมถึงการพัฒนารูปแบบการรายงานการดึงข้อมูล การส่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน  ทันเวลา 

5. การประชุม คกก.การเงินการคลัง (CFO) และ คกก.เรียกเก็บและชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ ของหน่วยบริการเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการให้สอดคล้อง
กับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 

6. ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือปรับประสิทธิภาพการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการจังหวัดล าพูน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ 

7. มีการประชุมและสอบทานระบบการจัดเก็บรายได้รายหน่วยบริการ ในด้านระบบการ
จัดเก็บรายไดร้ะบบบัญชี การบันทึกข้อมูลบริการ และการตรวจประเมินควบคุมภายในของหน่วยบริการ  

8. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังเพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง โดยใช้
การประเมิน Risk Scoring ร่วมกับดัชนี 7 plus Efficiency Score  และการควบคุมก ากับด้วยการ
เปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินการของแผนทางการเงิน (PLANFIN) ทุกเดือน รวมถึงการออก
ตรวจประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI) ทุกหน่วยบริการ 

สรุป ในการประเมินผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ตามแผน/วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
ยังพบปัญหาและอุปสรรคในบางกิจกรรม เช่น 

1. ในการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) ก าหนดกิจกรรมจ านวน 12 ครั้ง แต่จัด
กิจกรรมได้เพียง 6 ครั้ง เนื่องจากความพร้อมและภาระงานของคณะกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือนที่ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ สามารถปรับรูปแบบ เป็นการจัดประชุมในวันเดียวกับการประชุม กวป. ได ้

2. การสอบทานระบบรายหน่วยบริการที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานบริหาร ไม่สามารถ
ออกปฏิบัติงานร่วมกันได้ทุกวัน เนื่องจากบุคลากรมาจากหลายกลุ่มงาน และมีภารกิจของกลุ่มงานที่ต้อง
รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม สามารถน าผลการปฏิบัติงานมาสรุปร่วมกันได ้
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 

1. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ       

ด้านการเงินการคลัง ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 
1.1 หน่วยบริการที่ต้องเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ตาราง 36 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring)เดือนมิถุนายน 2561(ไตรมาส 3/2561) 

   

จากตาราง พบว่า มีหน่วยบริการที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้ประสบภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง 
ได้แก่ โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลบ้านธิ (วิกฤติการเงินระดับ 3)  
1.2 หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ 7 Plus Efficiency Score 
ตาราง 37  แสดงการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนมิถุนายน 2561  
             (ไตรมาส 3/2561) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ในภาพรวมจังหวัด ณ เดือน มิถุนายน 2561 ไม่มีหน่วยบริการผา่น

เกณฑ์การประเมินจ านวน 5 ใน 7 ข้อ ตามเกณฑ์การประเมิน 7 Plus Efficiency Score(คิดเป็นร้อยละ 0) 
 
 

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 

(ระดับ

วิกฤติ)

Financial  Status

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=(6)+  

(7)+(8)
(10) = (4)+(5)

1 รพ.ล ำพูน 411 1.90 1.54 0.68 147,562,430.73 39,047,804.67 1 0 0 1 186,610,235.40

2 รพ.แม่ทำ 30 1.50 1.33 1.16 7,785,528.33 -2,045,739.66 0 1 0 1 5,739,788.67

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 30 1.53 1.35 1.09 7,326,617.27 4,313,239.13 0 0 0 0 11,639,856.40

4 รพ.ล้ี 60 1.19 0.96 0.69 6,860,446.41 1,857,055.33 3 0 0 3 8,717,501.74

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 30 2.01 1.47 1.06 10,114,522.87 -1,906,435.89 0 1 0 1 8,208,086.98

6 รพ.ป่ำซำง 60 1.39 1.26 1.02 12,329,191.94 6,461,269.75 1 0 0 1 18,790,461.69

7 รพ.บ้ำนธิ 30 1.10 0.93 0.68 1,275,309.69 2,052,500.59 3 0 0 3 3,327,810.28

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 1.20 1.11 1.01 2,645,217.37 2,380,787.89 1 0 0 1 5,026,005.26

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561   จากเว็บไซค์  http://hfo61.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการปีงบประมาณ 2561 
ตาราง 38  ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ  
               ไตรมาส 3/2561 
 
 
 
 
หน่วยบริการ 

1.แผนทาง 
การเงิน
(Planfin) มี
ความทันเวลา 
ครบถ้วน
ถูกต้อง 

2.ผลต่างของ 
แผนและผลไม่ 
เกินร้อยละ 5 
(รายได้และ คชจ.
สูง/ต่ ากว่า 
แผนได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 5) 

3.หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมินประ 
สิทธภิาพมากกว่า 
4 ตัว จากเกณฑ์ 
ประเมิน 7ตัว 

4.1 หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ 
คะแนนคุณภาพ 
บัญชีด้วยการตรวจ
ทางอิเล็ค 
ทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

4.2 หน่วย
บริการน าเงิน
งบประมาณเข้า
ระบบ GFMIS  
 

5. เครือข่าย 
CFO/Auditor 
ระดับจังหวัด
ได้รับการ 
พัฒนา
ศักยภาพ 

รพ.ล าพูน 1 2.06/0.94 0 1 1 1 
รพ.แม่ทา 1 4.47/2.82 0 1 1 1 

รพ.บ้านโฮ่ง 1 11.53/-0.10 0 1 1 1 
รพ.ลี ้ 1 11.74/7.16 0 1 1 1 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 3.44/1.50 0 1 1 1 
รพ.ป่าซาง 1 3.19/-1.44 0 1 1 1 
รพ.บ้านธ ิ 1 5.03/-3.29 0 1 1 1 

รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

1 40.61/2.68 0 1 1 1 

รวม (แห่ง) 8 4 0 8 8 8 
 

ที่มา : เว็บไซด์ http://hfo61.cfo.in.th/ 
จากตาราง วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ของหน่วยบริการจังหวัดล าพูน ไดด้ังนี้ 
1.แผนการเงิน (Planfin) ของหน่วยบริการทุกแห่ง มีความทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง  
2.ผลต่างของแผนและผล  ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูง/ต่ ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 

5) เปรียบเทียบแผนทางการเงิน (Planfin) กับผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3/2561 มีหน่วยบริการที่มี
ผลต่างของแผนและผลไม่เกินร้อยละ 5 จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 50) และมีหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผน
และผลเกินร้อยละ 5 จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 50) ได้แก่ โรงพยาบาลลี้ บ้านโฮ่ง บ้านธิ และเวียงหนองล่อง 

3.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ มากกว่า 4 ตัว จากเกณฑ์ประเมิน 7 ตัว 
จังหวัดล าพูนไม่มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินข้างต้น โดยเกณฑ์ที่บริการส่วนใหญ่ไม่ผ่าน ได้แก่ 
ประสิทธิภาพการท าก าไร (Operating Margin), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset), 
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ (Average payment period) และการเรียกเก็บหนี้
สิทธิประกันสังคม (ในเครือข่าย) (Average Collection Period-SSS)  

4.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ 100 คะแนน 
หน่วยบริการจังหวัดล าพูนทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์คะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ 100  

5.เครือข่าย CFO/Auditor ระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยจังหวัดล าพูน          
มีเครือข่ายCFO/Auditor ทั้งระดับเขตและจังหวัด ได้เข้ารับการอบรม และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
ร้อยละ 100 
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3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
3.1 การออกแบบและการวางระบบการเงินการคลังที่ดี เพ่ือเป็นนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ 
3.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการเงินการคลัง 
3.3 การบริหารงบประมาณแบบยืดหยุ่น และมีการช่วยเหลือกันในระดับจังหวัด 
3.4 บริหารความเสี่ยงร่วมในระดับ CUP 
3.5 วินัยการเงินการคลังที่ดี 
3.6 มีการพัฒนาทักษะทีม CFO และระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
3.7 มีระบบเฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม หน่วยบริการที่มีภาวะเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิด 

 

Best Practice :  
ระบบการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลแม่ทา ที่มีกระบวนการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ 

และสามารถจัดเก็บรายได้จากกองทุนต่างๆได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
 

ปัญหา อุปสรรค  
1. ความเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินจากส่วนงานต่างๆ  มายังระบบบัญชี ยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง 
2.หน่วยบริการหลายแห่งยังไม่สามารถควบคุม ก ากับ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ

เงินการคลัง (Planfin) ที่ก าหนดไว้ 
3. การประเมิน 7 Plus Efficiency Score บางตัวชี้วัด ขัดกับนโยบายการจัดสรรเงินของ

กองทุน เช่น กองทุนประกันสังคม ให้จัดสรรค่าบริการ 3 เดือน/ครั้ง แต่ในเกณฑ์การประเมินก าหนดให้ 
เรียกเก็บเงินไดภ้ายใน 60 วัน (2 เดือน) เป็นต้น 

4. ผู้บริหารและคณะกรรมการด้านการเงินการคลังยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี   
ซ่ึงเป็นข้อมูลทีแ่สดงผลลัพธ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ 
 

แนวทางแก้ไข 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงและระบบสอบทานข้อมูลด้านการเงินการคลัง ระหว่าง

ส่วนงานต่างๆ ของหน่วยบริการ โดยการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการให้เชื่อมโยงมายัง
ระบบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยบริการต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลัง
เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติการเงินของหน่วยบริการ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ 
4. พัฒนาศักยภาพ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

การเงิน การคลัง (CFO) เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ในระดับ CUP/หน่วยบริการ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหน่วยบริการ    

เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทางราชการ 
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2. การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ 
การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)   

รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน โดยวางรากฐานให้
ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า           
ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบประกันสุขภาพและได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างความครอบคลุม   
การมีหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนและการหนุนเสริมการจัดระบบบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้สะดวกทั่วถึงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการคุ้มครองสิทธิ การสร้างความ
สอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ กับกองทุนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน    
โดยหนุนเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันมากขึ้น 

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบที่สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนใน 3 ด้าน
ส าคัญ นั่นคือ 1. ความยั่งยืนทางนโยบาย (Policy Sustainability) 2. ความยั่งยืนทางการเงิน (Financial 
Sustainability) และ 3. ความยั่งยืนทางสถาบันและองค์กร (Institutional Sustainability)  การบริหาร
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้พ้ืนที่คือ 
เขตและจังหวัดมีบทบาทและมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยส่วนกลาง มีการแยกบทบาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการออกจากกัน (Purchaser-Provider Split)    
ซึ่งส่งต่อคุณภาพของบริการ การตรวจสอบ ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วย 
1. การประกันสุขภาพภาคบังคับ (Compulsory Health Insurance) เป็นการประกันสุขภาพ

ที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องอยู่ในการคุ้มครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

2. การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (Voluntary Health Insurance) เป็นการประกันสุขภาพ
โดยอาศัยกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องมีประกัน การแสวงหาหลักประกันจึงเป็นไปตามความสมัครใจอย่าง
แท้จริง ได้แก่ การซื้อประกันชีวิตจากบริษัทเอกชนต่าง ๆ 

3. การประกันสุขภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจ (Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS) เป็นระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้
บุคคลและสมาชิกในครอบครัว การประกันสุขภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้  (Social 
Welfare) ซึ่งเป็นสวัสดิการความคุ้มครองทางสุขภาพ และให้สิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือบุคคลที่สังคมควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลได้แก่ เด็ก 0-12 ปี คนยากจน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ 

4. การประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าว และ      
กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานจัดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่
ประชาชนทุกสิทธิ  จากผลการด าเนินด้านการความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการของประชาชนตามสิทธิ  
ปี 2558 - 2560  ดังนี้  
แผนภูมิ 11  แสดงความครอบคลุมการเข้าถึงบริการของประชาชนแยกตามสิทธิ ปี 2558 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากแผนภูมิ  พบว่า ในปี 2558 – 2560  สิทธิหลัก  ๆของประชาชนในจังหวัดล าพูน 3 อันดับแรก คือ 
อันดับที่ 1 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  คิดเป็น ร้อยละ  71.54 – 72.91   อันดับที่ 2 
สิทธิประกันสังคม คิดเป็น ร้อยละ 17.67 – 18.49  และอันดับที่ 3 สิทธิข้าราชการ คิดเป็น ร้อยละ 7.49 – 7.87  
โดยเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูล 3 ปี พบว่า สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) มีแนวโน้มลดลง 
ส่วนสิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบประกัน
สุขภาพ  ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
กองทุน พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ครอบครัว เนื่องจากกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต่างกัน เช่น กองทุน
ประกันสังคม อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานประกันสังคม (สปส.)  สังกัดกระทรวงแรงงาน กองทุน
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สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ภายใต้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เป็นต้น    ส่งผลให้
การบริหารจัดการจึงมีลักษณะแยกส่วนท าให้การบริหารมีต้นทุนสูงที่เกินควรเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่ซ้ าซ้อนและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยภายใต้แต่ละกองทุนแตกต่างกัน   ระบบการ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย หรือ การรับเรื่องร้องเรียนที่แยกส่วน ยังเป็นปัญหาของระบบประกันสุขภาพ ของจังหวัด
ล าพูนอยู่ 
 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I ) 
การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพจังหวัดล าพูน  มีการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพ โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานดังนี้ 
1.ระบบโครงสร้างการบริหาร  การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพทุกสิทธิ ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว กองทุน
ประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กองทุนพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนรักษาพยาบาลของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว  ใน 7 กองทุนนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน    
มีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนรวมทั้งเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการ 4 กองทุน คือ กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว กองทุนประกันสุขภาพ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมีคณะท างานที่ปฏิบัติงานและมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ การ
ท างานที่ชัดเจน  คือ  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคณะท างานประสิทธิภาพการเงินการคลัง
(CFO) จังหวัดและหน่วยบริการ และ กองทุนประกันสังคม มีคณะกรรมการบริหารผู้ประกันตนจังหวัด
ล าพูน  และกองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะ ซ่ึงยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ได้น าเสนอในคณะท างานประสิทธิภาพการเงินการคลัง(CFO) พิจารณาเห็นชอบ
ในการบริหารจัดการ ส าหรับกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  กองทุนพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ 
และกองทุนรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน   มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดบริการและเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ของหน่วยบริการในสังกัด  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.การบริหารจัดการทรัพยากร ในส่วนงบค่าบริหารจัดการในปีที่ผ่านมา  มีกองทุนที่มี
งบประมาณเป็นค่าบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบ  จ านวน 2 กองทุน ประกอบด้วย  กองทุนประกันสังคม 
และกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยกองทุนประกันสังคม มีการกันเงินจากงบเหมาจ่ายรายหัว
ผู้ประกันตน  เป็นค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 2.5  และกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีงบบริหาร
จัดการตามอัตราค่าบัตรประกันสุขภาพ  ส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้งบประมาณของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ในปีงบประมาณ 2561  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับสนับสนุน
งบประมาณ เป็นเงิน  156,450 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในการจัดท าแผนงาน
โครงการ  ควบคุมก ากับการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง   
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การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )   
ในการด าเนินงานด้านบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

มีกระบวนการด าเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรมแยกรายกองทุนดังนี้ 
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

1.1 งบเหมาจ่ายรายหัว 
1.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนค่าบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ระดับ

เขต/จังหวัด หรือตามนโยบาย (PPA) 
1.3 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนต าบล) 
1.4 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
1.5 งบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ (Quality and Outcome Framework: 
QOF) 
1.6 กองทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ในการด าเนินงานมีการบูรณาการงบและกองทุนร่วมกันคือ งบเหมาจ่ายรายหัว งบบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนค่าบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด หรือตามนโยบาย 
(PPA)  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและ
คุณภาพบริการ (QOF)  และกองทุนอ่ืนๆ  โดยด าเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการการเงินการคลังจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังทั้งระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ 
2. จัดท าแผนทางการเงิน (PLANFIN) ของหน่วยบริการ   และมีการควบคุมก ากับด้วยการ

เปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินการ รายไตรมาส 
3. ทบทวน / แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการเงินการคลัง  

(CFO) /คณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบัญชี / คณะกรรมการต้นทุนบริการ / คณะกรรมการ
เรียกเก็บและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และ คณะกรรมการจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ใน
ปีงบประมาณ 2561 

4. ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการเงินการคลัง (CFO) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพบัญชี  คณะกรรมการต้นทุนบริการ  คณะกรรมการเรียกเก็บและชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ และ คณะกรรมการจัดท าแผนทางการเงิน(Planfin) เพ่ือชี้แจงนโยบายและ    
แนวทางการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง รวมถึงการพัฒนารูปแบบการรายงานการดึงข้อมูล การส่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วน  ทันเวลา 

5. ประชุมคณะกรรมการเงินการคลัง(CFO) และคณะกรรมการเรียกเก็บและชดเชยค่าบริการ          
ทางการแพทย์ของหน่วยบริการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2561 รวมทั้งมีการบริหารจัดการ        
งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส่วนค่าบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ ระดับเขต/จังหวัด หรือ
ตามนโยบาย(PPA) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) งบจ่ายตามเกณฑ์
ผลงานและคุณภาพบริการ (Quality and Outcome Framework: QOF) กองทุนอ่ืนๆ  พร้อมหามติใน
การด าเนินงานและการจัดสรรเงินของแต่ละกองทุน 
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6. จัดท ามาตรการ หรือแนวทางในการด าเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการเงินการคลังของ 
หน่วยบริการของจังหวัดล าพูน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมรายได้ และ             
ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ 

7. ประชุมและสอบทานระบบการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ร่วมกับสอบทานระบบบัญชี 
และการบันทึกข้อมูลบริการ รวมทั้งการตรวจประเมินควบคุมภายในของหน่วยบริการ  

8. วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง ด้าน  
Risk Scoring ร่วมกับการประเมินดัชนี  7 plus Efficiency Score และ การควบคุมก ากับด้วยการ
เปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินการของแผนทางการเงิน (PLANFIN) ทุกเดือน รวมถึงการออก
ตรวจประเมินตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI) ทุกหน่วยบริการ 
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล)  

ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน ได้รับงบบริหารจัดการส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
เขต 1 เชียงใหม่ ผ่านคณะท างานพัฒนาและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ร่วมเป็นคณะท างาน และ
คณะกรรมการโดยในปีงบประมาณ2561 ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที ่ระดับอ าเภอและระดับต าบล 

2. ประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที ่และ แบบประเมินประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แก่
ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ออกติดตามประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
4. จัดท าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนทีร่ะดับต าบล และระดับอ าเภอ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  เพ่ือทดแทนส่วนขาดและ
ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม  โดยในปี 2561   
มีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ แจ้งวงเงินจัดสรร  
2. หน่วยบริการจัดท าแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 

ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอคณะ
กรรมการฯพิจารณาแต่ละระดับส่งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ พิจารณา
ด าเนินการตามข้ันตอน 

3. คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขต 1 เชียงใหม่
พิจารณากลั่นกรองงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ของหน่วยบริการ  
ก่อนเสนอต่อ อปสข.ให้ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งคณะท างานฯ เชิญหน่วยบริการ มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพิจารณางบฯของหน่วยบริการ 

4. ด าเนินงานจัดชื้อ/จัดจ้าง ตามรายการที่ได้รับอนุมัติ 
5. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลหลังด าเนินงานเสร็จ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ตรวจสอบ และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ ( QOF) 
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นการจ่ายเพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยบริการตระหนักถึง

การพัฒนาการบริการให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นและได้รับบริการที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการประจ า โดยในปี 2561 มีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จัดต้ังคณะท างานหรือ กลไกการมี
ส่วนร่วมเพ่ือบริหารจัดการ  ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ              
ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมาย น้ าหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนและสัดส่วนงบประมาณที่จะจัดสรรให้
หน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนด 

2. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามคุณภาพบริการแก่หน่วยบริการ 
3. หน่วยบริการ ด าเนินงานและบันทึกข้อมูล ผ่านระบบการรักษาของหน่วยบริการ แล้วส่งให้

คณะท างาน สปสช.เขต ตรวจสอบข้อมูล ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
4. ประมวลผลข้อมูลตามตัวชี้วัด และค านวณงบประมาณรายหน่วยบริการตามผลงานและ

เกณฑ์ท่ีก าหนด และโอนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้แก่หน่วยบริการ 
5. จังหวัด ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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กองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว  
มีการด าเนินตามโครงการสนับสนุนการจัดการระบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มคนต่างด้าว    

จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 และโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1.ประชุมชี้แจง ทิศทางและแนวปฏิบัติ  การจัดระบบบริการสาธารณสุข  ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
/คนต่างด้าว  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยบริการ  

2.ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มแรงงานต่างด้าว/ 
คนต่างด้าว ผ่านโรงพยาบาลและสถานประกอบการ 

3.จัดท ำแผ่นพับ เผยแพร่ควำมรู้สิทธิประโยชน์ด้ำนหลักประกันสุขภำพ ส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว 
เพ่ือสนับสนุนให้แก่โรงพยำบำลล ำพูนและโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง  น ำไปเผยแพร่แก่นำยจ้ำงและแรงงำน
ต่ำงด้ำว  ได้รับทรำบและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

4.ประชุมคณะกรรมการโดยคณะท างานประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จังหวัด และ
หน่วยบริการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณของกองทุน 

5.สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพ่ือเยี่ยม
ติดตามแรงงานต่างด้าวหลังให้บริการตรวจสุขภาพ 
 

กองทุนประกนัสังคม 
กองทุนประกันสังคม เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์

ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย  รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร    
ชราภาพและว่างงาน  ในด้านการรักษาพยาบาล  สถานพยาบาลที่เป็น คู่สัญญาหลัก (Main contractor)    
จะได้รับงบเหมาจ่ายรายหัว เพ่ือจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนตามชุดสิทธิประโยชน์   

โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นายจ้างและผู้ประกันตน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
2. ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่ม แรงงาน/

ผู้ประกันตนผ่านโรงพยาบาล หน่วยบริการและสถานประกอบการ 
3. หน่วยบริการบันทึกการให้บริการ ผ่านโปรแกรมของประกันสังคม และส่งข้อมูลการ

ให้บริการให้โรงพยาบาลล าพูน 
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารผู้ประกันตนจังหวัดล าพูน เพ่ือก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณของกองทุน 
5. ประมวลผลข้อมูลรักษาพยาบาล และค านวณงบประมาณรายหน่วยบริการตามผลงานและ

เกณฑ์ท่ีก าหนด และโอนงบจ่ายตามผลงานบริการให้แก่หน่วยบริการ 
6. จังหวัด ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้าน

สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพ่ือให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ลงทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
2. ประชุมชี้แจง ทิศทางและแนวปฏิบัติ  การจัดระบบบริการสาธารณสุข  ในกลุ่มบุคคลที่มี

ปัญหาสถานะและสิทธิ  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยบริการ 
3. ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
4. หน่วยบริการส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินข้ามจังหวัด ค่าใช้จ่าย

สูงและและผู้ป่วยใน ทุกรายการ ตามโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข    
(12 แฟ้ม) หรือการ Key In ผ่านเว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ http://state.cfo.in.th  เพ่ือด าเนินการขอ
เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนที่เป็นกองทุนกลาง 

5. หน่วยบริการส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีส่งต่อใน/นอกจังหวัด ผู้ป่วยนอกกรณี
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในจังหวัด และบริการส่งเสริมสุขภาพ  ไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพนู เพ่ือด าเนินการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนที่เป็นกองทุนจังหวัด 

6. ประชุมคณะกรรมการโดยคณะท างานประสิทธิภาพการเงินการคลัง  (CFO) จังหวัดและ
หน่วยบริการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณของกองทุน  

7. จังหวัด ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

กองทุนอ่ืนๆ ประกอบด้วย กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ กองทุนพรบ.
ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนรักษาพยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดบริการและ   
เรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในสังกัด  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  
ผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ 

ณ สิ้นไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561  จังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการระบบประกันสุขภาพ ดังนี้ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ตาราง 39 แสดงจ านวนความครอบคลุมของประชากรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (UC) ปี 2560-2561 

 

หน่วยบริการ

เมืองล าพูน 84,513          63.67 90,067   67.54

แม่ทา 27,278          77.16 28,118   83.1

บ้านโฮ่ง 29,208          78.34 29,947   82.84

ล้ี 54,967          88.49 55,217   90.21

ทุ่งหัวช้าง 16,249          84.73 17,301   90.33

ป่าซาง 38,454          76.84 40,262   80.53

บ้านธิ 11,100          65.12 12,690   74.96

เวียงหนองล่อง 11,854          77.83 12,671   83.62

รวม 273,623         76.52 286,273 81.64

ปี2560 ปี2561
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จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 ความครอบคลุมของประชากรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(UC) ของจังหวัดล าพูน เพ่ิมขึ้น จาก ร้อยละ 76.52 เป็น ร้อยละ 81.64 
 

ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้มารับบริการของประชากรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (UC)  
             ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 

     

จากตาราง พบว่า จ านวนผู้มารับบริการของประชากรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (UC)    ใน
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ิมขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อเทียบกับจ านวนผู้มารับบริการในปี2560  
ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล)  
ในปีงบประมาณ2561 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้  

ตาราง 41 แสดงผลของการออกตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปี2560 

     

จากตาราง แสดงผลของการออกตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่ปี2560 ( ประเมินย้อนหลัง 1 ปี เนื่องจากต้องประเมินให้ครบปีงบประมาณ) มีกองทุนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับ C ร้อยละ 5.26 และระดับ B ร้อยละ 22.81 ซึ่งต้องมีการพัฒนากำรด ำเนินงำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

2560 2561 2560 2561
 ล าพูน 182,924     174,471      22562 26003
 แม่ทา 45,574       48,774       1,125       1,146        
 บ้านโฮ่ง 66,717       68,406       1,324       1,469        
 ล้ี 127,761     131,847      1,789       1,948        
 ทุ่งหัวช้าง 50,021       50,092       809          869          
 ป่าซาง 79,987       75,061       2,344       2,381        
 บ้านธิ 43,942       46,364       551          638          
 เวียงหนองล่อง 35,523       36,772       -          213          

รวม 632,449     631,787     30,504      34,667      

หน่วยบริการ
ผู้ป่วยนอก (คน) ผู้ป่วยใน (คน)

A+ ร้อยละ A ร้อยละ B ร้อยละ C ร้อยละ

1 เมือง 16 5 31.25 8 50 3 18.75 0 0

2 ป่ำซำง 8 1 12.5 6 75 0 0 1 12.5

3 เวียงหนองล่อง 3 1 33.33 0 0 2 66.67 0 0

4 บ้ำนโฮ่ง 6 0 0 5 83.33 1 16.67 0 0

5 แม่ทำ 8 0 0 7 87.5 1 12.5 0 0

6 บ้ำนธิ 2 0 0 2 100 0 0 0 0

7 ล้ี 10 0 0 4 40 5 50 0 0

8 ทุ่งหัวช้ำง 4 0 0 2 50 1 25 0 0

57 7 12.28 34 59.65 13 22.81 3 5.26

Grade ผลการประเมิน ปี 2560
ล าดับ อ าเภอ

จ านวน

กองทุน

รวม
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ปัญหาอุปสรรค 
1. ไม่มีผู้ประสานงานและช่วยเหลือดูแลการด าเนินงานระดับจังหวัด หลังจากการยกเลิกให้

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด   
2. กองทุนบางแห่งไม่มีกองสาธารณสุข/ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/เปลี่ยนเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบบ่อย/เจ้าหน้าที่ไม่ตรงสายงาน 
3. มีความขัดแย้งภายใน/ปัญหาการเมือง 
4. ระเบียบไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน/ยุ่งยาก/ไม่คล่องตัว/ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
5. กรรมการมีเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระเบียบและวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
6. ขาดผู้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากการขอรับสนับสนุนและรายงานผลมีความยุ่งยาก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. เห็นควรมีทีมประเมินกองทุนที่ สปสช. จัดตั้งขึ้น โดยเป็นกรรมการจากภายนอก 
2. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทุนกับ สปสช. เพื่อการติดต่อ/สอบถาม/หารือ/ปรึกษา 
3. ควรมีเวทีเสริมศักยภาพคณะกรรมการทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ 
4. ควรมีการเชิดชูเกียรติกองทุนที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น 

 
การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ ( QOF) 

ในปีงบประมาณ 2561จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้  
ตาราง 42 แสดงการได้รับจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ ( QOF) ของหน่วยบริการใน    
             จังหวัดล าพูน เปรียบเทียบปี 2560-2561 

 
 

จากตาราง การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์ผลงานและคุณภาพบริการ ( QOF) ของหน่วยบริการใน
จังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2561 พบว่าในภาพรวม จังหวัดล าพูนได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น 1.6 ล้านบาท 
โดยมีเทศบาลเมืองล าพูนหน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ โรงพยาบาลทุ่งหัว
ช้าง ส่วนหน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณน้อยลง คือ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลล าพูน ตามล าดับ 

รหัส หน่วยบริการ ปี 2560 ปี 2561 ส่วนต่าง

10714 รพท.ล ำพูน 1,289,111.31       873,333.40         415,777.91-         

11140 รพช.แม่ทำ 747,987.95         837,532.98         89,545.03           

11141 รพช.บ้ำนโฮ่ง 852,622.19         713,546.73         139,075.46-         

11142 รพช.ล้ี 863,458.49         797,763.37         65,695.12-           

11143 รพช.ทุ่งหัวช้ำง 386,985.55         966,779.10         579,793.55         

11144 รพช.ป่ำซำง 1,254,330.55       810,907.97         443,422.58-         

11145 รพช.บ้ำนธิ 479,858.04         852,995.22         373,137.18         

24956 รพช.เวียงหนองล่อง 369,940.13         827,682.71         457,742.58         

14433 เทศบำลเมืองล ำพูน 256,583.33         1,118,918.60       862,335.27         

14555 รพ.ศิริเวชล ำพูน 333,320.29         653,826.83         320,506.54         

6,834,197.83      8,453,286.91      1,619,089.08      รวมท้ังหมด
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ปัญหาอุปสรรค 
1. วิธีการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปีงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 
2. การด าเนินงานของหน่วยบริการ ยังเป็นการด าเนินงานรายหน่วยบริการ ขาดการเชื่อมโยง

บริการระดับ Primary care และ hospital care ส่งผลให้มีการด าเนินงานแตกต่างกันมากแม้อยู่ใน
เครือข่ายหน่วยบริการประจ าเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรมีการก าหนด แนวทางการจัดสรรงบจ่ายตาม

เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมาย น้ าหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนและ
สัดส่วนงบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยบริการที่มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ  ให้
หน่วยบริการทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. ควรมีการบูรณาการการด าเนินงานเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
(Community Health) ภายใต้หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการปฐมภูมิ และหรือสถานบริการใน
เครือข่าย เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

 

การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ในปีงบประมาณ2561 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้  

ตาราง 43 แสดงผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560-2561 

 
จากตาราง พบว่า ในภาพรวมของจังหวัดล าพูน หน่วยบริการได้รับงบจัดสรรค่าบริการ

ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา     
 

 
 
 
 

2560 2561 ส่วนต่าง

1 รพ.ล ำพูน 17,598,915.88     17,596,551.53     2,364.35-            

2 รพ.แม่ทำ 2,894,606.00      2,788,454.50      106,151.50-         

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,894,994.19      2,907,974.98      12,980.79          

4 รพ.ล้ี 5,207,824.79      5,158,459.03      49,365.76-          

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1,646,033.07      1,669,147.99      23,114.92          

6 รพ.ป่ำซำง 4,220,578.48      4,195,596.41      24,982.07-          

7 รพ.บ้ำนธิ 1,694,698.56      1,165,493.24      529,205.32-         

8 รพ.เวียงหนองล่อง 1,021,224.92      1,019,569.92      1,655.00-            

37,178,875.89    36,501,247.60    677,628.29-        รวม

ปีงบประมาณ
ล าดับ ช่ือหน่วยบริการ



56 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.การแจ้งจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนกระชั้นชิด ท าให้

การด าเนินการจัดท าแผนต้องเร่งรีบให้ทันก าหนดเวลา 
2.รายการครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คือ เสื่อมสภาพ/ช ารุด จึงจะขอใช้งบเพ่ือซื้อทดแทน

ได้ ท าให้การจัดท าแผนแต่ละปีต้องหารายการครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ/ช ารุด ซึ่งบางรายการอาจเป็นครุภัณฑ์
สนับสนุนการจัดบริการเป็นส่วนใหญ่ เช่น คอมพิวเตอร์ (อายุการใช้งาน 3 ปี) , เครื่องปรับอากาศ  เป็นต้น   
 

ข้อเสนอแนะ 
1.หน่วยบริการควรมีการส ารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ/ช ารุดอย่างสม่ าเสมอ และจัดท า

รายงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกรายการบันทึกในแผนงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในแต่ละปี 

2.ควรบูรณาการ การจัดท าแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน    
(งบค่าเสื่อม) กับงบลงทุนเข้าด้วยกัน เพ่ือเชื่อมโยงรายการในการจัดซื้อจัดหา ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กองทุนประกันสุขภาพต่างด้าว  
    ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้  

2.1 การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 

ตาราง 44 รายงานผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ปี 2560 - 2561  
รายงานผล ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนที่ตรวจสุขภาพท้ังหมด 1,138 9,149 
2. ผลปกติ 1,131 9,127 
3. พบโรคที่ต้องติดตามรักษา 
3.1 วัณโรค 
3.2 ซิฟิลิส 
3.3 โรคหัวใจ 

 
7 

 
8 
14 

4. ตั้งครรภ์ 38 149 

จากตาราง พบว่า ปี 2561 จ านวนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2561 มีมติคณะรัฐมนตรีให้เปิดศูนย์บริการต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
เพ่ือต่ออายุใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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2.2 การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
ตาราง 45 รายงานผลการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ปี 2560 - 2561 

 

ราคาบัตร(บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนคน จ านวนเงิน จ านวนคน จ านวนเงิน 
365 440 160,600 362 132,130 
500 85 42,500 6,075 3,037,500 
730 0 0 285 208,050 
900 25 22,500 14 12,600 

1,600 563 900,800 565 904,000 
2,200 25 55,000 9 19,800 
3,200 0 0 1,770 5,664,000 
รวม 1,318 1,181,400 9,080 9,978,080 

จากตารางพบว่า ปี 2561  มีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีให้เปิดศูนย์บริการต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือต่อ
อายุใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ วันที่30 มิถุนายน 2561 และ       
มีการซื้อประกันสุขภาพที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน (บัตรราคา 500 บาท)  มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่รอเข้าสู่ระบบประกันสังคม  รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี (บัตรราคา 3,200 บาท) 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.เจ้าของสถานประกอบการบางแห่ง ไม่ให้ความร่วมมือ ด้านข้อมูลและการเข้าถึงบริการ 
2.แรงงานต่างด้าว เคลื่อนย้ายบ่อย รวมทั้งไม่ได้แจ้งสถานที่ พักจริง ท าให้ก ารดูแล 

รักษาพยาบาลไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถควบคุมโรคติดต่อที่มากับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
3.คนต่างด้าวรวมผู้ติดตามที่ไม่ได้จดทะเบียนท างาน อยู่ระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทาง

และไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นภาระด้านงบประมาณของหน่วยบริการสาธารณสุขในการดูแล
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.ก าหนดกฎ ระเบียบ ให้นายจ้าง มีบทบาทโดยตรงต่อการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

เพ่ือให้เข้าถึงบริการสุขภาพ มากที่สุด 
2.ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ให้แก่สถานบริการสาธารณสุขที่

รับภาระ ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ 
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กองทุนประกนัสังคม   ในปีงบประมาณ2560 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
ตาราง 46 รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (หน่วยบริการคู่สัญญาหลัก : โรงพยาบาลล าพูน)            
              ปี 2559 - 2560 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนผู้ประกันตน (คน) 35,954 34,775 
รายรับ (งบเหมาจ่ายรายหัว) (บาท) 64,185,209.44 84,207,903.91 
รายจ่าย   
 - ชดเชยให้หน่วยบริการอื่น 16,085,040.82 19,209995.23 
 - ชดเชยให้ รพท./รพช. 46,784,618.90 63,706,128.76 
 - กันไว้พัฒนาระบบ 1,315,549.72 1,291,779.92 

จากตาราง พบว่า ในปี 2560 จ านวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเลือกหน่วยบริการคู่สัญญาหลัก 
(โรงพยาบาลล าพูน) ลดลง 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1.จ านวนผู้ลงทะเบียนประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิรับบริการที่หน่วยบริการในจังหวัด     

(หน่วยบริการคู่สัญญาหลัก : โรงพยาบาลล าพูน) น้อยลง ข้อมูล ณ. มิถุนายน  2561  มีผู้ประกันตนจังหวัดล าพูน 
จ านวน 75,007 คน ลงทะเบียนในหน่วยบริการจังหวัดล าพูน จ านวน 33,940 คน  คิดเป็น 46% 

2.มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่ โรงพยาบาลนอกเครือข่ายสูง  ท าให้มี ภาระค่า
รักษาพยาบาล ตามจ่ายนอกสังกัด ค่อนข้างสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.พัฒนางานประกันสังคมและส่งเสริมให้มีผู้ประกันตนลงทะเบียนกับหน่วยบริการคู่สัญญาหลัก

(โรงพยาบาลล าพูน) เพ่ิมข้ึน 
2.โรงพยาบาลล าพูนควรมีการทบทวนระบบการส่งต่อเพ่ือลดการส่งผู้ป่วยไปรักษานอกเครือข่าย 

 

กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีผลการด าเนินงานดังนี้  

ตาราง 47 การจัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี2560 - 2561                           

รายการ ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
จ านวนผู้มีสิทธิ (คน) 1,228 1,401  
- กองทุนจังหวัด 
- จัดสรรลงหน่วยบริการ 

1,727,065.02 
- 

650,889.04 
976,333.56 

 

รวมรับ 1,727,065.02 1,627,222.60  
รายจ่าย    
 - จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการตามเกณฑ์ 407,017.00 25,622.50  
 - จัดสรรคืนหน่วยบริการ (งบคงเหลือ) 1,320,048.02 625,266.54 ปี 2561 ยังจัดสรร

ไม่แล้วเสร็จ 
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จากตาราง พบว่า ในปี 2561 จ านวนกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่ขึ้นทะเบียน    
ของจังหวัดล าพูน เพ่ิมข้ึน แต่วงเงินที่ได้รับจัดสรรลงลงจากปีที่ผ่านมา  

 

ปัญหาอุปสรรค 
1.การจัดสรรเงินงบประมาณจากส่วนกลางค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้หน่วยบริการได้รับเงิน

ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ล่าช้า  
2.หน่วยบริการถูกปฏิเสธการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เนื่องจากเรียกสิทธิไม่ถูกต้อง 
3.ปีงบประมาณ 2561 มีวิธีการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวที่เปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านมา ท าให้

เกิดความสับสนในทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยบริการโดยเร็ว เพ่ือให้หน่วยบริการ              

มีงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. หน่วยบริการควรมีการตรวจสอบสิทธิหน้าเว็บกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหา

สถานะและสิทธิทุกครั้งที่ให้บริการ  
3. ควรมีการสื่อสาร/ประชุมชี้แจงให้หน่วยงาน/หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยเร็วและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับผู้ปฏิบัติทุกระดับ(รวมถึงการบันทึกทางบัญชี) 
 
 

การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41 ก าหนดให้ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กันเงินจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็น
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข  

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น จ่ายให้ผู้รับบริการ หรือ ทายาท หรือ ผู้อุปการะ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ  โดยมิต้อง
รอการพิสูจน์ถูกผิด ความเสียหายที่เป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบ
การรักษาพยาบาล แต่มิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อน
ของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว โดยการยื่นค าร้อง  ผู้เสียหายหรือทายาท      
ต้องยื่นค าร้องได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ความ
เสียหายนั้นเกิดข้ึน หรือ นับแต่วันที่รับทราบความเสียหาย 
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงานปี 2558-2561 ดังนี้ 

 
 

ปี 
พ.ศ 

 
จ านวน
ค าร้อง 

 
ไม่

เข้าเกณฑ์ 
(ราย) 

 
อุทธรณ์ 
(ราย) 

 
เข้าเกณฑ์ 
(ราย)/ 
ร้อยละ 

ประเภท 
เสียชีวิต

หรือทุพพล
ภาพถาวร 

ประเภท
สูญเสีย
อวัยวะ
หรือ
พิการ 

ประเภท
บาดเจ็บ

หรือ
เจ็บป่วย
ต่อเนื่อง 

จ านวนที่
จ่ายเงิน

ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 
(บาท) 

2558 21 4 0 17(80.95) 9 3 5 4,342,000 

2559 13 3 1 10(76.92) 2 1 6 1,680,000 

2560 15 5 0 10(66.67) 6 1 3 2,571,000 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีผู้เสียหายหรือทายาทได้ยื่นค าร้อง ที่หน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกปี ถ้าเทียบผลงานคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี2558-2560 พบว่าร้อยละของเรื่องที่ร้องเรียนที่ถูกต้อง เข้าเกณฑ์มีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่งผลให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินงานทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ การคุ้มครองสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ขึ้นในปีงบประมาณ 2561 

 

การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  
1) มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด    

เป็นกลไกในการพิจารณาวงเงินที่จะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในค าร้องแต่ละราย ทั้งนี้ กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ จะท าหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุมของอนุกรรมการดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียน และประสานข้อมูลประกอบการพิจารณาค าร้องทุกกรณี  

2)  ก าหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน  
3)  มีศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระ  ซึ่งเป็นภาคประชาชนที่ท าหน้าที่ รับเรื่อง

ร้องเรียนเบื้องต้นจากผู้เสียหายหรือทายาท และจัดส่งเรื่องร้องเรียนแต่ละรายมายังส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน  เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

4)  ได้รับงบประมาณจากงบเหมาจ่ายรายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้เสียหายหรือทายาท 

5)  ในงบจัดประชุมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับงบ
สนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จ านวน 11,040 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) 
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การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )   
1)  จัดประชุมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ และ 

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้อง 
2) ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการเข้าถึงช่องทางต่างๆ ในการยื่นเรื่องร้องเรียน 
3) ผู้เสียหายหรือทายาทยื่นค าร้องได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  รวมถึงศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระภาคประชาชน   
4) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนในนามฝ่ายเลขาอนุกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด รับค าร้องและประสานโรงพยาบาลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอ/รวบรวมเวชระเบียนประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ   

5) ประสานคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับ
จังหวัด เพ่ือก าหนดวันประชุมพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งก าหนดภายใน 30 วัน  

6) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาวงเงินที่จะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในค าร้องแต่ละราย    

7) ฝ่ายเลขาฯ จัดท ารายงานการประชุม/ผลการพิจารณา แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง และผู้ยื่นค าร้อง 

สรุป 
ในภาพรวมของการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ในปี 2561 ยังพบปัญหาคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจอ่ืนส่งผลให้การนัดหมายประชุมไม่ทันตาม
เงื่อนไขเวลาที่ก าหนด และ หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้เสียหาย จัดส่งเอกสาร          
เวชระเบียนล่าช้า    
 
 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P )  
ผลการด าเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  
ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ปี2560 - 2561 

ปี พ.ศ จ านวน
ค าร้อง 

ไม่
เข้าเกณฑ ์

(ราย) 

อุทธรณ ์

(ราย) 

เข้าเกณฑ ์

(ราย)/
ร้อยละ 

ประเภท 

เสียชีวิต
หรือ

ทุพพล
ภาพถาวร 

ประเภท
สูญเสีย
อวัยวะ

หรือพิการ 

ประเภท
บาดเจ็บ

หรือ
เจ็บป่วย
ต่อเนื่อง 

จ านวนที่จ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

(บาท) 

2560 15 5 0 10 
(66.67) 

6 1 3 2,571,000 

2561 14 2 0 12 
(85.71) 

5 1 5 2,506,000 
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จากตาราง พบว่า ในปี 2561 มกีารยื่นค าร้องเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 
มีจ านวน14 ราย เข้าเกณฑ์ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ85.71 และไม่เข้าเกณฑ์ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดย
มีจ านวนที่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในปี 2561 เท่ากับ 2,506,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกพันบาทถ้วน) 

สรุป 
จากผลการด าเนินงานเมื่อเทียบผลงานปี 2561 กับปี 2560 พบว่า ในปี 2561 มีการยื่นค าร้อง

เพ่ือพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41 มีจ านวนการร้องเรียนลดลง รวมทั้งจ านวนค า
ร้องเรียนไม่เข้าเกณฑ์ ลดลงถึงร้อยละ 40  ส่งผลให้ค าร้องเรียนถูกต้องตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน เป็น ร้อยละ 85.71  
 

ปัญหาอุปสรรค 
1) คณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจอ่ืนส่งผลให้การนัดหมายประชุมไม่ทันตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 
2) หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้เสียหาย จัดส่งเอกสารเวชระเบียนล่าช้า    

 

ข้อเสนอแนะ 
1)  จัดท าผังควบคุมก ากับแต่ละกระบวนการ และด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2)  จัดประชุมชี้แจงและแจ้งหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ ขั้นตอน เงื่อนไข และกรอบเวลา 

ในการรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาค าร้องเพ่ือการวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม  
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การบริหารการชดเชย และตรวจสอบเวชระเบียน 
 

การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)   
 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขหลังจาก
หน่วยบริการส่งมอบบริการให้แก่ผู้รับบริการ มีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของหน่วยบริการเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะน ามาซึ่งรายได้จากการให้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา 
รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นรายรับส่วนใหญ่ของหน่วย
บริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                
มีการปรับเปลี่ยนทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดทั้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้          
การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการมีความยุ่งยากมากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการ
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้หน่วยบริการทุกแห่งบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  แต่กระบวนการและขั้นตอนของการจัดเก็บรายได้ จะสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถจัดส่ง
ให้หน่วยเบิกได้ทันเวลา  ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือของบุคลากรในแต่ละจุดบริการความสมบูรณ์
ของข้อมูลการให้รหัสโรคและความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  

เวชระเบียนผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยและ
ประวัติสุขภาพรวมถึงประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและในปัจจุบัน และการรักษาซึ่งจดบันทึกไว้โดยแพทย์ผู้ดูแล        
เวชระเบียนจะต้องบันทึกตามเวลาที่ศึกษาดูแลผู้ป่วย และต้องมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะต้องบอกให้ทราบถึง
การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาโรคได้ เพ่ือใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 
การบันทึกเวชระเบียนจึงจ าเป็นต้องมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็น
หลักฐานส าคัญทางกฎหมายกรณีเกิดการฟ้องร้อง ตลอดจนบอกถึงศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการนั้นๆ การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุม
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียนเป็นเกณฑ์หนึ่งที่สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ใช้เป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ทั้งในส่วนการประเมินตนเอง (Internal Audit) และประเมินโดยทีมงาน
ภายนอก (External Audit) นอกจากการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ (External 
Audit) แล้วการตรวจสอบรหัสโรค รหัสหัตถการที่หน่วยบริการบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือน าไปประมวลผล
ค านวณแต้มตามกลไกการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs นั้น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลการให้รหัสโรค
และหัตถการหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้บริการไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับโรงพยาบาลโดยตรง แต่เป็นการ
จ่ายผ่านตัวแทน (กองทุนหรือ third parties) โดยตัวแทนเหล่านั้นจะขอข้อมูลการให้บริการสองส่วนคือ
ข้อมูลโรคในรูปแบบรหัสโรคและรหัสการท าหัตถการ และข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการคิดค่าบริการใน
รูปแบบมาตรฐานการบันทึก (standard billing format) หลังจากนั้นตัวแทนจะจ่ายค่าบริการเป็นเงินสด
หรือเป็นแต้ม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ท ากันไว้ระหว่างตัวแทนกับหน่วยบริการ การค านวณแต้มในประเทศไทย
ใช้กลไกกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs (diagnosis relater groups) เป็นตัวกลางในการค านวณแต้ม ดังนั้นจึง
ต้องมีการตรวจสอบว่าการให้รหัสโรคและรหัสการท าหัตถการ (Coding audit) และการบันทึกลง
คอมพิวเตอร์เพ่ือน าไประมวลผลนั้นถูกต้องหรือไม่ ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาระบบการเพ่ิมรายได้และ
การจัดเก็บได้ของหน่วยบริการต่อไป 



64 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ติดตาม ควบคุม ก ากับการ
เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการอย่างสม่ าเสมอ พบว่าหน่วยบริการแต่ละหน่วยบริการมี
บทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การได้รับเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในแต่ละกองทุนแตกต่าง
กัน ดังรายงานการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนต่างๆ จากเว็บไซด์ สปสช. 
(www.nhso.go.th) เทียบปีงบประมาณ 2558 – 2560 ดังแผนภาพ ที่ 1-3 และความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ของการเรียกเก็บในโปรแกรมเรียกเก็บออนไลน์ของ สปสช. (E-claim) ในปีงบประมาณ 2560   
ดังแผนภาพ ที่ 4 
แผนภูมิ 12 แสดงการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 13 แสดงการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 14 แสดงการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 
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พบว่าหน่วยบริการทุกแห่งเรียกเก็บได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 แต่ยังมีบางส่วนที่เรียกเก็บไม่ผ่าน     
(ติด C, Deny) ประมาณร้อยละ 99 ซึ่งหากหน่วยบริการแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไข และใน
ส่วนของความทันเวลา พบว่ายังมีหน่วยบริการที่เรียกเก็บล่าช้าอยู่ มากที่สุด คือ รพ.ล าพูน ร้อยละ 97.56 ซึ่งมี
ผลต่อการได้รับเงินจัดสรร ที่ปรับลดตามการเรียกเก็บที่ล่าช้า เกิน 1 เดือน, เกิน 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป       
(5%, 10%, และ 15% ตามล าดับ) 

จากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาระบบการเพ่ิมรายได้และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเก็บรายได้ในแต่ละกองทุน ของแต่ละหน่วยบริการ และส าหรับไว้เป็น
แบบอย่างแก่หน่วยบริการอ่ืน ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยบริการในการพัฒนากระบวนการ
จัดเก็บรายได้และการเพ่ิมรายได้ให้แก่หน่วยบริการต่อไป 

ในส่วนของการตรวจสอบเวชระเบียน ทางกลุ่มงานประกันจังหวัดล าพูน มีตรวจสอบเวชระเบียน
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีผลการด าเนินงานทั้งผู้ป่วยนอก
กรณีโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยใน ดังแผนภาพ ที ่5 - 6 

แผนภูมิ 16  แสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit) OPD โรคเรื้อรัง             
                ปีงบประมาณ 2558 - 2560 
  

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 15  แสดงความสมบูรณ์ของการเรียกเก็บกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิ UC, ข้าราชการ, อปท.      
                ในโปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. (E-claim) ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ปีงบ 2560 
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พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในปี 2560 พบว่ามีหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพ่ิมมา 2 แห่ง รวมเป็น 4 แห่ง ได้แก่ 
รพ.แม่ทา,รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.ทุ่งหัวช้าง และ รพ.บ้านธิ  ส่วนหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 4 หน่วยบริการ ได้แก่ รพ.ล าพูน รพ.ลี้ รพ.ป่าซาง และ รพ.เวียงหนองล่อง 

แผนภูมิ 17    แสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit) ผู้ป่วยใน (IPD )    
ปี 2558-2560 

 

 

 

 

 

 

พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีข้ึน ในปี 2560 พบว่ามีหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพ่ิมมา 1 แห่ง รวมเปน็ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ทา      
รพ.บ้านโฮ่ง และ รพ.บ้านธิ  ส่วนหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 หน่วยบริการ 
ได้แก่ รพ.ล าพูน รพ.ลี้  รพ.ทุ่งหัวช้าง และรพ.ป่าซาง (ส่วน รพ.เวียงหนองล่องยังไม่เปิดให้บริการผู้ป่วยใน) 

จากข้อมูลแสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (External Audit) ของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ผู้ป่วยนอก (OPD) โรคเรื้อรัง  และผู้ป่วยใน (IPD )  เทียบ
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 พบว่า หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน มีเพียงร้อยละ 46.66 ของหน่วยบริการทั้งหมด 8 แห่ง  ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนฯ ดังกล่าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงต้องจัดท า           จัด
โครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ (External Audit) และการตรวจสอบหลัง
การจ่ายชดเชยในระบบ DRGs (Coding audit) ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น   เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีการพัฒนาคุณภาพ
การบันทึกเวชระเบียน และน าผลการตรวจประเมินทั้งในส่วนของการประเมินภายในหน่วยบริการและผล
การประเมินจากทีมงานภายนอก มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยบริการบันทึกการให้รหัส
โรค และรหัสหัตถการถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลการให้รหัสโรคและหัตถการ พร้อมทั้งได้รับเงินชดเชย
ครบถ้วน 
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การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  
ปีงบประมาณ2561กลุ่มงานประกันสุขภาพส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูนมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.การพัฒนาระบบการเพิ่มรายได้และการจัดเก็บรายได้  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน 

ด้านระบบโครงสร้างการบริหาร 
มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดเก็บรายได้ ระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด ในการ

วางแผนการด าเนินงาน และร่วมพัฒนาระบบการเพ่ิมรายได้และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
การจัดการและทรัพยากร  

งบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในการด าเนินงาน 
 

2. การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน โดยการจัดท าโครงการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวช
ระเบียนแบบรวมศูนย์ (External Audit) และการตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยในระบบ DRGs (Coding 
audit) ขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)  ประกอบด้วย 
ด้านระบบโครงสร้างการบริหาร 

ในการด าเนินงานการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record  Audit) ระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ 
ในการวางแผนการด าเนินงานและพัฒนาระบบการตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนในภาพรวม
ของจังหวัดล าพนูรวมทั้งร่วมเป็นกรรมการ  ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ด้วย  
การจัดการและทรัพยากร 

ในการบริหารจัดการที่ผ่านมา จังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ (External Audit) จนถึงปีงบประมาณ 2559 ในปีงบประมาณ 
2560 เป็นต้นมา ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จึงใช้งบประมาณของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในการด าเนินงาน 
 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
 

1.การด าเนินงานการพัฒนาระบบการเพิ่มรายได้ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประมวลผลงานการเรียกเก็บ
ของปีงบประมาณ 2560 จากกองทุนย่อยต่างๆ ของแต่ละหน่วยบริการ และระบบการบริหารจัดการด้าน
จัดเก็บรายได้จากกองทุนต่างๆ เพื่อมาน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการ 

1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “น าเสนอผลงานด้านการจัดเก็บรายได้ดีเด่น จากกองทุนต่างๆ 
ผลงานในปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดล าพูน” เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบเพ่ิมรายได้และจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการอ่ืนๆ จ านวน 1 วันแก่คณะท างาน
ศูนย์จัดเก็บรายได้ และผู้รับผิดชอบเรียกเก็บกองทุนที่เก่ียวข้อง จ านวน 7 กองทุน ได้แก่  
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- กองทุนผู้ป่วยใน(IP) 
- กองทุนโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง (DM/HT) 
- กองทุนฟ้ืนฟู (จิตบ ำบัด) 
- กองทุน Palliative care 
- กองทุน พรบ.ผู้ประสบภัยจำกรถ 
- กองทนุแพทย์แผนไทย  
- กองทุนไตวายเรื้อรัง 

1.3  มอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานด้านการจัดเก็บรายได้ดีเด่น ในแต่ละกองทุน 
1.4  รวบรวมข้อมูล/ประมวลผลงานด้านการเรียกเก็บรายกองทุน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้หน่วยบริการ 

 
2.การด าเนินงานตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน  ตามโครงการมีกระบวนการด าเนินงาน
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ (External Audit) และการตรวจสอบหลังการจ่าย
ชดเชยในระบบ DRGs (Coding audit) ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2561 มีกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

2.1 ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน (Medical 
Record  Audit) ระดับจังหวัด 

2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (External Audit) และ       
การตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยในระบบ DRGs (Coding audit)” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1) อบรมฟ้ืนฟูเรื่องแนวทางการบันทึกการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และการตรวจประเมิน
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน แก่คณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนระดับจังหวัด   

2) คณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนระดับจังหวัด ด าเนินการ
ตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการทุกแห่ง โดยเป็นเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (โรคเรื้อรัง) จ านวนรวม 
320 ฉบับ และเวชระเบียนผู้ป่วยใน จ านวนรวม 320 ฉบับ (สุ่มจากหน่วยบริการ 8 แห่ง ผู้ป่วยนอก 40 
ฉบับ ผู้ป่วยใน 40 ฉบับ โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ของ สปสช.) 

2.3 ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดบันทึกผลการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ mra.nhso.go.th/MRA/    
ภายใน 2 สัปดาห์ 

2.4 หน่วยบริการทุกแห่ง น าเวชระเบียนชุดเดียวกัน ไปตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal 
Audit) แล้วบันทึกผลการตรวจผ่านเว็บไซต์ mra.nhso.go.th/MRA/ ภายใน 2 เดือน 

2.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพสรุปภาพรวมผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ในภาพรวมของ
จังหวัด เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยบริการทุกแห่งรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

http://mra.nhso.go.th/MRA/
http://mra.nhso.go.th/MRA/
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การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ 

ณ สิ้นไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. ด้านการจัดเก็บรายได้ 
แผนภูมิ 18   แสดงการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนย่อยต่างๆ ของ รพ.ล าพูน เทียบกับ 
                 หน่วยบริการอ่ืนในระดับเดียว ภายในเขตบริการที่ 1 เชียงใหม่(รพ.แพร,่ รพ.พะเยา, รพ.น่าน 

       ตั้งแต่ ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเทียบรายการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์องทุนย่อยต่างๆ ของ รพ.ล าพูน เทียบกับ

หน่วยบริการอื่นในระดับเดียวกัน  ภายในเขตบริการที่ 1 เชียงใหม่ ตั้งแต่ ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61         (9 
เดือน) พบว่า โดยภาพรวม รพ.ล าพูน ได้รับการชดเชยเป็นอันดับที่ 2 รองจาก รพ.แพร่ คือ ประมาณ 61 
ลบ. หากแยกรายกองทุน รพ.ล าพูน ได้รับการชดเชยกองทุน central reimburse เป็นอบัดับ 1 และส่วนที่
ได้รับการชดเชยน้อยที่สุด ได้แก่กองทุนเอดส์ ได้รับประมาณ 7.5 แสนบาท 

 

แผนภูมิ 19 แสดงการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กองทุนย่อยต่างๆ เทียบกันระหว่าง รพช.ใน 
              จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61 
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เมื่อเทียบรายการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์องทุนย่อยต่างๆ ของ รพช. ในจังหวัดล าพูน 
ตั้งแต่ ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61 (9 เดือน) พบว่า โดยภาพรวมแต่ละหน่วยบริการมีบริบทและการบริหาร
จดัการที่ไม่เหมือน ส่งผลให้ได้รับเงินชดเชยในด้านกองทุนต่างๆ ไม่เท่ากัน มากที่สุดได้แก่ รพ.ลี้, รพ.แม่ทา, 
รพ.ป่าซาง, รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านธิ, รพ.เวียงหนองล่อง และรพ.ทุ่งหัวช้าง เรียงตามล าดับ  ส่วนหน่วย
บริการที่ท าผลงานได้ดี สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยบริการอ่ืนๆ ได้แก่ รพ.แม่ทา -กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์, รพ.ป่าซาง-กองทุนเอดส์/วัณโรค และ รพ.ลี้-กองทุนควบคุมป้องกันความ
รุนแรงของโรค DM/HT เป็นต้น 
                การชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย์กองทุน CR  เทียบกันระหว่างหน่วยบริการใน จังหวัด
ล าพูน ตั้งแต่ ตุลาคม 60 – มิถุนายน 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดูรายละเอียดในกองทุน central reimburse พบว่าหน่วยบริการที่ท าผลงานได้ดี สมควรเป็น 

แบบอย่างให้แก่หน่วยบริการอื่นๆ ได้แก่ รพ.ลี้ ในเรื่องของ Palliative care ส่วนในกองทุนอ่ืนๆ ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้เนื่องจากผลการชดเชยที่ได้มากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับจ านวนผู้รับบริการที่มากหรือน้อย     
ที่แตกต่างกันของหน่วยบริการ 

จากข้อมูลสะท้อนผลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน 
ตั้งแต่ ต.ค.60 – มิ.ย.61 (9 เดือน) พบว่า เห็นได้ว่าหน่วยบริการแต่ละหน่วยบริการได้รับเงินชดเชยที่ไม่
เท่ากัน อาจเนื่องมาจากบริบท ระบบการบริหารจัดการ หรือกระทั่งจ านวนผู้รับบริการในแต่ละหน่วย
บริการที่ไม่เท่ากัน  แต่แนวโน้มผลงานในปีงบประมาณ 2561 ค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งหน่วยบริการให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นอย่าง
ดี และน าไปปรับใช้กับหน่วยบริการของตนเอง จากข้อมูล ดังกล่าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารด้านการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ 
จัดท าจัดโครงการพัฒนาระบบการเพ่ิมรายได้และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเก็บรายได้ในแต่ละกองทุน และเป็น
แบบอย่างส าหรับหน่วยบริการอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละหน่วยบริการในการพัฒนา
กระบวนการจัดเก็บรายได้และการเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยบริการต่อไป 
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2. ด้านการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (External Audit) 
แผนภูมิ 20   แสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit) กรณOีPD 
                 โรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 เทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พบว่าผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit) กรณี OPD    
โรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จ านวน 6 แห่ง  
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ทา, รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.ทุ่งหัวช้าง, รพ.ป่าซาง, 
รพ.บ้านธิ และ รพ.ทุ่งหัวช้าง ส่วนหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จ านวน 2  แห่ง ได้แก่ 
รพ.ล าพูน และ รพ.ลี้ 

แผนภูมิ 21   แสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit)  
     กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ปีงบประมาณ 2561 เทียบย้อนหลัง 3 ปี 
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พบว่าผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ (External Audit) กรณีผู้ป่วยใน  
(IPD) ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จ านวน 4 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ทา, รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.ทุ่งหัวช้าง และ รพ.บ้านธิ ส่วนหน่วย
บริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ล าพูน, รพ.ลี้, รพ.ป่าซาง และ รพ.เวียง
หนองล่อง ซึ่งเริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน (IPD) ในปีงบประมาณ 2561 

จากข้อมูลแสดงผลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (External Audit) ของหน่วยบริการใน 
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ผู้ป่วยนอก (OPD) โรคเรื้อรัง และผู้ป่วยใน (IPD ) พบว่า หน่วย
บริการส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ร้อยละ 62.50  เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 15.84 ของหน่วยบริการทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งจากผลการตรวจสอบคุณภาพ         
เวชระเบียนฯ ดังกล่าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงต้องจัดท าจัดโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ (External Audit) และการตรวจสอบหลังการจ่าย
ชดเชยในระบบ DRGs (Coding audit) ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีการพัฒนาคุณภาพการบันทึก
เวชระเบียน และน าผลการตรวจประเมินทั้งในส่วนของการประเมินภายในหน่วยบริการและผลการประเมิน
จากทีมงานภายนอก มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยบริการบันทึกการให้รหัสโรค และรหัส
หัตถการถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลการให้รหัสโรคและหัตถการ พร้อมทั้งไดร้ับเงินชดเชยครบถ้วน 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
3.1  ผู้บริหารให้ความสนใจในเรื่องของการบริหารการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน 
3.2  ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ล าพูน 
3.3  หน่วยบริการมีความสนใจ และให้ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเรียกเก็บให้มี

ประสิทธิภาพ จนกระทั่งการได้รับเงินชดเชยครบถ้วน และการตรวจสอบเวชระเบียน (External – 
Internal Audit) ของหน่วยบริการ 
 

Best Practice :  
รพ.บ้านโฮ่ง มีระบบการบริหารจัดการด้านความสมบูรณ์ของเวชระเบียนที่ดี โดยผ่านเกณฑ์

ประเมินร้อยละ 80 ต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2561 ทั้งผู้ป่วยนอกกรณีโรคเรื้อรัง และ
ผู้ป่วยใน  
 

ปัญหา/อุปสรรค  
1.การจัดเก็บรายได้บางหน่วยบริการ หรือบางกองทุน ยังไม่เป็นระบบ 
2.การรับนโยบายของแต่ละกองทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปียังไม่ทราบถึงผู้ปฏิบัติ หรือ 

ผู้รับผิดชอบเรียกเก็บบางกองทุนขาดการเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานอื่นๆ 
3.ระบบการบริหารจัดการเวชระเบียนผู้ป่วยใน จนกระทั่งเรียกเก็บ ยังมีความล่าช้าอยู่ 
4.การให้รหัสโรค และการวินิจฉัย ในบางรายยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลการให้รหัสโรค  

และหัตถการ และแนวทางการให้รหัสโรคมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 
5.ผลตรวจสอบเวชระเบียนของหน่วยบริการบางแห่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80  

(External Audit) 
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แนวทางแก้ไข 
1.พัฒนาระบบ และประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ได้รับเงินชดเชยตรงตาม

บริการที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ 
2.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การให้รหัสโรค ให้ 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลการให้รหัสโรคและหัตถการตามแนวทางการให้รหัสโรคมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  โดยมุ่งผ่านเกณฑ์       

ร้อยละ80 ทุกหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
 
 

 

 

 



 

  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบบริการ 
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➢ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยเน้นระบบสุขภาพเชิงรุกให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทั้ งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค                
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้ทุกคนในครอบครัว   
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน  และ
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่  ให้สามารถบรรลุเป้าหมายโดยประชาชนมีสุขภาวะที่ดีนั้น  ต้องได้รับ
ความร่วมมือและการระดมทรัพยากรภูมิปัญญาของทุกภาคส่วนที่ท างานด้านสุขภาพเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การมีสุขภาวะที่มากจากการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน     
มีการใช้พ้ืนที่เป็นฐานบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน โดยดึงเอาพลังทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับจากชุมชนสู่หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งในปี 2561      
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้มีการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 

1.การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
 

สถานการณ์ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ(พชอ. : District Health Board: 

DHB) มีนายอ าเภอ เป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการ มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและตัวแทนภาครัฐ ขยายความร่วมมือบูรณาการ      
การท างานร่วมกันของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอ าเภอ เน้นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้        
เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐ  
ศักยภาพในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  สุขภาวะ หรือ             
ความปลอดภัยในชีวิตโดยจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามล าดับ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 ประเด็นปัญหา
เพ่ือวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกอ าเภอ 
สามารถขยายผลสู่ระดับจังหวัด   
 

เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานในระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 

System : DHS) และขยายการด าเนินงานในในปี 2560  พ้ืนที่อ าเภอลี้ โดยพัฒนาในรูปแบบแบบระบบ
สุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) และต่อมาในปี 2561 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนตอบรับนโยบายดังกล่าว                โดย
ทุกอ าเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอครอบคลุม
ทั้งจังหวัด และมีการประชุมวางแผน  ในการแก้ไขปัญหาในระดับอ าเภอทุกอ าเภอ ๆ ละ          2 ประเด็น
ปัญหา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งได้มีการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพจากประเด็นปัญหาในปีที่ผ่านมา   เพ่ือให้เกิดความ
รวมมือทุกภาคส่วน มีความต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนในการอก้ไขปัญหาระดับอ าเภอ 
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 Gap Analysis 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอต้องมีการด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอทั้งจังหวัด 

และต้องมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน  โดยมีคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขา
บริการปฐมภูมิ ออกตรวจเยี่ยม ประเมินตามแนวทาง  UCCARE ในปี 2560 – 2561 ทุกอ าเภอผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงาน ที่มีระดับคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน และทุกอ าเภอมีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์ 3.0 
ทุกอ าเภอ  ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจเยี่ยมประเมินวงรอบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  เพ่ือให้เห็นการ
พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าปีทุกปี 

แนวทางในการพัฒนาในปี 2562 

การติดตามประเมินเพ่ือยกมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการ
ปฐมภูมิ  เพ่ือติดตามการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ทั้ง 8 อ าเภอ อย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานการด าเนินงานที่อย่างน้อยต้องมีการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ 50.0  และเห็นการต่อยอดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 
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ตาราง 49 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
 

 
Inputs 

 
Process 

  

 
Outputs 

  

 
ปีงบประมาณ 

 
Outcomes 

  

1. ด้านบุคลากร     2559 2560 2561   

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 - การประชุมรับนโยบายจากส่วนกลาง  - ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตั ิ       1. ปี 2559 ด าเนินการในพื้นที ่

 - การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ พชอ. 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.  - มี คกก.ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 1 
  

  อ.บ้านโฮ่ง (DHS) 

   - การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการฯ  - มี คกก.คุณภาพชีวิตและ 
 

1+1 
 

2. ปี 2560 ด าเนินการในพื้นที่ อ.ลี ้

       ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHB) 
  

2+6 3. ปี 2561 ด าเนินการครบทั้ง 8 อ. 

   - การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการฯ  - มีคกก.คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ) 
   

ครบทั้ง 8 อ าเภอ 

     - การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการฯ 
  

8   

   - การประชุมวิเคราะห์และน าเสนอการ    ในระดับอ าเภอ 
   

การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการ 

      แก้ไขปัญหาระดับอ าเภอๆละ 
  

8 ประชาชนครบทั้ง 8 อ าเภอ 

   - การประเมินมาตรฐานการด าเนนิงาน  - คณะกรรมการมีคุณภาพมาตรฐาน       พชอ.คุณภาพครบทั้ง 8 อ าเภอ 

     ตามระบบ UCCARE  ระดับคะแนนระหวา่ง 3.00-3.83     8 การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับบริบท 

     (ตารางแนบท้าย)     
 

ของพื้นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   - การพัฒนาต่อยอดประเด็นปญัหาในปี  - มีการก าหนดประเด็นการพัฒนา     8   

     ปีผ่านมาและปีถัดไป   ต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนระดับอ าเภอ         

๒. งบประมาณ             

 - ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

 - จัดสรรงปม.ในการพัฒนาในการพัฒนา  - คณะกรรมการไดร้ับจัดสรร งปม.    10,000     10,000     10,000  ครบทั้ง 8 อ าเภอ 
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    สนับสนุนงปม.อ าเภอละ 
10,000 บาท 

  การด าเนินงานในพ้ืนท่ีในรูปแบบของ           

    การด าเนินงาน พชอ.            

ประเด็นการแก้ไขปัญหา 
พชอ. 

รายอ าเภอ 

ปัญหา ระดับคะแนนตามเกณฑ์ UCCARE         

อ.เมืองล าพูน โรคไช้เลือดออก   การจัดการขยะ 3.83         

อ.แม่ทา โรคไช้เลือดออก   การจัดการขยะ 3.92         

อ.บ้านโฮ่ง อาหารปลอดภัย  ผูสู้งอาย ุ 3.42         

อ.ลี้ โรคเบาหวาน/ความดันฯ อาหารปลอดภัย 3.25         

อ.ทุ่งหัวช้าง โรคไช้เลือดออก   โรคเบาหวาน/ความดันฯ  3.00         

อ.ป่าซาง การจัดการขยะ/สวล  อาหารปลอดภัย 3.00               

อ.บ้านธ ิ การดูแลผูสู้งอายุ  สิ่งแวดล้อม 3.75         

อ.เวียงหนองล่อง การจัดการสรุา    การจัดการขยะ 3.42         

  เฉลี่ย 3.45         

 

 

77 



78 
 

2.การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
สถานการณ ์

จังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล รวมกันเป็นเครือข่ำยบริกำรระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพ่ิม
แพทย์เฉพำะทำงด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวเข้ำไปเติมเต็ม  ท ำงำนร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ระบบ เช่น ทันตแพทย์ พยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัวหรือพยำบำลวิชำชีพ  ทันตำภิบำล  เภสัชกร            
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม นักวิชำกำรสำธำรณสุข/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย กำยภำพบ ำบัด 
เป็นต้น และอำสำสมัครสำธำรณสุข เพ่ือให้ประชำชนในเขตชนบทได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในสถำนบริกำร
ใกล้บ้ำนใกล้ใจ ที่ให้บริกำรแบบองค์รวม ครบทุกมิติ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลำ ด้วยเทคโนโลยี  

เป้าหมาย 

การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้ง 
คลินิกหมอครอบครัว(Primary Care Cluster) จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
ตาราง 50 การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ในปี 2561 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อ PCC ต าบล อ าเภอ จ านวน

ทีม 
ทีม รพสต.แม่ข่าย รายชื่อ รพสต. 

ในทีม 
1 PCC บ้าน

หนองหลุม 
ป่าสัก เมืองล าพูน 1 1 รพสต.บ้าน

หนองหลุม 
รพสต บ้านหนอง
หลุม 

        รพสต.บ้านหนอง
หล่ม 

        รพสต.บ้านม้า 
        รพสต.เวียงยอง 
2 PCC อุโมงค์ อุโมงค์ เมืองล าพูน 1 1 รพ.สต.อุโมงค์ รพ.สต.อุโมงค์ 
       รพ.สต.เหมืองง่า 
       รพ.สต.หนองช้างคืน 
3 PCC ทาขุม

เงิน 
ทาขุม
เงิน 

แม่ทา 1 1 รพ.สต. 
ทาขุมเงิน 

รพ.สต.ทาขุมเงิน 

       รพ.สต.ห้วยฮ่อม 
       รพ.สต.ปงแม่ลอบ 
4 PCC  

สอน.ป่าซาง 
ป่าซาง ป่าซาง 1 1 สอน.ป่าซางฯ สอน.ป่าซาง 

       รพ.สต.ปากบ่อง 
       รพ.สต.แม่แรง 
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Gap Analysis 
1. การขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
2. การบูรณาการเชื่อมโยงระบบบริการระหว่างรพสต.ในทีม PCC เดียวกัน 
3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน ครอบคลุม ด้านข้อมูล พบปัญหาการรายงานผลการด าเนินงานไม่ทัน

ตามเวลาที่ก าหนด จากท างานไม่ทัน และ ไม่เข้าใจรายละเอียดการลงข้อมูลหน้างาน 
4. การสื่อสารท าความเข้าใจรว่มกันเพ่ือสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีสุขภาพ 

 

แนวทางในการพัฒนาในปี 2562 
พัฒนาการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในปี 2562  จ านวน 6 ทีม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การด าเนินงาน โดยยึดหลัก 3 S (Structure  Staff  System) ตามแผนการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวใน
ระยะ 10 ปีอย่างต่อเนื่อง 
ตาราง 51 การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในปี 2562   

ทีมที่ ชื่อแม่ข่ายทีม 
จน.

เครือข่าย
ในทีม 

รพสต.ลูกข่ายทีม ปชก ปชก ทีม 

1 รพ.สต.ต้นธง 1 รพ.สต.ต้นธง  10438 
14449 

  2 รพ.สต.สันมะนะ 4011 
2 รพ.สต.ประตูป่า 1 รพ.สต.ประตูป่า 5847 5847 
3 รพ.สต.ริมปิง 1 รพ.สต.ริมปิง 9286 9286 
4 รพ.สต.ปวงค า 1 รพ.สต.ปวงค า 2882 

7395 

  2 รพ.สต.ดงด า 3042 
  3 รพ.สต.นากลาง 1471 
5 รพ.สต.นาทราย 1 รพ.สต.นาทราย 3914 

9,269 

  2 รพ.สต.แม่ลาน 2972 
  3 รพ.สต.ก้อ 2383 
6 รพ.สต.แม่เทย 1 รพ.สต.แม่เทย 5152 

13890 

   2 รพ.สต.ห้วยศาลา 2461 
   3 รพ.สต.ห้วยแหน 6277 
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3. การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว) 
สถานการณ ์

จังหวัดล าพูนมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 
ทันตาภิบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ที่ให้บริการการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ครบทุกมิติ เพ่ือยกระดับการบริการทั้งด้านการส่งเสริมสุภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน การพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับดังกล่าวโดยใช้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว)   
เริ่มจากการประเมินตนเอง(Self Assessment) และมีทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมประเมิน 
เพ่ือรับรองคุณภาพและตามมาตรฐาน  5 ดาว  5 ดี  ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี และ ในปี 2560 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่าน
เกณฑ์แต่ละหมวดทั้ง 5 หมวด คะแนนรายหมวด มากกว่าร้อยละ 80 และคะแนนรวม 5 หมวดเฉลี่ย
มากกว่า ร้อยละ 90 จ านวน 21 แห่ง และส าหรับในปี 2561 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่
ระหว่างการประเมินจ านวน 28 แห่ง (รอรับรองคุณภาพ) ดังนี้ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพระดับ 5 ดาว จ านวน 21 แห่ง  
ยอดสะสมในปี 2560-2561 จ านวน 47 แห่ง (ร้อยละ 66.20)  
 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ5ดาว 
1 เมือง เหมืองง่ำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหลุก 
2 ริมปิง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลริมปิง 
3 หนองช้ำงคืน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองช้ำงคืน 
4 ต้นธง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนสันมะนะ 
5 เหมืองจี้ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำห้ำ 
6 ป่ำสัก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหลุม 
7 เวียงยอง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเวียงยอง 
8 ศรีบัวบำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหล่ม 
9 หนองหนำม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนองหนำม 
10 แม่ทำ ทำแม่ลอบ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปงแม่ลอบ 
11 ทำสบเส้ำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนแม่สะป๊วด 
12 ทำแม่ลอบ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยฮ่อม 
13 ทำกำศ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป่ำเลำ 
14 ทำกำศ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำกำศ 
15 ทำปลำดุก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำป่ำสัก 
16 ทำปลำดุก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทำปลำดุก 
17 บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยแพ่ง 
18 ศรีเตี้ย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหล่ำยแก้ว 
19 เหล่ำยำว โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำยำวใต้ 
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ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ระดับ5ดาว 
20 ลี้ แม่ตืน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลแม่เทย 
21 ลี้ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลปวงค ำ 
22 ทุ่งหัวช้ำง ตะเคียนปม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไม้สลี 
23 บ้ำนปวง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนปวง 
24 ป่ำซำง ท่ำตุ้ม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนมงคลชัย 
25 บ้ำนธิ ห้วยยำบ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนห้วยยำบ 
26 เวียงหนองล่อง หนองล่อง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองล่อง 

 
 เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูน มีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) 
ในภาพรวมของทั้งจังหวัดจ านวน 71 แห่ง  อย่างต่อเนื่องโดยแยก เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.
ติดดาว)ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว) ในปี 2560 จ านวน 
21 แห่ง (ร้อยละ 29.58) ยังคงมีการประเมินตัวเอง(Self Assessment)ในระดับต าบลและระดับอ าเภอต่อเนื่อง
ทุกปีเพ่ือรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) และส าหรับในปี 2561 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เข้ารับการประเมินใหม่จ านวน 27 แห่งและผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน
26 แห่ง (ร้อยละ 36.0) และเมื่อสะสมในปี 2560 – 2561 รวมจ านวน 47 แห่ง (ร้อยละ 66.20) จากเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรฐานผ่านเกณฑ์ร้อยละ25.0  
 

Gap Analysis 
1.การมุ่งให้ผ่านเกณฑ์มากกว่าการเรียนรู้และพัฒนา 
2.การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งด้านบริหาร งบประมาณ บริการและวิชาการ  
3.เกณฑ์ประเมินบางหมวด เช่น หมวด 5 ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน ต้องให้การด าเนินกิจกรรม

ส าเร็จก่อนจึงจะสามารถประเมินผลลัพธ์ความส าเร็จของงานได้ จึงต้องท าการประเมินซ้ าอีกครั้งในปลายปี
งบประมาณ 

4.ความเข้าใจ เกณฑ์ วิธีการวัด วิธีการประเมินแตกต่างกัน   
 

แนวทางการพัฒนาในปี 2562 
1.การติดตามเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาวอีกจ านวน 24 แห่ง     ให้

ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 71 แห่ง (ร้อยละ 100.0) 
2.สร้างความเข้าใจ เกณฑ์ วิธีการวัด วิธีการประเมินให้มีความเข้าใจตรงกัน 
3.พัฒนาทีมสหวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพสต.ติดดาว 
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ตาราง 52 สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว) 
Inputs 

  
Process Outputs 

  
ปีงบประมาณ 

  
Outcomes 

  
 

    2559 2560 2561   
 - การพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ทุก
แห่ง 

 - ประชุมชี้แจงตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน 

 - รพ.สต.มีความเข้าใจเกณฑ์
มาตรฐาน 

0 71 71  - รพ.สต. ยกระดับคุณภาพในการให้ 

     รพ.สต.ติดดาว 5 ด้าน 5 ดี    รพ.สต.ติดดาว (แห่ง) 
   

   บริการประชาชน 
   - รพ.สต.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน   

   
 - ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน 

     รพ.สต.ติดดาว 5 ด้าน 5 ดี   
   

 - มีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการ 
 - การประเมินมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว 

 - การตรวจเยี่ยมประเมินรับรอง
มาตรฐาน 

 - รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 0 21 27   ประชาชน เพ่ือให้มีสุขภาพดี 

       รพ.สต.ติดดาว 5 ด้าน 5 ดี    รพ.สต.ติดดาว (แห่ง) 
   

  
   - การรับรองคุณภาพมาตรฐาน   0 21 26   
     รพ.สต.ติดดาว 5 ด้าน 5 ดี           
  แผนพัฒนา รพ.สต.ในปีต่อไป           
   1. การตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน 

*** 
          

  2. การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

     

-การพัฒนาทีมเครือข่ายในการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนารพสต. 5 ดาว 
- การพัฒนาทีมตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์ ในแต่ละสหวิชาชีพ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
ระดับอ าเภอ/ต าบล KM  

ทีมเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
ครอบคลุม 8 อ าเภอ 71 รพสต 

   ทีมพัฒนาเครือข่ายสามารถพัฒนา รพสต.
ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพติดดาวได้ 
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4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA 
สถานการณ์  

จังหวัดล าพูนมีสถานบริการสุขภาพที่เป็นโรงพยาบาล ทั้งหมด 8 แห่ง เป็นแบบมีเตียงนอน 
จ านวน 7 แห่ง คือ รพ.ล าพูน รพ.ลี้ รพ.ป่าซาง รพ.บ้านโฮ่ง รพ.แม่ทา รพ.บ้านธิ และรพ.ทุ่งหัวช้าง               
มีโรงพยาบาลเปิดใหม่ 1 แห่ง คือ รพ.เวียงหนองล่อง เปิดเตียงนอนเดือน กันยายน 2560 

ในปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลผ่านการประเมิน จ านวน 6 แห่ง อีก 1 แห่ง 
คือ รพ.ป่าซาง ยังติด Focus ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมในช่วงเวลา 3 เดือน ซึ่งจะต้องได้รับการเยี่ยมอีกครั้งจาก สรพ. 
ในช่วง ต้นเดือน ธันวาคม 2559 ส่วนงบประมาณ 2560 – 2561  มีโรงพยาบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จ านวน 3 แห่ง คือ รพ.ล าพูน หมดอายุการรับรองในเดือน ตุลาคม 2560 
และ รพ.ทุ่งหัวช้าง หมดอายุการรับรองในเดือน ธันวาคม 2560 และ รพ.เวียงหนองล่องเริ่มเข้าสู่กระบวนการ 
HA ขั้นที่ 1    
ตาราง 53 โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ระดับ 3 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 
ระดับ 0 1 1 1 1  
ระดับ 1      รพ.เวียงหนองล่อง ผ่าน HA 1  และเตรียมข้ัน 2 
ระดับ 2 3 3 ป่าซางติด 

Focus 
  

ระดับ 3 4 
ล าพูน 

ลี้ 
บ้าน
โฮ่ง 

บ้านธิ 

4 6 
ล าพูน 

ลี้ 
บ้านโฮ่ง 
บ้านธิ 

ทุ่งหัวช้าง 
แม่ทา 

7 7 แห่ง 
หมดอายุ 4 แห่ง 

1.รพ.ล าพูนผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข 
2.รพ.ทุ่งหัวช้างติด Focus รอการประเมิน 11 ก.ย.61 
3.รพ.แม่ทา อยู่ระหว่างรอรับการประเมิน   
   22 - 23 สค.61 
4.รพ.บ้านธิ หมดอายุการรับรอง สค.61  
   อยู่ระหว่างการส่งเอกสารขอการรับรอง 
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งานพัฒนาคุณภาพ HA 
Input Process Output Outcome 

1.นโยบาย PA ก าหนด ร้อยละ 
100 ของ โรงพยาบาลทั่วไป 
ผ่าน HA ระดับ 3  
2.นโยบาย PA ก าหนด ร้อยละ 80 
ในโรงพยาบาลชุมชนผ่าน HA 
ระดับ 3 (ยกเว้นโรงพยาบาลเปิด
ใหม่) 
3. มีโรงพยาบาลครบรอบการ Re 
accreditation ปี 2561จ านวน 4 
แห่ง คือ รพ.ล าพูน รพ.ทุ่งหัวช้าง 
รพ.แม่ทา รพ.บ้านธิ  
4. มีโรงพยาบาลที่จะขอรับการ
ประเมินHAระดับ 1 จ านวน 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
5. มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด QLN 
ซึ่งทาง สสจ.เป็นผู้จัดการเครือข่าย  
ได้จัดท า MOU กับ สรพ.ปี 2561 
มีงบสนับสนุน 50,000 บาท และ
ได้สนับสนุนที่ปรึกษา HA 
6. สสจ.สนับสนุนงบด าเนินการ 
13,500 บาท 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด 
2. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  QLN Team  กับโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  

14 พ.ย.60 งบ จาก สรพ. จ านวน 7500 บาท  
3. จัดประชุม VDO Conference ร่วมกับ สรพ. มีผู้เข้าร่วมประชุม 40  คน  

14-15  ธ.ค.60   
4. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  QLN Team  กับโรงพยาบาลแม่ทา  

 23 ม.ค.61 งบ จาก สรพ. จ านวน 7,500 บาท 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย QLN เรื่อง SAR Part 1-4   

29 ม.ค.61 งบจาก สสจ.ล าพูน 13,500 บาท 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  

31 มี.ค.61 งบ จาก สรพ. จ านวน 7,500 บาท 
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

ฉบับใหม่ จ านวน 90 คน 10 เม.ย.61 งบ จาก สรพ.ล าพูน จ านวน 9,000  บาท 
8. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 29 พ.ค.61  

งบจาก รพ.ทุ่งหัวช้าง   
9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Ac to Reaccreditation จ านวน 50 คน 24 ส.ค.61   

งบจาก สรพ. จ านวน  10,000 บาท 
10. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  

QLN Team กับ โรงพยาบาลป่าซาง 27 ส.ค.61งบจากสรพ.ล าพูน จ านวน7,500 บาท 
11. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกระตุ้นกระบวนการพัฒนาคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  

QLN Team  กับโรงพยาบาลบ้านธิ  งบ จาก สรพ.ล าพูน จ านวน 7,500 บาท  

- รพ.ล าพูนผ่าน R4 วันที่  
20 ม.ค.61 แบบไม่ติดเงื่อนไข 

- รพ.เวียงหนองล่องผ่าน HA1 
28 ก.พ.61 และเตรียมส่ง
เอกสารขอ HA2 

- รพ.ทุง่หัวช้าง ติด Focus ระยะ 
3 เดือน อยู่ระหว่างการส่ง
เอกสาร ซึ่งทาง สรพ.ตอบรับ
การเข้าเยี่ยมส ารวจ ในวันที่  
11 ก.ย.61 

- โรงพยาบาลแม่ทา ทาง สรพ.
ตอบรับการเข้าเยี่ยมส ารวจ 
วันที่ 22-23 ส.ค.61 

- โรงพยาบาลบ้านธิ อยู่ระหว่าง
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการ
ประเมิน  

- บุคลากรโรงพยาบาลป่าซาง
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนการหมดอายุใบรับรอง
เดือน ม.ค.62 

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ จ านวน 180 คน 

- ร้อยละ 100 ของ 
โรงพยาบาล
ทั่วไปผ่าน HA 
ระดับ 3 

- ร้อยละ 100ใน
โรงพยาบาล
ชุมชนผ่าน HA 
ระดับ 3  

- ร้อยละ 100
โรงพยาบาลเปิด
ใหม่ผ่าน HA1 

- ประชาชนได้รับ
บริการที่
ปลอดภัยจาก
สถานบริการที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 
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โอกาสพัฒนาปี 2562 
1.โรงพยาบาล Re Acc ครั้งที่ 1 (ทุ่งหัวช้าง แม่ทา ป่าซาง) มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโอกาสติด 

Focus เนื่องจากวัฒนธรรมคุณภาพยังมีน้อยและมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
2.มีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3แห่ง 

คือ ทุ่งหัวช้าง แม่ทา บ้านธิ ที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2562 
3.มีโรงพยาบาลที่จะหมดอายุการรับรองในปี 2562  อีกจ านวน 3 แห่ง คือ รพ.ป่าซาง   

รพ.บ้านโฮ่ง และ รพ.ลี้ 
4.มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเป็นฉบับที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง  Risk Register และ 

Ethic Dilemma บุคลากรและทีมพ่ีเลี้ยงขาดทักษะและความเข้าใจมาตรฐาน 
 
แนวทางการพัฒนาปี 2562 

1.ส่งเสริมเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ร่วมกับ สรพ.ผ่าน VDO Link 
2.พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาพาท าคุณภาพมาตรฐานฉบับใหม่ตามบริบทแบบ Site Visit รพ.เป้าหมาย

ก่อนการส่งเอกสารขอรับการประเมิน จาก สรพ 
3.QLN Site Visit แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม รพ.เป้าหมาย ก่อนการ Re Accreditation 
4.ส่งเสริมการถอดบทเรียนและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใน

มหกรรมพัฒนาคุณภาพ 
5.กระตุ้นเครือข่ายพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เครือข่ายระดับจังหวัด 
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5.การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

สถานการณ์ PMQA 
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย    
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 
4 การวัด การวิ เคราะห์และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่ งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่ งเน้น
ระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้ 

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2.ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 ปีละ 6 หมวด 

2561 2562 2563 2564 2565 

หมวด 1,หมวด 5 หมวด 2,หมวด 4 หมวด 3,หมวด 6 หมวด 1- 6 หมวด 1- 6 

 
 

3.น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
หมวดละ 1 แผน 

4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
5.ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
6.ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit/กลุ่มพัฒนาระบบริหาร/ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 60) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 70) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 80) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 90) 
ระดับ 5 

 (ร้อยละ 100) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 20) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 40) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 60) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 80) 
ระดับ 5  

(ร้อยละ 100) 
 
เป้าหมาย   

สสจ./สสอ.ทุกแห่งพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ผ่ำนระดับ ๕ 
ตำมหมวดบังคับ 
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งานพัฒนาคุณภาพ PMQA 
Input Process Output Outcome 

1.นโยบาย PMQA เป็นปีแรกที่
ด าเนินการใน สสจ.และ สสอ. 
บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน 
2.นโยบาย PA ก าหนดให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดผ่านการประเมิน
PMQA ระดับ 5 
3.นโยบาย PA ก าหนดให้ ร้อยละ 20 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผ่าน
การประเมินPMQA ระดับ 5 
4.เป็น KPI ที่กระทรวงก าหนดให้ 
สสจ./สสอ. รายงานความก้าวหน้า
ผ่านเว็บไซด์ทุกรอบ 3 เดือน 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย PMQA หลักสูตร 3 วัน จ านวน 50 คน  
งบจาก สสจ.ล าพูน จ านวน 28,700 บาท 
3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 4 ครั้ง งบ จาก สสจ.ล าพูน จ านวน 2,000 บาท 
4.จัดเวทีถอดบทเรียน PMQA 1 ครั้ง งบจากสสจ.ล าพูน จ านวน 10,130 บาท 
5.ด าเนินการตามแบบฟอร์มได้ครบ 7 แบบฟอร์ม 
6.ส่งรายงานตามแบบฟอร์ม ประกอบด้วย 
     1. แบบฟอร์ม F4:การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(Excel file) 
     2. แบบฟอร์ม F7:รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561) 

- สสจ./สสอ.ทุกแห่ง จัดท า
ฟอร์มและเมินตนเอง 
จัดท าแผนพัฒนาและ
ก าหนดตัวชี้วัด ในหมวด
การข้อมูลทั่วไป หมวด1 
การน าองค์กร หมวด  5 
การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล และหมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
และ ส่งรายงานผ่านเว็บ
ไซด์ ครบทุกฟอร์ม ครบ
ทุกรอบ 

- ร้อยละ 100 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนผ่านการประเมิน
ระดับ 5 

- ร้อยละ 100ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอผ่าน
การประเมินระดับ 5 

- ประชาชนได้รับการ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพที่ดี 
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โอกาสพัฒนา PMQA ปี 2562 
1.วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารทุกระดับลงมาถึงผู้ปฏิบัติยังมีน้อย 
2.ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PMQA ของบุคลากรยังมีน้อย 
3.มีการขยายหมวดการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิม 2 หมวด คือ หมวด 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมวด 
4 การจัดการความรู้  

 
แนวทางการพัฒนา PMQA ปี ๒๕๖๒ 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารัดการภาครัฐภาพรวม และเฉพาะ   
หมวด 1 , 2 , 4 , 5  

2.สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
3.การติดตามการด าเนินงานเครือข่ายระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
4.การวิเคราะห์แนวโน้มและพัฒนาคุณภาพตัวชีวัดการด าเนินงาน 
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6.การด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  (Organization Governance) 
 

สถานการณ ์
ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้พิจำรณำและเห็นสมควรที่จะประเมินคุณภำพ

นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีทั้งในมิติคุณภำพและควำมสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น จึงได้จัดท ำเกณฑ์ประเมิน
นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีขึ้น เพ่ือเผยแพร่แก่ส่วนรำชกำร/จังหวัด โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญที่จะให้ ทุก
หน่วยงำนน ำไปใช้พัฒนำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของหน่วยงำนตนเองให้มีคุณภำพเทียบเท่ำสำกล   อีก
ทั้งเป็นกำรยกระดับกำรก ำกับดูแลองค์กำรภำครัฐอีกด้วย   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี โดยกำรประกำศเจตนำรมณ์ขององค์กำรที่จะด ำเนินกำร และก ำหนดนโยบำยตำม
หลักธรรมภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยผู้บริหำรของแต่ละ
องค์กำรจะต้องวำงนโยบำยเกี่ยวกับ รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติและมำตรกำรหรือโครงกำรเพื่อให้บรรลุผลตำมนโยบำยขององค์กำร 
 

เป้าหมาย 
นโยบายด้านที่ : 1) ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
แนวปฏิบัติที่ : 2) ติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ของโรงพยาบาล และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่ด าเนินการได้ดี 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสสจ.ล าพูนมีการ

จัดการมลูฝอยติดเชื้อตามหลักวิชาการ 
นโยบายด้านที่ : 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวปฏิบัติที่ : 7) ผลักดันให้โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านการรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (HA) และเป็นรพสต.ติดดาว 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) จังหวัดล าพูนประจ าปีงบประมาณ 2561 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
นโยบายด้านที่ : 3) ด้านองค์กร 
แนวปฏิบัติที่ : 1) ส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้อบังคับ 

จรรยาบรรณข้าราชการ จรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (Code of Conduct) แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และแนวทางการด าเนินงานของ
โรงพยาบาล/หน่วยงานคุณธรรม 

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเงินประจักษ์(Evidence-Based Integrity and Transparency 
Assessment :EBIT)ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสสจ.ล าพูนผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 

นโยบายด้านที่ : 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติที่ : 3) ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการท างานและการอยู่ร่วมกัน 
ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติการ : โครงการสร้างสุขในองค์กร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏิบัติการ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุข

ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
 

Gap Analysis 
1.การพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของ ทุกระดับยังมีน้อย 
2.ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน  

 

แนวทางการพัฒนา OG ปี 2562 
1.ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน 
2.สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
3.การติดตามการด าเนินงานเครือข่ายระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
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งานพัฒนาคุณภาพ OG 

Input Process Output Outcome 
1.การสร้างความเข้าใจให้
ผู้รับผิดชอบ 
2.พัฒนาองค์ความรู้ 
3.สนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละ
กลุ่มงานในการจัดท าแผนงาน/
โครงการระดับจังหวัด 
3.ส่งเสริมให้หน่วยงานได้ยกระดับ
คุณภาพนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานตนเอง โดย
ยึดเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนานโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 
3.ยกย่องชมเชยหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จในการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีทั้งในมิติ
คุณภาพนโยบายฯและการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายการด าเนินงานการตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
2.จังหวัดออกติดตามควบคุมก ากับตรวจสอบการด าเนินงาน
ของอ าเภอ 
3.จัดท าฐานข้อมูลของจังหวัดล าพูน ทั้งในระดับอ าเภอและ
จังหวัด 
4.จังหวัดและอ าเภอน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินผลงาน
เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน 
5.รายงานข้อมูลและผลการด าเนินงานให้จังหวัดล าพูนและศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

1.ร้อยละ 100  และมีข้อมูลการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
และมีนวัตกรรม 
2.ร้อยละ 30 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
3.ร้อยละ 90 ของหน่วยงานในสังกัดสสจ.
ล าพูนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
4.ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของคนท างาน 
Happinometer ไปใช้ ตั้งแต่ระดับท่ี 5 
ขึ้นไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนมีแผนการด าเนินงาน
ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินงานได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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7. การด าเนินงานพัฒนาระบบการส่งต่อ 
 

สถานการณ์ ThaiRefer 
           ปีงบประมาณ 2555-2560  จังหวัดล าพูน มีระบบการส่งต่อผ่านโปรแกรม ThaiRefer อย่างเป็น
ทางการเฉพาะใน งานบริการฉุกเฉิน ของ รพท.และ รพช. เท่านั้น และมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลการส่งต่อเพ่ือการตามจ่าย 
จนถึงปลายปี  2560 เขตสุขภาพที่ 1 มีนโยบายการใช้โปรแกรม ThaiRefer เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการตามระบบ 
Service Plan และลดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2561  มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากงานประกันสุขภาพ เป็นงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ มีนโยบาย ให้ทุกหน่วยบริการมีและใช้โปรแกรม Thai Refer ( รพท./รพช./รพสต.) กรณีส่ง
ต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา  จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อระดับจังหวัด 
โดยเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน เป็นประธาน มีประธานคณะกรรมการ Service Plan ทุกสาขา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชน/ผู้แทน ผู้ดูแลศูนย์ส่งต่อ Thai Refer และศูนย์ COC โรงพยาบาลทุกแห่ง Admin โรงพยาบาลทุกแห่ง 
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ/ผู้แทน และผู้รับผิดชอบงานส่งต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นเลขานุการ เพ่ือ
ทบทวนพัฒนาระบบการส่งต่อที่ผ่านมา และรับทราบสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาระบบการส่งต่อจังหวัดล าพูน พบว่า 
จังหวัดล าพูนไม่มีประเด็น ปัญหาการส่งผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ แต่พบประเด็นปัญหาการส่งต่อนอกจังหวัด ซึ่ง รพ.ล าพูน 
ขาดทุนการตามจ่ายมูลค่าสูง 45,365,008 บาท โดยเฉพาะปัญหาการตามจ่ายการส่งต่อ ใน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  จาก
ข้อมูลการส่งต่อของโรงพยาบาลล าพูน ในปี 2560  มีจ านวนผู้ป่วยส่งต่อออกนอกจังหวัดจ านวน 5,407 คน พบว่า การส่งต่อไป
โรงพยาบาลมหาราช ที่ร้อยละ 85.32 รพ.นครพิงค์ ร้อยละ 3.62  และ รพ.อ่ืนๆ อีกร้อยละ 10.06  นอกจากนี้ยังพบว่าอัตรา
การครองเตี ยงของโรงพยาบาลในเครื อข่ ายจั งหวั ดล าพูน มี อัตราการครองเตี ยงที่ ต่ าอยู่ หลายแห่ ง จึ งมี                            
เป้าหมายการด าเนินงาน ในปี 2561  คือ 

1.รพท./รพช./รพสต.ทุกแห่ง มี
และใช้โปรแกรม ThaiRefer 
โอกาสพัฒนา 
รพ.ล าพูน ควรมีความชัดเจนในการ
พัฒนาระบบการส่งต่อใน
โรงพยาบาลและเครือข่ายอ าเภอ
เมือง 

 
2.ลดการส่งต่อ รพ.มหาราช ชม. 
ร้อยละ 10    
โอกาสพัฒนา 
กำรวำงแผนอัตรำก ำลังทำงกำร
แพทย์ในบำงสำขำเพ่ือลดกำรส่งต่อ 
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3.เพ่ิมการส่งกลับ รพช. ในผู้ป่วย 
Intermediate Care ร้อยละ 10 
โอกาสพัฒนา 
กำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนเพ่ือ
กำรดูแลต่อเนื่องในระดับ
โรงพยำบำลชุมชน      
4.เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบข้อมูลการส่งต่อโดยใช้
โปรแกรม Thai Refer   ดังนี้    
4.1 หน่วยบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉิน/
Intermediate care รพท./รพช. 
ร้อยละ 100     
4.2 หน่วยบริการผู้ป่วยทั่วไป 
รพท./รพช.  ร้อยละ 80      
4.3 หน่วยบริการ รพสต.  
ร้อยละ 50  
โอกาสพัฒนา 
1.ความชัดเจนของศูนย์ส่งต่อ ใน 
รพท.กับการมอบหมายงาน 
2.ความสามารถในการเชื่อม
โปรแกรม Thai Refer กับ PMK 
ของ รพท. มีความล าบากในการ
วิเคราะห์ข้อมูล   
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แผนงานพัฒนาคุณภาพ ThaiRefer ปี 2561 
Input Process Output Outcome 

1เป็นตัวชี้วัดระดับเขตที่มีการติดตามจากกระทรวง 
2.นโยบายเขตให้ทุกหน่วยบริการมีและใช้
โปรแกรม Thai Refer ( รพท./รพช./รพสต.) กรณี
ส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการ
รักษา 
3.จังหวัดล าพูนใช้โปรแกรม ThaiRefer ในงานส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง   
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ระดับจังหวัด 
2.จัดประชุมคณะกรรมการฯส่งต่อ 2 ครั้ง  
งบจาก สสจ.ล าพูน จ านวน 14,000 บาท 
3.กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการ 
ส่งต่อเครือข่ายแต่ละอ าเภอ งบ จาก สสจ.
ล าพูน จ านวน 22,500บาท 
 

-  เครือข่ำยครอบคลุมทุกอ ำเภอ แต่มีบำง รพสต.ยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยเฉพำะเครือข่ำยอ ำเภอเมือง 

- มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ชัดเจน แต่พ้ืนที่ยังไม่สำมำรถ
ลงข้อมูลผ่ำนโปรแกรม ThaiRefer ได้ครอบคลุม 

- ระดับ สสจ.ขำดบุคลำกรผู้ให้กำรปรึกษำด้ำนกำรใช้
โปรแกรม 

 
 
 

- ผู้ป่วยได้รับกำร
ส่งต่อเพ่ือกำร
เตรียมควำม
พร้อมในกำร
รักษำต่อเนื่องที่
มีคุณภำพ 
ทันเวลำ 

 

แนวทางการพัฒนาระบบส่งต่อ ในปี 2562 
1.การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลระบบ 
2.การพัฒนาศักยภาพของ User 
3.การบูรณาการการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ Service Plan 
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8.การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
 

สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
  ในปี 2560 เครือข่ายบริการพยาบาลจังหวัดล าพูน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในรูปแบบ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด (CNO-P) มีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลล าพูน เป็นประธาน                 
มีผู้รับผิดชอบงานจาก สสจ.ล าพูน เป็น เลขานุการ และมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับอ าเภอ (CNO-D)       
มีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน เป็น ประธาน หัวหน้างานบริการปฐมภูมิและองค์รวม เป็น เลขานุการ ก าหนดบทบาทให้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล วางแผน และติดตามประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นจึงก าหนดให้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการพยาบาล โดยกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลล าพูน เป็น
ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล ส่งเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาล ระดับเขต (CNO-R) และส านักงานการพยาบาล มีผู้รับผิดชอบ
งานคุณภาพการพยาบาล ช่วยวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า  พยาบาลวิชาชีพมีอายุเฉลี่ยที่ 39 ปี มีพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นเวร
ผลัดบ่ายหรือดึก อายุเฉลี่ย 49  ปี (40 - 59 ปี) มีการลาออกของพยาบาลวิชาชีพข้าราชการและลูกจ้าง ในปี 2560  จ านวน 27  คน 
โอนย้ายและเกษียณ จ านวน 10 คน    มีอัตราก าลังทางการพยาบาลที่รับเข้ามาในปี 2560  จ านวนรวม 33 คน มีระดับความ       
พึงพอใจในการท างานอยูที่ ร้อยละ 64 ด้านคุณภาพบริการพยาบาล พบว่า ยังมีอัตราของการพลัดตกหกล้มตกเตียงของผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ อัตราการรักษาพยาบาลผิดคน/ผิดต าแหน่ง อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)  อัตราการเกิด
แผลกดทับระดับ 2-4  และอัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ดังรายละเอียดตามตาราง  
ตาราง 54  ข้อมูลคุณภาพการพยาบาลเครือข่ายบริการ จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับ ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล 
(Nursing Quality Data) 

ล าพูน ล้ี ป่า
ซาง 

บ้านธิ ทุ่งหัว
ช้าง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่ทา วนล 

1 ระยะเวลาวนันอนเฉลี่ยของผูป้่วยใน
โรงพยาบาล (LOS) 

4.23 2.76 3 2.41 2.4 2.59 2.15 0 

2 จ านวนการพลัดตกหกล้มตกเตยีงของ
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (Fall) 

9 6 1 0 1 1 4 1 

3 จ านวนคร้ังของการรักษาพยาบาลผิด
คน/ผิดต าแหน่ง 

2 0 1 0 0 5 0 0 

4 จ านวนคร้ังของอุบัติการณ์การ
บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายที่ ER 

6 0 3 0 0 0 0 0 

5 ร้อยละความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรพยาบาลประเภทข้าราชการ 

57.62 68.97 59.59 63.3 66.27 72.69 65.34 64.21 

6 ร้อยละความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรพยาบาลประเภทพนักงาน
ราชการ พนักงานของรัฐ พกส.  
และลูกจ้าง 

56.16 62.03 52.94 54.4 58.18 72.92 91.18 60.75 

7 ร้อยละของมารดาที่มี Hct น้อยกว่า 
33% เมื่อคลอด 

7.63 15.10 12.96 8.16 3.26 5.26 10.53 0 

8 ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม 

12.55 6.15 7.41 6.12 8.70 10.53 10.53 0 

 



96 
 

ล าดับ ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล 
(Nursing Quality Data) 

ล าพูน ล้ี ป่า
ซาง 

บ้านธิ ทุ่งหัว
ช้าง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่ทา วนล 

9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานผู้ป่วยใน 

77.61 85.45 78.39 84.72 72.61 86.13 70.05 0 

10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานผู้ป่วยนอก 

77.42 54.06 87.92 84.78 78.71 88.42 76.01 0 

11 อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
จากการคาสายสวนปัสสาวะ(CAUTI) 

2.32 0.00 5 0 0.00 0.00 0.00 0 

12 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1.92 1.52 0.32 0.24 0.21 0.12 0.37 0 

13 อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ (VAP) 

7.48 0.00 29.41 0 0.00 0.00 0.00 0 

14 ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล 

90.00 0.00 0 100 0.00 0.00 0.00 0 

15 อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ าใน
โรงพยาบาลภายใน 28 วัน โดยไม่ได้
วางแผน 

1.04 2.28 2.7 1.58 2.18 4.75 1.97 0 

16 อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 6.36 3.07 6.78 0.56 0.14 0.00 6.56 0 

17 อัตราการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วย
ติดเตียงที่บ้าน 

8.10 47.66 34.7 5.36 0.00 51.72 25.00 0.01 

 

ตาราง 55 ข้อมูลบุคลากรทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2560 
            ข้อมูล ณ ต.ค.60 

ล า 
ดับ 

ข้อมูลบุคลากร  
(Workforce Data: WF) 

ล าพูน ลี้ ป่า
ซาง 

บ้าน 
ธิ 

ทุ่งหัว
ช้าง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่
ทา 

วนล รวม 

1 จ านวนพยาบาลพยาบาลวชิาชพี (RN) 433 83 60 40 38 50 43 21 768 

2 จ านวนพยาบาลเทคนิค (TN) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

3 จ านวนผูช้่วยพยาบาล (PN) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

4 จ านวนพยาบาลผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสงู 
(APN) ที่ได้รับวฒุิบัตรฯ 

7 7 0 5 2 2 1 1 25 

5 จ านวนพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตร (4 เดือน) 

21 34 7 20 11 26 23 5 147 

6 จ านวนพยาบาลวิชาชพีที่รับเข้าท างานใหม่ 22 3 3 0 1 1 0 0 30 

7 จ านวนพยาบาลวิชาชพีที่รับโอน/ย้ายเข้า 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

8 จ านวนพยาบาลวิชาชพี (ขรก.)  
ที่รับช่วยราชการ 

1 0 0 0 0 0 4 0 5 

9 จ านวนพยาบาลวิชาชพี (ขรก.)  
เกษียณอายุราชการ 

2 0 0 0 0 0 1 0 3 
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ล าดับ ข้อมูลบุคลากร  
(Workforce Data: WF) 

ล าพูน ลี้ ป่า
ซาง 

บ้านธิ ทุ่งหัว
ช้าง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่ทา วนล รวม 

10 จ านวนพยาบาลวิชาชพี (ขรก.) 
โอน/ย้ายออก 

0 2 2 3 0 0 0 0 7 

11 จ านวนพยาบาลวิชาชพีลูกจ้าง
ลาออก 

14 0 2 0 3 1 2 0 22 

12 จ านวนพยาบาลวิชาชพีข้าราชการ
ลาออก 

1 0 2 0 0 1 1 0 5 

13 จ านวนพยาบาลวิชาชพีเสียชีวิต 
(ทุกกรณี) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 จ านวนพยาบาลวิชาชพี (ขรก.) ไป
ช่วยราชการ 

1 0 1 0 0 0 4 0 6 

15 จ านวนพยาบาลวิชาชพีที่ปฏบิัตงิาน
อ่ืนนอกเหนือจากบริการพยาบาล 

3 0 4 0 2 0 1 0 10 

16 จ านวนพยาบาลวิชาชพีที่ปฏบิัตงิาน
ในกลุ่มการพยาบาล 

399 70 60 30 31 42 34 16 682 

17 อายุสูงสุดพยาบาลวิชาชีพที่ขึน้เวร
ผลัดบา่ยหรือดึก 

57 40 48 53 44 49 59 43 49.12 

 
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปี 2561 

1.การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้ตอบสนอง Service Plan และสอดคล้องกับนโยบายของเขต  
และประเทศ 

2.พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพและเสริมสร้างความสามัคคีในวิชาชีพ 
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การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปี 2561 
Input Process Output Outcome 

1.มีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
ระดับจังหวัด และระดับ
อ าเภอ (CNO) 
2.มีชมรมพยาบาลจังหวัด
ล าพูน 
3.มีการประชุมพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียน
ทุกโรงพยาบาล  
7 ครั้ง/ป ี 
4.มีแผนพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล แผนแม่บท 5 ปี ที่
สอดคล้องกับการพัฒนา 
Service Plan 
5.นโยบายเขต/ประเทศ
ติดตามงาน Palliative Care 
6.พบอัตราการติดเชื้อที่ 
ปอดจากการใช้เครื่องช่วย 
หายใจ (VAP) สูงที่ป่าซาง 
7.พบอัตราการเกิดแผลกด 
ทับระดับ 2-4 และอัตรา 
การเกิดแผลกดทับของ 
ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านสูง 
8.มีนโยบายเขตเร่งรัดให้ทุก
สถานบริการมีและใช้
โปรแกรม Thai Care Could 
เพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 
 

1.ประชุม CNO 2 ครั้ง  
งบจากชมรมพยาบาล 
2.ประชุมเครือข่ายพยาบาล
ชุมชน 7 ครั้ง งบจาก
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
3.จัด Wound Care 1 ครั้ง งบ
จาก รพ.ล าพูน 
4.พัฒนาระบบการดูแล 
ประคับประคอง 1 ครั้ง งบจาก
สสจ.ล าพูน 15,300 บาท 
5.พัฒนาระบบ IC 1  ครั้ง  
งบจากสสจ.ล าพูน14,000 บาท 
6.พัฒนาระบบ COC ด้วย
โปรแกรม Thai COC  1  ครั้ง 
งบจาก สสจ.ล าพูน16,300 บาท 
7.จัดเวทีเสนอผลงานวิชาการ
พยาบาล  1 ครั้ง งบจาก สสจ.
ล าพูน  14,000 บาท 
8.นิเทศทางการพยาบาล 1 ครั้ง 
งบจากชมรมพยาบาล 
9.จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล 
และวันพยาบาลแห่งชาติ งบจาก
ชมรมพยาบาล 
10.กิจกรรมรดน้ าด าหัวพยาบาล
อาวุโส  1 ครั้ง งบจากชมรม
พยาบาล 

1.การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
ให้สอดคล้องในระดับ
เขตและประเทศ 
2.เกิดโครงการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล
ผู้ป่วย Stroke แบบไร้
รอยต่อน าเสนอระดับ
เขต 
3.ระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง ยังมี
ปัญหาด้านการจัดสรร
บุคคลากร ใน รพ.ล าพูน 
4.มีผลงานวิชาการ
ทางการพยาบาลที่ได้รับ
การเผยแพร่ ในปี 2561 
จ านวน 13เรื่อง 
5.การพัฒนาระบบ  
Thai COC ในระดับ  
รพสต. บางพื้นที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1.ประชาชนได้รับ
บริการทางการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ 
2.บุคลากร
ทางการพยาบาล
มีความรักความ
สามัคคีกัน 
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ตาราง 56 ผลการด าเนินงานการพัฒนาในปี 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบายเขตและประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตสุขภาพที่บรรลุ เป้าหมาย  
                  ปี 2561 

ตัวช้ีวัด ล าพูน ล้ี บ้าน
โฮ่ง 

ป่าซาง แม่ทา บ้านธิ ทุ่ง 
หัวช้าง 

เวียง
หนองล่อง 

โครงการที่สอดคล้อง
กับเขต 

9 6 5 0 6 8 5 5 

โครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

7 3 3 0 3 6 4 2 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการพยาบาล 
                  มีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป (ปี 2561) 
 ระบบ
คุณภาพ  

เป้าหมาย ล าพูน ล้ี บ้าน
โฮ่ง 

ป่าซาง แม่ทา บ้านธิ ทุ่ง 
หัวช้าง 

เวียง 
หนองล่อง 

NSO 60 8.28 2.66 81.88 60.00 74.06 70.16 61.88 61.25 

OPD 60 68.65 60.00 76.92 74.90 70.74 61.30 60.77 60.00 

ER 60 70.00 61.40 80.20 65.20 65.00 68.85 72.00 62.40 

IPD 60 63.55 59.03 71.25 62.14 58.27 67.24 60.00 52.14 

ANC 60 84.29 62.86 65.71 80.75 46.37 67.76 60.00 63.00 

Csg. 60 66.92 69.23 76.15 
 

63.14 68.70 66.92 61.53 

IC 60 71.15 62.88 63.31 67.88 66.48 64.44 63.46 60.76 

LR 60 68.80 66.20 78.40 61.80 59.03 65.38 62.40 
 

OR 60 63.58 66.35 73.46 60.77 35.55 63.89 64.62 
 

Anes. 60 63.46 64.81 67.12 60.00 38.51 68.89 65.38 
 

ICU 60 80.36 60.89       
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ล ำพูน ล้ี บำ้นธิ แม่ทำ บำ้นโฮ่ง ปำ่ซำง ทุง่หัวช้ำง เวียงหนองล่อง

1. หลักประสทิธิผล ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

2. หลักประสทิธิภำพ ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

3. หลักกำรตอบสนอง ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

4. หลักภำระรับผิดชอบ ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

5.หลักควำมโปร่งใส ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

6. หลักกำรมีสว่นร่วม ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

9. หลักควำมเสมอภำค ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

ตัวช้ีวัด

8. หลักนิติธรรม

 ตวัชีว้ดัที ่1.4 รอ้ยละของสถานบรกิารสขุภาพทีอ่งคก์รพยาบาลผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ธรรมาภบิาล ไดค้ะแนน 2 หรอื 3 คะแนนอย่างนอ้ย 4 ขอ้

ค าถามจาก 5 ขอ้ค าถาม
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การพัฒนาการใช้โปรแกรม Thai Care Could เริ่ม ใช้ 1 กรกฎาคม 2561  

 

ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม

(คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%)

เมืองล ำพูน 233 104 44.64 47 18 38.3 124 50 40.32 50 31 62 12 5 41.67

แม่ทำ 50 35 70 9 6 66.67 22 14 63.64 8 6 75 11 9 81.82

บ้ำนโฮ่ง 27 15 55.56 6 2 33.33 16 10 62.5 3 3 100 2 0 0

ล้ี 63 35 55.56 11 5 45.45 30 16 53.33 9 9 100 12 5 41.67

ทุ่งหัวช้ำง 27 9 33.33 5 2 40 13 4 30.77 4 1 25 5 2 40

ป่ำซำง 115 66 57.39 17 6 35.29 63 39 61.9 23 15 65.22 12 6 50

บ้ำนธิ 26 22 84.62 10 7 70 9 9 100 3 3 100 4 3 75

อ ำเภอเวียงหนองล่อง 27 5 18.52 5 1 20 14 4 28.57 5 0 0 3 0 0

รวม 568 291 51.23   110 47 42.73   291 146 50.17   105 68 64.76   61 30 49.18   

รำยงำน กำรดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้ำน ระดับจงัหวัดล ำพูน

วันท่ี 2018-07-01 ถึง 2018-08-13

หน่วยงำน
ส่งเย่ียมท้ังหมด ตอบกลับท้ังหมด

กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่ม4

ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ
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ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม

(คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%)

รพสต.ลบ้านหลุก  22 1 4.55 6 1 16.67 9 0 0 5 0 0 2 0 0

รพสต.อุโมงค์ 14 3 21.43 2 0 0 9 2 22.22 3 1 33.33 0 0 0

รพสต.หนองช้างคืน 8 5 62.5 1 0 0 4 4 100 3 1 33.33 0 0 0

รพสต.ประตูป่า 4 3 75 0 0 0 3 3 100 1 0 0 0 0 0

รพสต.ริมปิง 13 11 84.62 3 3 100 3 3 100 6 5 83.33 1 0 0

รพสต.ต้นธง 9 3 33.33 1 0 0 5 1 20 3 2 66.67 0 0 0

รพสต.บ้านป่าซางน้อย 21 19 90.48 2 2 100 15 13 86.67 3 3 100 1 1 100

รพสต.เหมอืงจ้ี 15 2 13.33 5 1 20 8 0 0 1 0 0 1 1 100

รพสต.บ้านหนองหลุม 15 6 40 3 1 33.33 6 0 0 5 4 80 1 1 100

รพสต.เวียงยอง 9 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0

รพสต.บ้านกลาง 17 5 29.41 4 1 25 10 1 10 1 1 100 2 2 100

รพสต.มะเขือแจ้ 30 20 66.67 7 5 71.43 18 10 55.56 5 5 100 0 0 0

รพสต.บ้านมา้  7 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0

รพสต.บ้านหนองหล่ม 9 4 44.44 1 0 0 6 2 33.33 2 2 100 0 0 0

รพสต.หนองหนาม 3 2 66.67 0 0 0 3 2 66.67 0 0 0 0 0 0

โรงพยาบาลล าพูน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รพสต.บ้านป่าห้า   18 10 55.56 6 1 16.67 8 5 62.5 4 4 100 0 0 0

รพสต.บ้านสันมะนะ   12 10 83.33 3 3 100 5 4 80 4 3 75 0 0 0

เทศบาลเมอืงล าพูน 6 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0

หน่วยงาน
ส่งเย่ียมท้ังหมด ตอบกลับท้ังหมด

กลุ่ม1 กลุ่ม2

รายงาน การดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน ระดับอ าเภอ 01 

วันท่ี 2018-07-01 ถึง 2018-08-13

กลุ่ม3 กลุ่ม4

ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ
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ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม
(คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%)

ทุ่งหัวช้าง 5 1 20 0 0 0 2 1 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
บ้านธิ 4 4 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 1 100 0 0 0

บ้านโฮ่ง 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0
ป่าซาง 16 10 62.5 2 1 50 5 3 60 0 0 0 9 6 66.67 0 0 0 0 0 0

ล้ี 14 11 78.57 0 0 0 11 9 81.82 1 1 100 0 0 0 2 1 50 0 0 0
อ าเภอเวียงหนองล่อง 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

เมืองล าพูน 32 18 56.25 1 0 0 8 4 50 2 1 50 15 9 60 2 1 50 4 3 75
แม่ทา 7 6 85.71 0 0 0 3 2 66.67 0 0 0 3 3 100 1 1 100 0 0 0

ไม่ระบุ
ตอบกลับ

การดูแลผู้สูงอายุ จงัหวัดล าพูน( ๑ กค.๖๑ - ๑๓ สค.๖๑

ติดเตียง
ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ

ติดเตียงระยะท้าย
ตอบกลับหน่วยงาน

ส่งเย่ียมท้ังหมด ตอบกลับท้ังหมด
ติดสังคม ติดเตียงไม่สับสน ติดเตียงสับสน

ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม ส่งเย่ียม
เขต (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%) (คร้ัง) (คร้ัง) (%)
เทศบาลเมืองล าพูน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
รพสต.ต้นธง 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0
รพสต.บ้านกลาง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รพสต.บ้านป่าซางน้อย 8 8 100 0 0 0 4 4 100 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 1 100
รพสต.บ้านป่าห้า  4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 2 100
รพสต.บ้านสันมะนะ   2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 0 0 0 0 0 0
รพสต.บ้านหนองหลุม 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
รพสต.บ้านหลุก  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
รพสต.ต าบลริมปิง 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0
รพสต.อุโมงค์ 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
รพสต.เวียงยอง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รพสต.เหมืองจ้ี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ส่งเย่ียมท้ังหมด ตอบกลับท้ังหมด
ติดสังคม ติดเตียงไม่สับสน ติดเตียงสับสน ติดเตียง ติดเตียงระยะท้าย

การดูแลผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จงัหวัดล าพูน( ๑ กค.๖๑ - ๑๓ สค.๖๑

ไม่ระบุ
ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ ตอบกลับ
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จ านวนส่ง จ านวนตอบ ร้อยละ จ านวนส่ง จ านวนตอบ ร้อยละ จ านวนส่ง จ านวนตอบ ร้อยละ

ทุ่งหัวช้าง 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านธิ 2 2 100 1 1 100 0 0 0 1 1 100
บ้านโฮ่ง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ป่าซาง 6 1 16.67 4 0 0 1 1 100 1 0 0
ล้ี 3 3 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0
อ าเภอเวียงหนองล่อง 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
เมืองล าพูน 18 8 44.44 15 7 46.67 2 0 0 1 1 100
แม่ทา 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0

รายงาน IMC ระดบัจงัหวดั ล าพนู ชว่งวนัที ่2018-07-01 ถงึ 2018-08-13

Stroke Trauma C-spiจ านวนส่ง
ท้ังหมด จ านวนตอบ

กลับท้ังหมด

ร้อยละตอบ
กลับอ าเภอ

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ทุง่หัวช้ำง 6 2 33.33 0 0 6 100 1 16.67 0 0 0 0 1 16.67 0 0
บ้ำนธิ 4 3 75 0 0 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้ำนโฮ่ง 2 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ป่ำซำง 14 6 42.86 8 57.14 6 42.86 7 50 0 0 0 0 3 21.43 0 0
ล้ี 11 5 45.45 2 18.18 9 81.82 6 54.55 1 9.09 1 9.09 0 0 1 9.09
อ ำเภอเวียงหนองล่อง 4 2 50 1 25 3 75 3 75 0 0 0 0 1 25 0 0
เมืองล ำพูน 18 8 44.44 8 44.44 10 55.56 10 55.56 1 5.56 0 0 2 11.11 0 0
แม่ทำ 9 7 77.78 3 33.33 6 66.67 7 77.78 1 11.11 0 0 2 22.22 0 0

รวม 68 33 48.53 23 33.82 45 66.18 36 52.94 3 4.41 1 1.47 9 13.24 1 1.47

CA Non CA Advance Care MO เสียชีวิตท่ีบ้าน Bereavement care

รายงาน Palliative Care ระดับจงัหวัด ล าพูน ช่วงวันท่ี 2018-07-01 ถึง 2018-08-13

หน่วยบริกำร จ ำนวนส่ง
จ ำนวน
ตอบกลับ

ร้อยละ
ตอบกลับ

เสียชีวิตท่ี รพ.
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โอกาสพัฒนา 

1.ลี้ แม่ทา บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เวียงหนองล่อง จัดบริการพยาบาลฝากครรภ์คุณภาพ ยังไม่
ผ่านเกณฑ ์

2.ลี้ แม่ทา ป่าซาง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ จัดงานบริการพยาบาลผู้คลอดคุณภาพ  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
3.ล าพูน  ลี้ และเวียงหนองล่อง พัฒนาระบบ การดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ระดับ 4 

ขึ้นไป ยังไม่ผ่าน  
4.บ้านโฮ่ง บ้านธิ ทุ่งหัวช้าง เวียงหนองล่อง จัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่อง ของสถาน

บริการสุขภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๔ ยังไม่ผ่าน 
5.องค์กรพยาบาลมีระดับความส าเร็จของ การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับ 5 มี

เพียงแห่งเดียวคือ บ้านโฮ่ง 
6.องค์กรพยาบาลยังไม่มีการน าดัชนีองค์กรที่มี ความสุข (Happy Public Organization Index) 

ไปใช้ ระดับ 5 
7.องค์กรพยาบาลทุกแห่ง ยังด าเนินงานเพ่ือการคงอยู่ของบุคลากร พยาบาล (Nursing staff 

retention) ไม่ครบ 5 ขั้นตอน 
8.การใช้ประโยชน์จาก  Thai Care Could ยังไม่ครอบคลุมและเต็มท่ี 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 
1.การพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่อง Thai COC (ตัวชี้วัดติดตามในระดับเขต) 
2.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ตัวชี้วัดติดตามในระดับเขต) 
3.พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด CNO - P 
4.การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับพ้ืนที่ 
5.ส่งเสริมการเป็นองค์กรพยาบาลองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสามัคคีในวิชาชีพ 
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9.การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ปี 2561 
 

สถานการณ ์
จังหวัดล ำพูนได้พัฒนำมำตรฐำนงำนสุขศึกษำในโรงพยำบำล มำอย่ำงต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนำระบบสุขภำพที่พึงประสงค์ของประชำชนเป็นระบบสุขภำพเชิงรุกที่มุ่งกำรสร้ำงสุขภำพดี ของ 
ประชำชนโดยสังคมทุกส่วนและทุกระดับมีศักยภำพและมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและจัดกำรสุขภำพโดยมีกำร
เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่ำงรู้เท่ำทัน เพ่ือให้ประชำชนด ำรงอยู่อย่ำงพ่ึงตนเองได้และมีสุขภำวะอันน ำไปสู่กำร
พัฒนำให้จังหวัดล ำพูนเป็นเมืองแห่งสุขภำพดีแข็งแรง(Lamphun Healthy) โดยจะต้องมีดุลยภำพทั้ง 3 ด้ำน 
คือ เป็นระบบสุขภำพที่มีคุณภำพ มีภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ และเป็นระบบสุขภำพที่เอ้ืออำทร พ่ึงพำเกื้อกูล 
กันได้  เพ่ือให้ประชำชนทุกคน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข รวมทั้งพันธมิตรสร้ำงสุขภำพ องค์กรภำคี เครือข่ำยต่ำง ๆ  
ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพท่ีจ ำเป็น ต่อกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

กำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสุขภำพของสถำนบริกำรสุขภำพให้มีกำร
บริกำรที่ได้มำตรฐำน สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข ในกำร
พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิและเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพมำตรฐำนเพ่ือให้ประชำชนบรรลุสุข
ภำวะที่ดี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพงำนสุขศึกษำของสถำนบริกำรสุขภำพ 
เพ่ือให้สถำนบริกำรสุขภำพมีกำรน ำมำตรฐำนงำนสุขศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน 
กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำเป็นมำตรกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
หรือแก้ไขปัญหำสุขภำพของประชำชนทุกกลุ่มอำยุ ซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำขึ้นอยู่กับกระบวนกำรสุขศึกษำที่มีคุณภำพ ดังนั้นมำตรฐำนงำนสุขศึกษำที่เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนเชิง
คุณภำพ จึงเป็นหัวใจส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนที่จะส่งผลให้ประชำชนมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ 
 

เป้าหมาย ปี 2561 
1.โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง 
2.โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 7 แห่ง 

 

ตาราง 57 ผลการด าเนินงานพัฒนา 3 ปี ย้อนหลัง 
 

โรงพยาบาล ผ่านเกณฑร์ะดับ 
2559 2560 2561 

โรงพยำบำลล ำพูน คุณภำพ คุณภำพ คุณภำพ 
โรงพยำบำลป่ำซำง พัฒนำ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลแม่ทำ พัฒนำ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง คุณภำพ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลลี้ พัฒนำ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลบ้ำนธิ พัฒนำ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง พัฒนำ พัฒนำ พัฒนำ 
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง พัฒนำ พ้ืนฐำน พัฒนำ 
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การด าเนินงานปี 2561 
 

Input Process Output Outcome 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์ 
2.สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทีมแกนน าพัฒนาภายใน 
CUP ระหว่าง CUP ทีมพัฒนา
คุณภาพหน่วยบริการในระดับอ าเภอ 
(CUP) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 

1จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้าง
ศักยภาพทีมแกนน าพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
2.จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดทิศทาง และเป้าหมายการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนากลไกการพัฒนา 
3.ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สุขศึกษา 
4.สรุปวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพเครือข่ายในภาพรวม 
และรวบรวมข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการ
ปฏิบัติงานน าเสนอต่อผู้บริหารตามล าดับ  
5. ติดตาม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานและร่วมแก้ไขปัญหา
จากกระบวนการพัฒนา 
6.ตรวจประเมินมาตรฐานโดยทีมตรวจประเมินระดับจังหวัดและเขต
สุขภาพ 

1.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขศึกษาได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ครอบคลุมสถาน
บริการ ทุกแห่ง 
2.คณะกรรมการได้มีการประชุม 2
ครั้ง 
3.มีการติดตาม นิเทศงานระดับ
จังหวัด โรงพยาบาล ครบ 8 แห่ง 
4.ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
โดยทีมตรวจประเมินระดับจังหวัด
และเขตสุขภาพ โรงพยาบาล ครบ 
8 แห่ง 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับพัฒนา 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 87.5 
 

 
Gap analysis 
 1.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาหลักในโรงพยาบาลชุมชนไม่มีเนื่องจากไม่มีโครงสร้างงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน 
 2.บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนบ่อย 
 3.แผนงาน/โครงการในสถานบริการส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
แนวทางการพัฒนาปี 2562 
 1.พัฒนาผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สุขศึกษาโดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครอบคลุมสถานบริการ ทุกแห่ง 
 2.พัฒนานวัตกรรมด้านพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัยให้เกิดในโรงพยาบาล 
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11 การด าเนินงานการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)และงานวิจัย(Research) 

สถานการณ์  

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)และงานวิจัย(Research) มีการพัฒนารให้ความรู้และทักษะ
การด าเนินงานด้านการวิจัย/R2R  สร้างทีมวิจัยเดิมและต่อยอดนักวิจัยใหม่  และสนับสนุนการให้ความรู้และ
ทักษะทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัย (Facilitator) เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าและการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับบุคคล 
ระดับทีมและระดับองค์กร  ซึ่งจะส่งผลต่อผลงาน/โครงการวิจัยในไตรมาสที่สาม รวมถึงการวิเคราะห์
งบประมาณที่ด าเนินการทั้งหมด  และรวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การน าไปใช้ประโยชน์ทั้งภายใน 
ภายนอกองค์กรสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆด้วย 

 

เป้าหมาย 
2.1 มีการเสนอโครงร่างการวิจัย/R2R จ านวน  26 โครงการ 
2.2 มีโครงการวิจัยที่รอการพิจารณา EC 24  โครงการ 
2.3 กลไกการบริหารจัดการ มีการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่าง สสจ. และ 

รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 
 

GAP Analysis  
3.1 โครงการวิจัย/R2R มีความหลากหลาย ขึ้นกับความต้องการของผู้ท าวิจัยเป็นส่วนใหญ่ 
3.2 การคิดโครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามความสนใจของผู้ท าวิจัย  มีเพียงส่วนหนึ่งที่คิดตาม

สภาพปัญหาของพ้ืนที่หรือตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.3 หน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณน้อยในด้านการวิจัย 
3.4 การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย สู่นวตกรรมมีน้อย 
3.5 ผู้วิจัยขาดทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
3.6 ผู้วิจัยขาดทักษะในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
3.7 ยังขาดทักษะในการจัดการจัดการความรู้(KM) ในองค์กร 

 
 

แนวทางในการพัฒนาในปี 2562 
1.การเสนอโครงการวิจัย/R2R ให้คิดโครงการวิจัยตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่หรือตามประเด็น

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.หน่วยงานควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการวิจัย/R2R 
3.ควรสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย สู่นวตกรรมให้มากยิ่งข้ึน 
4.เสริมทักษะของผู้วิจัยในการเขียนผลงานทางวิชาการ/วิจัย 
5.เสริมทักษะของผู้วิจัยในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
6.บูรณาการในการจัดการจัดการความรู้(KM) ร่วมกับการด าเนินการวิจัย/R2R ในองค์กร 
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ผลการด าเนินงานการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)และงานวิจัย(Research) 
Inputs Process 

  
Outputs 

  
ปีงบประมาณ Outcomes 

  

๑. ด้านบุคลากร     2559 2560 2561   
 - การพัฒนาความรู้
และทักษะนักวิจัย(คน) 

 - เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  - การพัฒนาความรู้และทักษะนักวิจัย(คน) 90 120 100   

    และประสบการณ์จากมหาวิทยาลัย   0 50 60   
    เชียงใหม่มาให้ความรู้ ทักษะการท าวิจัย   

   
  

 - การพัฒนาความรู้
และทักษะทีมพ่ีเลี้ยง 

 - พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัยระดับจังหวัด  - การพัฒนาความรู้และทักษะทีมพ่ีเลี้ยง 50 50 60   

   นักวิจัย(คน)    และระดับอ าเภอ    นักวิจัย(คน) 
   

  
 - กระบวนการพัฒนา
โครงการวิจัย(คน/วัน) 

 - พัฒนาผลงาน R2R และงานวิจัย  - จ านวนบุคลากรที่พัฒนาวิจัย(คน) 20 50 20   

 - จ านวนโครงการ 
R2R และงานวิจัย 

     ระดับบุคคล  - ระยะเวลาร่วมที่ร่วมพัฒนาวิจัย(วัน) 7 6 4   

       ระดับทีม  - จ านวนโครงการ R2R และงานวิจัย 28 29 26   
       ระดับหน่วยงาน(ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)   

   
  

   - ประกวดและน าเสนอผลงานระดับจังหวัด   120 100 100   
     ระดับเขตและประเทศ           
 - พัฒนาความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยใน 

 - ให้ความรู้และทักษะในการวิจัยในมนุษย์  - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา(คน) 0 120 0   

   มนุษย์(EC)             
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Inputs Process 
  

Outputs 
  

ปีงบประมาณ Outcomes 
  

 - การจัดการความรู้
ในองค์การ(KM) 

 - จังหวัดไม่มีทีมการจัดการความรู้            

   - ควรแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้           
   - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียรู้ และจัดการ           
    ความรู้ในองค์การ           
   - ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์การ           
2. ด้านงปม วิจัย
(≥ร้อยละ 0.5 งปม.
รวม) 

            

 - จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน 

    50,000 160,500 173,200   

  แผนการพัฒนาด้านการวิจัย/R2R           
  1. การเขียนผลงานวิชาการ/วิจัย           
  2. เทคนิคการน าเสนอและประกวดผลงาน

วิชาการ/วิจัย 
          

  3.การสนับสนุนการสร้างสรรค์นวตกรรม           
  4. การวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่/

พชอ/ 
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11.สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561 
 

11.1.การด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ   

มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการบริหารจัดการ ทุน แผนพัฒนาหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ สนับสนุนการประเมินตนเองในการจัดการ
สุขภาพ โดยหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คือ  หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพมีการ
จัดการงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการ
สุขภาพ  ตัวชี้วัดการผ่านเกณฑ์ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดี
เยี่ยม การผ่านเกณฑ์ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 โดยมีการประเมินผล 3 ปีย้อนหลังดังนี้ 
ตาราง 58  ผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไป  
               3 ปีย้อนหลัง (ปี2559-ปี2561) 
 

อ าเภอ 

จ านวน
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนหมู่บ้าน/

ชุมชน 
ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 176 161 91.48 171 97.16 169 96.02 
บ้านโฮ่ง 62 60 100 60 96.77 55 88.70 
แม่ทา 71 71 100 59 83.10 59 83.10 
ลี้ 99 91 91.92 85 85.85 83 83.83 
ทุ่งหัวช้าง 35 35 100 27 77.14 27 77.14 
ป่าซาง 90 89 100 89 98.89 85 94.44 
บ้านธิ 36 36 100 26 72.22 28 77.77 
เวียงหนอง
ล่อง 

25 24 100 22 88.00 22 88.00 

รวม 594 567 95.78 539 90.74 528 88.88 
 

ทั้งนี้ ในปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดล าพูน ประจ าปี  2561 เพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนต าบลจัดการคุณภาพตามแนวทาง
วิถีชีวิตคนไทย จังหวัดล าพูน เสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาสาสมัครสาธารณสุข  และเครือข่ายสุขภาพอ่ืน ๆ เพ่ือเกิดหมู่บ้านจัดการ
ชุมชนตามแนวทางต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย และหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน จนน าไปสู่การขับเคลื่อนแผนชุมชน ต าบล และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการจัดการ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางวิถีชีวิตคนไทย สนับสนุนการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายให้มีการ
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จัดการชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผลกำรกิจกรรมกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ     ลดโรค/ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำรและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้  

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบชนะเลิศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  
บ้านสัน หมู่ที่ 4 ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา (ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศต าบลจัดการ
สุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ต าบลจัดการสุขภาพระดับภาคเหนือ ปี 2561 

หมู่บ้านวังมุย หมู่ที่ 1 ต าบลประตูป่า อ าเภอเมืองล าพูน หมู่บ้านปรับเปลี่ยน ฯ ปี 2560  (ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับเขตสุขภาพท่ี 1 ในปี 2561) 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
ได้แก่ บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบรองชนะเลิศอันดับสอง  
ได้แก่ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ต าบลตะเคียนปม อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน 
รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านบวก หมู่ที่ 3 ต าบลดงด า อ าเภอลี้ 

 

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจ าปี 2561  
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ าเภอทุ่งหัวช้าง  

(ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนสุขบัญญัติระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2561) 
โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ร.ร.สุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัดล าพูน ปี 2560 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุขบัญญัติระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2561) 
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ าเภอแม่ทา 
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง อ าเภอเมืองล าพูน 

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดช้างค้ า อ าเภอป่าซาง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งยาว อ าเภอเมืองล าพูน 
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (อภิชัยชนูทิศ) อ าเภอเวียงหนองล่อง 
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาง อ าเภอลี้  
 

การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 
การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากหลักการ “การสาธารณสุขมูลฐาน” ซึ่งเป็น

จุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการเชื่อมต่อระบบบริการปฐมภูมิที่มีทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ดูแลประชาชนทุก
ครัวเรือน บนพ้ืนฐานกระบวนการส่งเสริมพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ภาคท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือบูรณาการ
ก าหนดปัญหาสุขภาพ ด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้
ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทการจัดการระบบสุขภาพของชุมชน ตามแนวคิด “ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสุขภาวะชุมชน” 
กลไกการด าเนินงานภาครัฐต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้ให้ข้อมูลและท าหน้าที่เชื่อมประสานภาคส่วนต่าง ๆ  ของชุมชนเข้า
มาด าเนินการร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น จัดระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยลดภาวการณ์
เจ็บป่วย ความคุมสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลแห่งสุขภาพชุมชนโดยประชาชน อสม. แกนน าสุขภาพ ภาคีภาครัฐท้องถิ่นเข้า
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มามีส่วนร่วมอย่างเข็มแข็ง ขับเคลื่อนพลังชุมชนอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะ และ
ความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน 

จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ โดย
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม-3 อ. 2 ส. ผ่านการด าเนินงานหมู่บ้าน/ต าบลจัดการสุขภาพ มาตั้งแต่ปี 2550 
โดยเน้นการพ่ึงตนเองทางสุขภาพตามวิถีและบริบทของพ้ืนที่ในการลดโรคและภัยด้านสุขภาพ จากการ
ประเมินผลในปี 2558 เป้าหมายต าบลจัดการสุขภาพ จ านวน 25 ต าบล( 50% ของต าบลทั้งหมด จาก51 
ต าบล) ผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในระดับพัฒนา 7 ต าบล ระดับดี จ านวน 15 ต าบล ระดับดีมาก 
จ านวน 3 ต าบล และระดับดีเยี่ยม จ านวน 3 ต าบล ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84.00  และมีหมู่บ้านผ่าน
เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ จ านวน 555 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 96.52 ซึ่งต าบลต้นแบบในการจัดการ
สุขภาพของจังหวัดในการเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่การด าเนินการที่ผ่านมาเน้นให้พ้ืนที่
ก าหนดประเด็น ยังไม่ได้มีก าหนดมีการบูรณาการทั้ง 5 กลุ่มวัย และยังขาดการประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจยั่งยืน 5 ระดับ ใช้
ประเมินตั้งแต่ ปี 2558 – 2560  

ระดับพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบเครือข่ายการสร้างพัฒนาทีมงานก าหนดบทบาท มีการใช้แผนที่
ทางเดินยุททศาสตร์มีกระบวนการจัดท าแผน มีการพัฒนาความรู้ อสม.การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ระดับพัฒนา มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าแผน มีการระดมทุนสุขภาพ มี
การสื่อสาร มีการวิเคราะห์สถานการณ์วิสาหกิจชุมชน 

ระดับดี ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ามาขับเคลื่อน มีกิจกรรมเชิงรุก มีอสม.นักจัดการสุขภาพ หมู่บ้านผ่าน
เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพร้อยละ 70 มีการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 

ระดับดีมาก มีข้อมูลประเมินผล มีกระบวนการควบคุมก ากับ มีการสรุปประเมินผล มีผลลัพธ์การ
พัฒนา มีมาตรการทางสังคม 

ระดับดีเยี่ยม มีวิทยากรชุมชนต้นแบบ มีการสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ มีศูนย์เรียนรู้
สุขภาพชุมชน มีการเสร้างเครือข่าย มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า 

ส าหรับปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ปรับเกณฑ์การ
ประเมินต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังนี้ 

ต าบลจัดการสุขภาพดี  หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา
หรือก าหนดปัญหาสุขภาพ ก าหนดอนาคต ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม 
รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยง ในเรื่องการดูแลสุขภาพ  5 กลุ่มวัย  ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืนต าบล
เป้าหมาย หมายถึง ร้อยละ  100 ของต าบลตามเขตการปกครองในทุกอ าเภอ โดยขอให้เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS: District Health System) 

มาตรฐานที่ก าหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ T-PAR ดังนี้ 

ระดับพ้ืนฐาน :  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (ทีมงาน)             : T : Team 
ระดับพัฒนา  :  การพัฒนากระบวนการจัดท าตามแผนสุขภาพต าบล  : P : Plan 
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ระดับด ี   :  การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ           : A : Activity 
ระดับดีมาก   :  ต าบลที่มีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง )               : R : Results 
ระดับดีเยี่ยม  :  ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ นวัตกรรมสุขภาพอย่างน้อย  1  เรื่อง 
 

ทีมการพัฒนา (ระดับพื้นฐาน);  T:Team 
มีองค์ประกอบเครือข่ำยที่เข้ำร่วมทีมสุขภำพต ำบลจำกหลำยภำคส่วนมีกำรสร้ำงและพัฒนำ    

ทีมเครือข่ำยสุขภำพต ำบล โดยก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำร่วมกันและบทบำทของแต่ละภำคส่วนที่ชัดเจน
มีกำรพัฒนำศักยภำพทีมสุขภำพต ำบล  ในเรื่องกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล  โดยใช้แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์
หรือกระบวนกำรจัดท ำแผนอย่ำงมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพประกอบกำรพัฒนำ             
มีกำรพัฒนำควำมรู้ อสม.ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจำกวิถีชีวิต ได้แก่  โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคมะเร็ง พัฒนำกำรเด็ก  และหลักสูตรนักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัย 

 

การพัฒนากระบวนการจัดท าตามแผนสุขภาพต าบล (ระดับพัฒนา) P:Plan 
2.1 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

จัดท าแผนสุขภาพต าบล 
2.2 มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของชุมชน และร่วมจัดท าแผนสุขภาพต าบล โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เพื่อการ
แก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน 

2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้สนับสนุนโครงการ และ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้  

2.4 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ 

ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
 

การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ (ระดับดี) ; A 
3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังส าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล /โครงการ /กิจกรรม อย่างมี 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ 
3.2  มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนสุขภาพต าบล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ(๓อ. ๒ส.) การเฝ้าระวัง

โรค/เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพวิถีชีวิต การคัดกรอง การคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี อสม. แกนน าชุมชน เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3.3 มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างน้อย 
ร้อยละ 20 ของทีไ่ด้รับการอบรม 

3.4 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 70 
3.5 มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพ่ือด าเนินการวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า  

การให้บริการหรือการอ่ืนๆ 
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ต าบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก); R:Results 
4.1 มีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุมก ากับ การบริหารจัดการ การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ 

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอ 
4.3  มีการสรุปประเมินผล  เพ่ือปรับกระบวนการ /กิจกรรม/โครงการ 
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น มีมาตรการทางสังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
4.5 มีวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การด าเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใช้ในชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายรับ) อย่างน้อย 2 แห่ง/ต าบล 
 

ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ(ระดับดีเยี่ยม) 
5.1  มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูหรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต้นแบบใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
5.2  มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ที่น าไปสู่การส่งเสริม

สุขภาพการป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
5.3  มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม. ที่มี

หลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 
5.4  มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาระหว่างชุมชน หรือต าบลอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 
5.5  มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า (การน าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  ผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้

ในชุมชนเข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  หีบห่อ  การจัดการด้านการตลาดเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้) 
อย่างน้อย ต าบลละ 1 แห่ง 
เป้าหมาย: ร้อยละ70 ของต าบลที่มีการจัดการคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐาน   (Quality of Life 
Management Tumbol; QMT) ระดับดีเยี่ยม 
 
สูตรการค านวณ : ระดับดีเยี่ยม 
         จ านวนต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม x 100 
                                           จ านวนต าบลทั้งหมด    

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
30 40 50 60 70 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 
ต าบลท่ีผ่านการระดับดีขึ้นไป 70% 

เกณฑ์ใหม่ 
ผ่านระดับ 5  

2558 2559 2560 2561 
ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี 
ที่มีกระบวนการสร้างสุขภาพ  
มีการบูรณาการร่วมกัน มี
นวัตกรรมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
ลดปัจจัยเสี่ยง 4 อ 3 ส และโรค
วิถีชีวิต 5 โรค(ดีเยี่ยม) 

ต าบล/
ร้อยละ 

21/41.17 44/86.27 37/72.55 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
24 ต าบล 
(47.06) 
ผ่านเกณฑ ์
27 ต าบล 
(52.94) 

 
ตาราง 59 รายงานผลการประเมินต าบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 

 ต าบล
ทั้งหมด 

จ านวน
ต าบลยัง

ไม่ประเมิน 

จ านวน
ต าบลที่
ประเมิน 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

เชียงราย 124 81 43 22 17.74 21 16.94 
เชียงใหม่ 204 126 78 30 14.71 48 23.53 
น่าน 99 79 2 0  2 2.02 
พะเยา 68 44 24 5 7.35 19 27.94 
แพร่ 78 72 6 2 2.56 4 5.13 
แม่ฮ่องสอน 45 30 15 5 11.11 10 22.22 
ล าปาง 100 89 11 5 5.00 6 6.00 
ล าพูน 51 0 51 24 47.06 25 52.94 
รวม 769 539 230 93 40.43 137 17.82 

ที่มา : http://thaiphc.net/new/tmh/province_network.html?year=2561&formId=12 

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.50 น.  
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งานพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ต าบลจัดการสุขภาพ 
Input Process Output Outcome 

1.นโยบาย ก าหนด ร้อยละ 70 ของ 
หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  
2.นโยบายก าหนดต าบลจัดการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
3. หมู่บ้านจัดการสุขภาพทั้งหมด 577
หมู่บ้าน รวม 17 ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ล าพูนรวมทั้งหมด 594 หมู่บ้าน 
4. ต าบลทั้งหมด 51 ต าบล 
5. มีการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/
จังหวัด จากสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จังหวัด
นครสวรรค์  
6. สสจ.มีงบสนับสนุนงบด าเนินการ
ประกวดหมู่บ้าน/ต าบลจัดการ/รร.สุข
บัญญัติแห่งชาติ 60,000 บาท ชี้แจงการ
ด าเนินงาน 6,300 บาท รวม 66,300 
บาท  
7. พ้ืนที่บางอ าเภอมีการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
เช่น อ.เมืองล าพูน อ.ลี้ เทศบาลเมือง
ล าพูน  
8.มีการจัดประกวดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ในระดับพ้ืนที่ 
 

1.ประสานงาน รพท/รพช/สสอ.ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดโรค/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ จ านวน 1 หมู่บ้าน 1 ต าบล/อ าเภอ 
2.ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค/ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติโดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของทีมงานให้มีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การพัฒนา
กระบวนการจัดท าตามแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน การขับเคลื่อนแผนสุขภาพชุมชน
สู่การปฏิบัติ สามารถเป็นหมู่บ้านจัดการสุขภาพชีวิตต้นแบบโดยเน้นกิจกรรม 3 อ. 
2 ส.หมู่บ้านมีระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบ 
3.ประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการด าเนินงาน 
4.การน าเสนอผลการด าเนินงานหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด
โรค/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบและสรุป 
5.การเยี่ยมเสริมพลังต าบลจัดการสุขภาพ 
6.รายงานผลการด าเนินงาน 
 แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
แบบประเมินต าบลจัดการสุขภาพดี ของกระทรวงสาธารณสุข  
แบบประเมินหมูบ้านจัดการสุขภาพ 
ศสมช. /สุขศาลา  
ภาพถ่าย  รายงานการประชุม 
แผนพัฒนาด้านสุขภาพ  ระดับต าบล  หมู่บ้าน 
บันทึกผลการด าเนินงาน  หรือเอกสารที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบล/
อ าเภอครบ 8 อ าเภอ 
2.มีหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ต้นแบบทุกอ าเภอ  
3.มีโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบ 
4.มีต าบลจัดการสุขภาพ
ต้นแบบทุกอ าเภอ 
5.อปท.สนับสนุนการ
ด าเนินงานหมู่บ้าน/ต าบล
จัดการสุขภาพ 
6.ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองและ
สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ 
7.เกิดโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของต าบลจัดการสุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ๆ 

1.มีหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ 528 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 88.00 
2.มีต าบลจัดการสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ 27 ต าบล  
ร้อยละ 52.94 
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Gap analysis 
1.โครงสร้างคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพยังไม่มีความชัดเจน 
2.หมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ได้ถูกเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และในปี 2561 กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพไม่ได้สนับสนุนแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และไม่ได้ระบุให้ต้องประเมินท าให้การ
พัฒนางานหมู่บ้านจัดการขาดความต่อเนื่อง 

3.บุคลากรในระดับพ้ืนที่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยบุคลากรระดับอ าเภอ และต าบล
ที่มปีระสบการณ์ในการท างานเป็นผู้สอนงาน 

4.เกณฑ์การประเมินต าบลจัดการสุขภาพได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จาก 5 ระดับการพัฒนาเป็น
เกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน ท าให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
แนวทางการพัฒนาปี 2562 

1.พัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหมู่บ้านต าบล
จัดการสุขภาพโดยการพัฒนาเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครอบคลุม ทุกอ าเภอ 

2.พัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ต าบลต้นแบบการจัดการสุขภาพ สนับสนุนให้เกิด
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหมู่บ้าน/ต าบลจัดการสุขภาพ 

3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลังต าบลจัดการสุขภาพโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัด/เขต
สุขภาพ/สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
11.2 การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  

แผนพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัวในระดับอ าเภอ/จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
แผนพัฒนา อสค.ทุกอ าเภอ โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพ อสค. จ านวน 5,379 คน ในเดือน มีนาคม - เมษายน 
2561 และมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน เป้าหมายการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) ประจ าปีงบประมาณ  2561   
เป้าหมาย 

ครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ร้อยละ 70  
ของครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ตาราง 60 แสดงเป้าหมายการด าเนินงานครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

อ าเภอ เป้าหมาย 
รวม 

เป้าหมาย (คน/ครอบครัว) งบประมาณ 
CKD3 LTC NCD 

เมืองล าพูน 1,575 525 525 526 26,250 
บ้านธิ 213 71 71 71 3,550 
แม่ทา 633 211 211 211 10,550 
ป่าซาง 948 316 316 317 15,800 
บ้านโฮ่ง 528 176 176 176 8,800 
ลี้ 843 281 281 282 14,050 
ทุ่งหัวช้าง 318 106 106 106 5,300 
เวียงหนองล่อง 318 106 106 106 5,300 

ล าพูน  5,379 1,792 1,792 1,795  

file:///C:/newphc/ProvinceInfos/showAmpurInfo/2556/56


120 
 

ตาราง 61 ผลกำรด ำเนินงำนงำนพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 
 

อ าเภอ จ านวน อสค.ทั้งหมด  
/ อสค.และครอบครัว
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการ
ประเมินศักยภาพ

ครอบครัว  ปี 2559 

จ านวน อสค.ทั้งหมด  
/ อสค.และครอบครัว
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการ
ประเมินศักยภาพ

ครอบครัว  ปี 2560 

จ านวน อสค. และครอบครัว
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการ

ประเมินศักยภาพครอบครัว   
ปี 2560 

เกินร้อยละ 70 

จ านวน อสค.
เป้าหมาย /  ปี 

2561 

ผลการพัฒนา อสค. ปี 
2561 (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 

สค.2561) 
http://fv.phc.hss.mop

h.go.th/ 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัวเป้าหมาย  

ปี 2561 
ที่ต้องประเมิน (30% ของ
จ านวน อสค.เป้าหมาย) 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัวที่ได้รับการ

ประเมินศักยภาพ
ครอบครัว  ปี 2561 

เกินร้อยละ 70 
เมืองล าพูน 90 1,225 / 380 352 (92.63) 1,575 498 472 439  (93.00) 
บ้านโฮ่ง 30 460  / 143 137 (96.00) 528 186 159 151 (94.96) 
แม่ทา 36 606 / 186 173 (92.80) 633 896 190 175 (92.10) 
ลี้ 48 788 / 240 216 (80.00) 843 231 253 207 (81.81) 
ทุ่งหัวช้าง 18 273 / 85 79 (92.94) 318 87 96 88 (91.66) 
ป่าซาง 54 643 / 200 187 (93.50) 948 1,238 285 268 (94.03) 
บ้านธิ 12 182 / 57 53 (92.98) 213 303 64 58 (90.62) 

เวียงหนอง
ล่อง 

18 273 / 85 79 (92.94) 318 242 96 89 (92.70) 

รวม 306 4,450  / 1,376 1,276 (92.73) 5,379 3,681 (68.43) 1,615 1,475 (91.33) 
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  งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  

Input Process Output Outcome 
1.นโยบาย ก าหนด เป้าหมาย อสค.ปี 
2561 จ านวน 5,379 คน  
2.นโยบายก าหนด อสค.และ
ครอบครัวผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 30 ของ อสค.กลุ่มเป้าหมาย 
๓. กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
เป้าหมายให้มี อสค.ปี 2561 จ านวน 
400,000 คน และภายใน 5 ปี มี
อสค. 4ล้านคน 
4. สสจ.ได้ชี้แจงการด าเนินงาน ผ่าน
ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ 
๖. สสจ.มีงบสนับสนุนงบด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพ อสค. จ านวน 1,792 
คน จ านวนเงิน 89,600 บาท โดย
งบประมาณเบิกแทนกัน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ/
ต าบล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน และทุกอ าเภอจัดประชุมชี้แจงในระดับ รพ.สต. 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ อสค.ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร อสค.ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง 
3.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมีการพัฒนา อสค.ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร1)กลุ่ม 
อสค.เพ่ือดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง CKD 2)กลุ่ม อสค.เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ LTC 3)กลุ่ม
อสค.เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs 4)หลักสูตรอ่ืน ๆ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนา อสค.ดังนี้ 
4.การขึ้นทะเบียน อสค. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ด าเนินการพัฒนาและขี้น
ทะเบียน อสค.ลงในเว็ปไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว  
5.การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค.  
  2.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสค.ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค.ตาม
ความสมัครใจ โดย อสค.แต่ละคนประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองตามแบบ
ประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลการประเมินด้วยตนเอง หรือ จนท.สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 
  2.2 ผู้รับผิดชอบงานระดับ อ าเภอ จังหวัด สุ่มประเมินตามแบบประเมินแล้วบันทึก
ผลการประเมินศักยภาพครอบครัวลงในเว็ปไซต์ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว http//fv.phc.hss.moph.go.th และระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาค
ประชาชนwww.thaiphc.net 
 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบล/
อ าเภอครบ 8 อ าเภอ 
2.มี อสค.ครบทุกหมู่บ้าน  
3.มี อสค.ต้นแบบ 
4.ขยายผลการด าเนินงาน 
อสค.ไปยังเครือข่ายอ่ืน 
เช่น อสค.ในสถาน
ประกอบการ อสค.ในวัด 
อสค.ในโรงเรียน 
5.มีการคัดเลือก อสค.
ต้นแบบในพื้นที่ เช่นเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 

1.มีอาสาสมัครประจ า
ครอบครัวจ านวน 3,440 คน 
2.มี อสค.และครอบครัวผ่าน
เกณฑ์ประเมินศักยภาพ
จ านวน 1,475 ครอบครัว 
ร้อยละ 91.33 
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Gap analysis 
1.จ านวนเป้าหมายอาสาสมัครประจ าครอบครัวถูกก าหนดจากกระทรวงจ านวนมากเกินไป และ

เป้าหมายขณะประชุมชี้แจงต้นปีงบประมาณ และกลางปีเมื่อติดตามผลงานไม่เท่ากันท าให้เกิดความสับสน 
2.งบประมาณและสิ่งสนับสนุนจากส่วนกลางมาล่าช้าท าให้ผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และ

การสนับสนุนงบประมาณน้อยกว่าผลงานที่ส่วนกลางได้ก าหนดไว้ 
3.การขึ้นทะเบียน อสค.ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เนทและความรับผิดชอบ

ของพ้ืนที่ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนทางเว็บไซค์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
4.ช่วงกลางปีซึ่งเป็นช่วงที่พ้ืนที่ถูกประเมินงานซึ่งพ้ืนที่จะให้ความส าคัญกับการประเมินผลงานซึ่ง

เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงก่อน การด าเนินงาน อสค.จึงถูกละเลย 
5.ความเข้าใจของพ้ืนที่ อสค.ยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนงานการพัฒนา อสค.ยังยึดติดกับ

ผู้ป่วยที่ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเท่านั้น  
 
แนวทางการพัฒนาปี 2562 

1.พัฒนาผู้รับผิดชอบงานในระดับพ้ืนที่โดยการพัฒนาเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบล/จังหวั ด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครอบคลุม ทุกอ าเภอ 

2.พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา อสค.ต้นแบบ สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ อสค. 
3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง อสค.ในพ้ืนที่โดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัด/เขตสุขภาพ/

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
4.บูรณาการงานร่วมกับงานอื่น เช่น อาสาสมัครดูแลผู้พิการ care giver งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
5.การพัฒนา อสค.อื่น เช่น อสค.ดูแลพระ อสค.ในสถานประกอบการ อสค.ในกลุ่มครอบครัวที่

ยังไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6.จัดท าคลิปผลงานการด าเนินงาน อสค.ต้นแบบต่าง ๆ  

 
11.3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย  

1.อสม.ได้รับการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านสุขภาพ  หลักสูตรการอบรมความรู้ อสม.นักจัดการ
สุขภาพตามกลุ่มวัย และได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด 

2.ร้อยละของอสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด(ร้อยละ 80) 

3.อสม.จังหวัดล าพูนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยมีการคัดเลือกให้เป็นอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ระดับเขตสุขภาพ ระดับภาค และระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นระดับต่าง ๆ  จังหวัดล าพูนมี อสม.ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขาในปี 2561 ดังนี้ 

1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายสมศักดิ์  ปัญจธง  
อสม.ต าบลต้นธง อ.เมืองล าพูน 

2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ นางมณฑา   ไชยนวล อสม.ต าบลบ้านกลาง อ.เมืองล าพูน  
3. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  ได้แก่ นางจารุณี    กันขัด   อสม.ต าบลนครเจดีย์  อ.ป่าซาง  
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4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นายสมศักดิ์ แสนแก้วกาศ 
อสม.ต าบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา  

5. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  
ได้แก่ นางปราณี ขันนา   อสม.ต าบลศรีบัวบาน  อ.เมืองล าพูน 

6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นางวาสนา  ปรุงเครื่อง อสม.ต าบลม่วงน้อย 
อ.ป่าซาง 

7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นางฟองแก้ว  มณีทอง   อสม.ต าบลบ้านโฮ่ง   
อ.บ้านโฮ่ง  

8. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  ได้แก่ นายจ ารัส    ค าใจ  อสม.ต าบลบ้านธิ อ.บ้านธิ 
9. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ไม่มี อสม.ผ่านการคัดเลือก  
10.สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก ไม่มี อสม.ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
11.สาขาทันตสุขภาพ ได้แก่ นางเพ็ญศรี   วงค์คม อสม.ต าบลห้วยยาบ  อ.บ้านธิ 

และได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับภาค ประจ าปี 2561 จ านวน 1 คน ได้แก่  
นางฟองแก้ว   มณีทอง   อสม.ต าบลบ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ     
 

ตาราง 62 แสดงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นระดับต่าง ๆ  
 

ป ี
อสม.ดีเด่น

ระดับจังหวัด 
อสม.ดีเด่น
ระดับเขต
สุขภาพ 

อสม.ดีเด่น
ระดับภาค 

อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ 

องค์กรอสม.ดีเด่น 

ปี 2558 10 - 1 - รองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเขต 

ปี 2559 10 1 - - รองชนะเลิศอันดับ 1 
 ระดับเขต 

ปี 2560 10 - 1 - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต 
ปี 2561 9 - 1 - รองชนะเลิศอันดับ 1  

ระดับเขต 
 

องค์กรอสม.สร้างสุขภาพรู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 ปรากฏผลดังนี้ 
ชนะเลิศ ชมรมอสม.อ าเภอบ้านโฮ่ง (รองชนะเลิศอันดับหนึ่งองค์กรอสม.ดีเด่นระดับเชตสุขภาพ) 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมรมอสม.อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
รองชนะเลิศอันดับสอง ชมรมอสม.อ าเภอป่าซาง 

          องค์กรอสม.ที่ผลงานต่อเนื่อง ได้แก่ ชมรมอสม.อ าเภอบ้านธิ ได้รับรางวัลองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ
ดีเด่นระดับจังหวัด 3 ปีซ้อน (2558 – 2560) ชนะเลิศองค์กรอสม.ดีเด่นระดับเขต ปี 2560 และได้รับรางวัลค่า
ของแผ่นดิน จังหวัดล าพูน ปี 2561 ประเภทองค์กรดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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ตาราง 63 ผลการด าเนินงาน การได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยและมีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดร้อยละ 80   
 

อ ำเภอ จ ำนวน  
อสม.ทั้งหมด 

2559 2560 2561 
จ านวนอสม.ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร อสม.นักจัดการ
สุขภาพและผ่านเกณฑ์
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน เกินร้อยละ 80 / 
ร้อยละ 

จ านวน อสม. เป้าหมาย 
ที่ได้รับการอบรม
หลักสูตร อสม.นัก
จัดการสุขภาพตามกลุ่ม
วัย  ปี 2560 

จ านวนอสม.ที่ได้รับการ
อบรม อสม.นักจัดการ
สุขภาพและผ่านเกณฑ์
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน เกิน
ร้อยละ 80 / ร้อยละ 

จ านวน อสม. เป้าหมาย 
ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร 
อสม.นักจัดการสุขภาพตาม
กลุ่มวัย  ปี 2561 

จ านวนอสม.ที่ได้รับการ
อบรม   อสม.นักจัดการ
สุขภาพและผ่านเกณฑ์
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน เกินร้อยละ 80 / 
ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 3,285 130 (99.24) 150 139 (92.66) 150 141 (94.00) 
บ้ำนโฮ่ง 1,266 50 (100) 50 48 (96.00) 50 47 (94.00) 
แม่ทำ 1,074 55  (94.83) 60 56 (93.33) 60 56 (95.00) 
ลี้ 1,711 73 (93.59 80 72 (90.00) 80 74  (92.50) 
ทุ่งหัวช้ำง 541 27 (96.43) 30 28 (93.33) 30 28 (93.33) 
ป่ำซำง 1,751 88 (97.78) 90 84 (93.33) 90 84 (93.33) 
บ้ำนธิ 620 20 (100) 20 20 (100) 20 20 (100) 

เวียงหนองล่อง 708 36 (100) 30 28 (93.33) 30 27 (90.00) 
รวม 10,956 479 (97.56) 510 475   (93.13) 510 477    (93.52) 
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อสม.จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็น อสม. 4.0   เป้าหมาย การพัฒนา อสม.ให้มีศักยภาพเป็น อสม. 4.0 จ านวน 45 คนต่อต าบล รวมจ านวนเป้าหมาย 2,381 คน  
      ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของ อสม.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70)มี เกณฑ์ เป้าหมาย ดังนี้ 

1.ร้อยละ 70 ของอสม.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล 
2.ร้อยละ 35 ของอสม.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

     ตาราง 64 แสดงผลการด าเนินงาน การพัฒนาอสม.ให้มีศักยภาพเป็น อสม. 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : จำกเว็บไซด์ www.thaiphc.net  
 
 
 
 

อ าเภอ 
อสม. 4.0 First Aid อสม.มีทักษะ CPR 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  
เมืองล าพูน 675 685 101.48 473 675 70.00 165 435 263.04 
แม่ทา  270 260 96.30 189 230 82.17 66 130 196.52 
บ้านโฮ่ง  225 250 111.11 158 239 65.90 55 154 279.37 
ลี้  360 355 98.61 252 355 70.99 88 241 273.24 
ทุ่งหัวช้าง 135 125 92.59 95 120 78.75 33 60 181.41 
ป่าซาง  410 265 64.63 287 260 90.59 100 140 139.37 
บ้านธิ 90 80 88.89 63 80 78.75 22 50 226.76 
เวียงหนองล่อง  135 130 96.30 95 130 72.69 33 60 181.41 

รวม 2,300 2,150 93.48  2,089 77.07  1,270 60.79 
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งำนพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)  
Input Process Output Outcome 

1.นโยบาย ก าหนด เป้าหมาย พัฒนาอสม.หลักสูตรนักจัดการ
สุขภาพปี 2561 ต าบลละ 10 คน รวม 510 คน  
2.นโยบายก าหนด จ านวนอสม.ที่ได้รับการอบรม อสม.นัก
จัดการสุขภาพและผ่านเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน เกินร้อยละ 80  
3. กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมายให้มี อสม. 4.0 ปี 
2561 จ านวน 45 คน/ต าบล  
4.มีตัวชีวัด ดังนี้ 
ร้อยละ ของ อสม.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม.4.0ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70)มี เกณฑ์ 
เป้าหมาย ดังนี้ 
  1.ร้อยละ 70 ของอสม.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง 
การปฐมพยาบาล 
  2.ร้อยละ 35 ของอสม.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
5. สสจ.ได้ชี้แจงการด าเนินงาน ผ่านผู้รับผิดชอบงาน 
ระดับอ าเภอ 
6. สสจ.มีงบสนับสนุนงบด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.นัก
จัดการสุขภาพ จ านวน 510 คน จ านวนเงิน 234,600 บาท 
การคัดเลือกองค์กรอสม.ดีเด่น 19,300 บาท โดยงบประมาณ
เบิกแทนกัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีงบประมาณ
จาก สสจ.ล าพูนเพ่ือแลกเปลี่ยน อสม.นักจัดการสุขภาพ 
จ านวน 80 คน จ านวนเงิน 39,400 บาท และการคัดเลือกและ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น จ านวนเงิน 53,300 บาท  

1.สสจ.ล าพูนคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ส่งผลการ
คัดเลือกและส่งตัวแทน อสม. ดีเด่น ในแต่ละสาขาในแต่ละสาขา
เข้าประกวดในระดับเครือข่ายบริการ และระดับภาค ในเดือน 
ธันวาคม 2560โดยสาขาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น 
จ านวน 11 สาขา  
2.การคัดเลือก องค์กรอสม.ดีเด่นระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  
3.สสจ.ล าพูนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา อสม.นักจัดการ 
การติดตามในแต่ละอ าเภอ 
4.สสจ.ล าพูนจัดกิจกรรมให้ อสม.นักจัดการสุขภาพมาแลกเปลี่ยน
พ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพต.บ้านธิ อ.บ้านธิ เดือนกค.2561 
5.การประเมินศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ และอสม.4.0  
  5.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม.ประเมินศักยภาพ อสม.
นักจัดการสุขภาพ และอสม.4.0จ โดย อสค.แต่ละคนประเมิน
ศักยภาพครอบครัวของตนเองตามแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผล
การประเมินด้วยตนเอง หรือ จนท.สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นท่ี 
  5.2 ผู้รับผิดชอบงานระดับ อ าเภอ จังหวัด สุ่มประเมินตามแบบ
ประเมินแล้วบันทึกผลการประเมินศักยภาพอสม.ลงในเว็ปไซต์
ฐานข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
http//fv.phc.hss.moph.go.th และระบบสารสนเทศงาน
สุขภาพภาคประชาชนwww.thaiphc.net 
6.อบจ.ล าพูนน า อสม.4.0ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล 
CPR แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างจังหวัด 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบล/
อ าเภอครบ 8 อ าเภอ 
2.มี อสม.นักจัดการ
สุขภาพ และ อสม.4.0 
ครบทุกหมู่บ้าน  
3.มี อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด และระดับภาค 
4. มี อสม.ดีเด่น อสม.นัก
จัดการสุขภาพ และ อสม.
4.0 เป็นทีมสุขภาพ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาค
ประชาชนในพื้นท่ี 
5.เกิด นวัตกรรมสุขภาพ
ในพ้ืนที่ อสม.ดีเด่น และ
เกิดเครือข่าย อสม.นัก
จัดการสุขภาพระหว่าง
พ้ืนที่  
6.มีองค์กรอสม.สร้าง
สุขภาพ 8 องค์กรและ
องค์กรอสม.จังหวัดล าพูน
ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กร
สร้างสุขภาพดีเด่นระดับ
เขต 

1.มีอสม.นักจัดการ
สุขภาพ จ านวน 510 
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน 
จ านวน 477 คน 
(93.52%) 
2.มี อสม. 4.0 
จ านวน 2,150 คน มี
ความรู้ด้านการปฐม
พยาบาล 2,089 คน 
ร้อยละ 77.07 และมี
ทักษะการช่วยเหลือ
ฟ้ืนคืนชีพ จ านวน 
1,270 คน ร้อยละ 
60.79 
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Gap analysis 
1.การพัฒนา อสม.4.0 ต้องอาศัยเทคโนโลยี ซึ่ง อสม.จังหวัดล าพูนส่วนใหญ่มีอายุมากเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนา 
2.การสนับสนุนเครื่องมีอ และงบประมาณให้ อสม.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการท างานของ อสม.ยัง

ไม่เพียงพอ เช่นงบประมาณสสม.ในพื้นที่ขาดหายไป  
3.ภาระงานของ อสม.มีมากท าให้อสม.บางส่วนลาออก เป็นภาระให้พื้นที่ต้องหา อสม.มาทดแทน 

ซึ่ง อสม.ที่เข้ามาใหม่มักขาดทักษะการท างาน และจิตอาสา  
แนวทางการพัฒนาปี 2562 

1.พัฒนาผู้รับผิดชอบงานในระดับพื้นที่โดยการพัฒนาเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต าบล/จังหวัด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ครอบคลุม ทุกอ าเภอ 

2.พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา อสม.ดีเด่น สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ อสม.ดีเด่นระดับต่าง ๆ   
3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง อสม.นักจัดการสุขภาพในพ้ืนที่โดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/จังหวัด/

เขตสุขภาพ/สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
4.บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงาน เช่น อปท. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ซึ่งมีงบประมาณ

ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.โดยการท าเป็นโครงการที่ท าร่วมกับ สสจ.  
5.การพัฒนาชมรม อสม. ทุกระดับจะส่งเสริมให้ องค์กร อสม.มีความเข็มแข็ง และการส่งเสริมให้องค์กร 

อสม.ได้รับรางวัลต่างหน่วยงานเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ให้อสม.ได้มีก าลังใจในการท าความดีเพ่ือแผ่นดินต่อไป 
6.จัดท าคลิปผลงานการด าเนินงาน อสม.ดีเด่น องค์กรอสม.ดีเด่น  

12.การด าเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างสุขภาพจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 
สถำนกำรณ์/ปัญหำที่พบ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพของประชำชนในปัจจุบันอำศัยกำร

รับรู้ทำงอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีมำกจนยำกที่จะแยกเยอะได้ว่ำเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่จริง หำกขำดกำรวิเครำะห์ที่
ถูกต้องก็จะมีกำรรับรู้ที่ผิด อีกท้ังสังคมยุคนี้ประชำชนเป็นทั้งผู้รับสำร และผู้ส่งสำรในเวลำเดียว เมื่อได้ข่ำวสำร
ไหนมำ ก็จะมีกำรส่งต่อ ถ้ำเป็นข้อมูลด้ำนสุขภำพที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญหำอันใด แต่ถ้ำเป็นข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนก็อำจส่งผลเสียต่อผู้รับข้อมูล 

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สื่อมวลชนในเขตจังหวัดล าพูน และผู้ด าเนินการหอกระจายข่าว จ านวน 1 ครั้ง 

เป้าหมายสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนา 
1.สื่อมวลชน สาขาต่างๆ 
2.ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ผู้ด าเนินการหอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน 

 

การด าเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวนเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์ที่
เข้าร่วมสัมมนา 

1. ผู้ด าเนินการ
หอกระจายข่าว 
ประจ าหมู่บา้น 
จ านวน 60 คน 

1. สื่อมวลชนดา้นวิทยุชุมชน  
จ านวน 35 คน 
2. สื่อมวลชนดา้นสิง่พิมพ์ จ านวน 10 คน 
3. ผู้ด าเนินการหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 10 คน 
4. สื่อมวลชนดา้นวิทยุคลื่นหลัก 
จ านวน 5 คน 

1.สื่อมวลชนดา้นวิทยุชุมชน  
จ านวน 25 คน 
2.สื่อมวลชนดา้นสิง่พิมพ์ จ านวน 10 คน 
3.ผู้ด าเนินการหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 10 คน 
4.เครือข่ายประสัมพันธ์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15 คน 
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ปัญหาอุปสรรค  
เครือข่ำยสื่อประชำสัมพันธ์ไม่รู้ช่องทำงที่จะเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง 
เครือข่ำยสื่อประชำสัมพันธ์มีควำมตระหนักในกำรที่จะส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง  

 

ผลการด าเนินงานเผยแพร่ข่าวสาธารณสุข และข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถำนกำรณ์/ปัญหำที่พบ สถำนกำรณ์ของโรคเกิดอย่ำงรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ขำด

แหล่งข้อมูลที่ชัดเจน อำจมีเสริมเติมแต่งท ำให้เกินจำกควำมเป็นจริง หรือน ำเสนอเพียงด้ำนเดียว จึงส่งผลเสีย
ต่อประชำชนผู้รับข่ำวสำร 

เป้าหมาย ประชาชนในเขตจังหวัดล าพูน ผลการด าเนินงาน  การเผยแพร่ข่าวสาธารณสุข และ                   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1.ทางสื่อหอกระจายข่าว เดือนละ 4 ครั้ง 
2.ทางออนไลน์ เว็บไซด์กระทรวง เดือนละ 4 ครั้ง 
3.ทางวิทยุ อสมท. จ านวน 4 ครั้ง   

Gap analysis 
1.สื่อมวลชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ มุ่งเน้นแต่ให้เชงิธุรกิจ 
2.ไม่มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 
1.พัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนเพ่ือให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ 

อย่างต่อเนื่อง 
2.หาแนวทางพัฒนาความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างสุขภาพ  

งานพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างสุขภาพ 
Input Process Output Outcome 

1.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
การสร้างสุขภาพ 
2.สนับสนุนสื่อและ
ช่องทางในการ
สื่อสาร 
 

1.ชี้แจงนโยบายการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ของ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพนูให้สื่อมวลชน
ทราบ 
2.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคการ
ประสานงานระหวา่ง
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพนูและสื่อมวลชน 
3.ประเมินความพึ่งพอใจ
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

  

1 สื่อมวลชนรับรูน้โยบาย
การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์
ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพนูให้สื่อมวลชน
ทราบ  
2 สรุปความคิดเห็นจาก
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ามา
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ประสานงานระหวา่ง
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพนูและ
สื่อมวลชน 
3 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความ
พึ่งพอใจในการสัมมนา 

-ร้อยละ 100 ของ สื่อมวลชน
สามารถเผยแพร่ข่าวสาร
ความรอบรู้ด้านสุขภาพได้
ถูกต้อง  
-ร้อยละ 100 ของประชาชน
จังหวัดล าพนู มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ  
-ร้อยละ 100 ของปัญหา 
อุปสรรคในการประสานงาน
ระหว่างสื่อมวลชนกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนได้รับการแก้ไข 
-ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความพึงพอใจทีไ่ด้
เข้าร่วมการสัมมนา 



 

  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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➢ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) (เป้าหมายร้อยละ 52) 
 

สถานการณ์  
การด าเนินงานทันตสาธารณสุขของจังหวัดล าพูน ยังคงเน้นการท างานในส่วนของการส่งเสริม 

ป้องกันสุขภาพช่องปากของเด็ก ตั้งแต่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีการให้ความรู้ เพ่ิมทักษะในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของผู้ปกครอง โดยฝึกแปรงฟันจากการปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถแปรงให้เด็กได้สะอาดทุกวัน 
รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กตามรอบของการรับวัคซีน เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุของเด็ก
เป็นระยะ ซึ่งหากพบเด็กที่มีความเสี่ยงต่อฟันผุ จะแนะน าผู้ปกครองทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟันผุ และ     
มีระบบการติดตามเด็กที่ไม่ได้รับการตรวจและทาฟลูออไรด์วาร์นิช เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี จะเริ่มเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การด าเนินงานทันตสาธารณสุข
ยังคงจะเน้นในเรื่องของส่งเสริม ป้องกัน แต่จะเพ่ิมในส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงให้สามารถดูแล
สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพฟันที่ดี เช่น อาหารว่าง ควรมีการจัดผลไม่ให้เด็กเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ โดยจังหวัดล าพูนยัง
ได้มีการด าเนินงานโครงการต้นแบบต าบลฟันดีเด็ก 0-3 ปีไม่มีฟันผอุย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้มีการด าเนินงานดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน โดยได้
มีการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ป.1 – ป.6 มีการด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน ทั้งมี
กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน มีการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกปี จากการด าเนินงานทันตสาธารณสุขดังกล่าว
ได้รับความร่วมมือจากทันตบุคลากรทุกอ าเภอ จึงท าให้ผลงานการด าเนินงานของจังหวัดผ่านตามเป้าหมายที่
วางไว้ คือ ร้อยละ 90.38 ซึ่งมากกว่าทั้งของเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ แต่สิ่งที่ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คือการเพ่ิมความเข้าถึงในการให้บริการทันตกรรมกับเด็กนักเรียนให้มากขึ้น เพ่ือท าให้ฐานข้อมูลจาก HDC มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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ผลการด าเนินงาน 
แผนภูมิ 22   แสดงผลงานตวัชีว้ัด เด็กอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ปี 2559 - 2561

 
(ข้อมูล HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561) 

จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ของจังหวัดล าพูนในภาพรวม
ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ ร้อยละ 67.33  79.59 และ90.38 ตามล าดับ แต่หากมองในระดับอ าเภอ 
พบว่า อ.เวียงหนองล่อง cavity free ในปี 2561 จะลดน้อยลงจากปี 2560 เล็กน้อย  
 

แผนภูมิ 23   เปรียบเทียบผลงานตัวชี้วัด เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ระหว่าง จ.ล าพูน  
                   กับระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ ปี 2559 – 2561 

 
(ข้อมูล HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561) 

พบว่าร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ของจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับของ
เขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ แสดงว่าแนวทางการด าเนินงานที่จ.ล าพูนได้ท ามาเป็นแนวทางที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กได้รับบริการทันตกรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกัน และการรักษาโรค      ในช่องปากได้
อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และอ่ืนๆ รวมถึงยังต้องมีการพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตก
รรมของเด็กนักเรียนประถมที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เข้าถึงมากขึ้นอีกด้วย 

อ.เมือง
ล าพูน

อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้
อ.ทุ่งหัว

ช้าง
อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ

อ.เวียง
หนองล่อง 

จ.ล าพูน

ปี 2559 62.8 72.37 74.39 60.71 67.39 74.05 72.73 50.88 67.33

ปี 2560 72.34 81.45 87.23 79.89 93.37 76.21 77.85 80.91 79.59

ปี 2561 87.85 95.59 89.87 89.15 93.7 87.22 98.61 76.47 90.38
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จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ประเทศ

ปี 2559 67.33 73.39 58.84

ปี 2560 79.59 76.25 71.74

ปี 2561 90.38 81.83 81.97
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Gap Analysis  
จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดนี้  เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่าเป็นผลจากการตรวจเด็ก

กลุ่มเป้าหมายเพียงร้อยละ 33.44 ซึ่งยังถือว่าน้อย ดังนั้นสิ่งที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในปีถัดไปคือ การเพ่ิมการเข้าถึง
บริการทันตกรรมของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงรับหรือเชิงรุก รวมถึงการดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจาก 
Data Exchange ของระบบ HDC เพ่ือติดตามเพ่ือให้บริการ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน และการรักษาทางทันตกรรมต่างๆ 
หากการเข้าถึงบริการของเด็กกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้ข้อมูลผลงานตัวชี้วัดก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้นตามมาด้วย 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากระบบรายงาน HDC ซึ่งในรายละเอียดการ

ค านวณตัวชี้วัด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่น ามาค านวณมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลในปีก่อนๆ 
มาเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจ านวนเป้าหมายที่ก าหนดตาม type 1 และ 3 แต่ไม่ได้ก าหนดตามโรงเรียนที่
เด็กเรียนอยู่ ท าให้จะต้องมีการปรับกระบวนการท างานใหม่ ซึ่งอาจจะต้องท านอกเวลาราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงาน    
การเข้าถึงบริการตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.ระดับจังหวัด มีการติดตามผลการด าเนินงานของทั้งระดับอ าเภอและต าบล โดยคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่

ในทุก ๆ เดือน เพ่ือให้ทางพ้ืนที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดจะได้มี       
การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป รวมถึงวางแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเรื่องข้อมูลสารสนเทศด้าน          
ทันตสาธารณสุขในปีถัดไป 

2.ระดับอ าเภอ มีการดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจาก Data Exchange รวมถึงมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของระดับต าบล และวางแผนการท างานร่วมกันในเชิงรุกเข้าไปในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย 
และช่วยกันด าเนินงานให้ผ่านตัวชี้วัด 

3.ระดับต าบล มีการดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจาก Data Exchange เพ่ือให้ทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเข้าไปติดตามและให้บริการทันตกรรม เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
อ าเภอแม่ทาได้ด าเนินการโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในชื่อเครือข่ายแม่ทา(ฟันดี)            

ที่ 1 ได้รับรางวัลเครือข่ายระดับ ยอดเยี่ยม ในการประกวดระดับประเทศ  
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ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุน
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(เป้าหมายร้อยละ 60) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต (เป้าหมายร้อยละ 35) 
 

สถานการณ ์
ตาราง 65  แสดงจ านวนรพ.สต.ที่มีการบริการทันตกรรม ปี 2561  

หน่วยบริการ 
รพ.สต.
(แห่ง) 

มียูนิต 
ทันตกรรม 

(แห่ง) 

มีทันตบุคลากร
ประจ า(A) 

มีทันตบุคลากร
หมุนเวียน (B) 

มีทันตบุคลากร
ให้บริการทันตกรรม 

(A+B) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองล าพูน 17 10 7 41.18 3 17.65 10 58.82 
แม่ทา 9 5 4 44.44 5 55.56 9 100.00 

บ้านโฮ่ง 9 4 3 33.33 1 11.11 4 44.44 
ลี้ 13 3 4 30.77 0 0.00 4 30.77 

ทุ่งหัวช้าง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 50.00 
ป่าซาง 13 6 4 30.77 4 30.77 8 61.54 
บ้านธิ 2 2 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

เวียงหนองล่อง 4 2 2 50.00 0 0.00 2 75.00 
รวมทั้งจังหวัด 71 34 27 38.03 14 19.72 41 57.75 

  
จากตาราง แสดงจ านวนรพ.สต.ที่มีบริการทันตกรรมปี 2561 จังหวัดล าพูนมีรพ.สต. จ านวน

ทั้งหมด 71 แห่ง สามารถให้บริการทันตกรรมโดยทันตบุคลากร จ านวน 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.75 โดย
แบ่งเป็น มีทันตบุคลากรประจ า จ านวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.03 เพ่ิมขึ้น 1 แห่งจากปี 2560 และทันตบุคลากร
หมุนเวียน จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.72 จะเห็นได้ว่าการให้บริการทันตกรรมของจังหวัดล าพูน ยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจากบุคลากร ครุภัณฑ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ จึงใช้แนวทางในการหมุนเวียนบุคลากรไป
ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน และส่งต่อการรักษาไปยังรพ.สต.ที่มียูนิตทันตกรรม หรือรพ.ใกล้เคียงแทน 
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ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

ตาราง 66 แสดงจ านวนรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก ปี 2561 

 

(ข้อมูล HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561) 
จากตาราง แสดงจ านวนรพ.สต.ของแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากทั้ง 2 

เกณฑ์ โดยจ านวนอ าเภอที่มีจ านวนรพ.สต.ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของจังหวัดล าพูน มีทั้งหมด 5 อ าเภอ จาก
ทั้งหมด 8 อ าเภอ ได้แก่ อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้าง อ.ป่าซาง และอ.บ้านธิ คิดเป็นร้อยละ 62.5      ซึ่ง
ผ่านตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมีอ าเภอที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ อ.เมืองล าพูน อ.ลี้ และอ.เวียงหนองล่อง ซึ่งใน     ปี
ถัดไปจะต้องมีการติดตาม ค้นหาปัญหา รวมถึงพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขเพ่ือให้ผลงานดีขึ้น
และผ่านตามเกณฑ์ในทุกอ าเภอ 

 

แผนภูมิ 24 แสดงร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
               แยกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1 (ปี 2561) 

 
(ข้อมูล HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561) 

ล าพูน เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภาพ

ที่ 1

ปี 2561 62.5 52 92.31 50 26.67 100 66.67 37.5 59.6
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อ าเภอ 
จ านวนรพ.สต.

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์  
6 กลุ่มวัย  

14 กิจกรรม
(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์ครอบคลุม 
200 คน ต่อ 1,000 

ประชากร 
(แห่ง) 

ผ่านทั้ง 2 เกณฑ์ 
ผ่านตัวชี้วัด 

แห่ง ร้อยละ 

เมืองล าพูน 17 9 9 6 35.29  
แม่ทา 9 9 9 9 100.00 ✓ 

บ้านโฮ่ง 9 6 6 6 66.67 ✓ 
ลี ้ 13 4 8 4 30.77  

ทุ่งหัวช้าง 4 4 4 4 100.00 ✓ 
ป่าซาง 13 9 9 9 69.23 ✓ 
บ้านธ ิ 2 2 2 2 100.00 ✓ 

เวียงหนองล่อง 4 2 3 2 50.00  
จังหวัดล าพูน 71 45 50 42 59.15 5 อ าเภอ 
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จากแผนภูมิ แสดงร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์แยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2561 พบว่าจังหวัดล าพูนมีร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์เป็น
อันดับที่ 4 รองจากจังหวัดพะเยา ล าปาง และเชียงราย อีกทั้งยังมากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตสุขภาพที่ 1 อีกด้วย 

 

2.2 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต (เป้าหมายร้อยละ 35) 
แผนภูมิ 25  แสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต จ.ล าพูน ปี 2559-2561 

 
(ข้อมูล HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561) 
 

จากแผนภูมิ แสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต จ.ล าพูน        ปี 
2559-2561 พบว่า แนวโน้มการใช้บริการสุขภาพช่องปากของจังหวัดล าพูนในทุกๆ อ าเภอเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเรา
มีการเน้นการให้บริการทั้งเชิงรับ และเชิงรุก รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานและมีการพัฒนาเรื่องข้อมูล
สารสนเทศเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจะด าเนินการแบบนี้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะในปี 2561   
จ.ล าพูน ยังคงไม่ผ่านตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่มีอ าเภอที่ผ่านตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.แม่ทา    
อ.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง และ อ.บ้านธิ 

 

Gap Analysis 
มี 4 อ าเภอทีอั่ตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขตยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 

อ.เมืองล าพูน อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.เวียงหนองล่อง 
 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
สัดส่วนระหว่างทันตาภิบาลกับประชาชนในเขตรับผิดชอบไม่เพียงพอในบางพ้ืนที่ เนื่องจากจ านวน

ประชากรมีเยอะการให้บริการเลยยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
 
 
 

อ.เมือง
ล าพูน

อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ่ง อ.ลี้
อ.ทุ่งหัว

ช้าง
อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ

อ.เวียง
หนองล่อง

จังหวัด
ล าพูน

ปี 2559 13.11 27.07 10.7 11.35 10.23 11.32 18.92 11.93 13.73

ปี 2560 31.55 34.88 24.09 22.47 19.7 38.84 32.68 21.75 29.46

ปี 2561 31.92 41.59 35.13 30.84 32.01 39.43 38.61 25.83 34.08
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แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.ระดับจังหวัด มีการติดตามผลการด าเนินงานของทั้งระดับอ าเภอและต าบล โดยคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ใน

ทุก ๆ  เดือน เพ่ือให้ทางพ้ืนที่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และข้อมูล หากมีข้อผิดพลาดจะได้มีการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป รวมถึงวางแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเรื่องข้อมูลสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุขในปีถัดไป 

2.ระดับอ าเภอ มีการดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจาก Data Exchange รวมถึงมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของระดับต าบล วางแผนการท างานร่วมกันในเชิงรุกเข้าไปในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย และ
ช่วยกันด าเนินงานให้ผ่านตัวชี้วัด และหาแนวทางให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการทันตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

3.ระดับต าบล มีการดึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจาก Data Exchange เพ่ือให้ทราบ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเข้าไปติดตามและให้บริการทันตกรรม รวมถึงการเข้าหาประชาชนทั้งเชิงรับ และเชิงรุก 
เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

 
 

 



 

  
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และอาชีวอนามัย 
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➢ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
 

สถานการณ ์
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) จังหวัดล าพูน      

มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 8 แห่ง โรงพยาบาลสามารถพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็นระดับพ้ืนฐาน 4 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 50 ,ก าลังปรับสู่ระดับดี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 , ระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  
 
เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task)  
1.Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงาน)  
การด าเนินงาน มีขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย  
เครือข่ายการด าเนินงานระดับจังหวัด อ าเภอ ทุกแห่ง 

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

 

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

 
3.Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
 

  

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 90  

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

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากร้อยละ 20  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง  
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4.Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital และ

ให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

5.GAP Analysis   
 

P: สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายอย่าง
บูรณาการและผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน 
Best practices ทั้ง
เครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 

I: สนับสนุน
ให้เกิดบูรณา
การการใช้
ทรัพยากรใน
การพัฒนา
และ
ขับเคลื่อน
งาน 

R: สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital อย่างเป็น
รูปธรรม 

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

B: เสริมสร้าง
ทักษะความ
เชี่ยวชาญ
สนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ 

 

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

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2561 
ผลการด าเนินการตามประเดน็การตรวจราชการที่มุ่งเนน้  

ในปี 2561 จังหวัดล าพูน มีผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน  ดังนี้ 
ตาราง 67 แสดงผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital ประจ าปี 2561 

ชื่อโรงพยาบาล 
ผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1.โรงพยาบาลล าพูน รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสถานที่ 
ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม ทุกจุด ให้สะอาด ไม่มีกลิน่ 

2.โรงพยาบาลปา่ซาง   ดีมาก เผยแพร่นวัตกรรม ขยายกิจกรรมการด าเนินงาน 
GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่าย และชุมชน 

3.โรงพยาบาลบา้นโฮง่ รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ดูแลห้องส้วม IPD พื้นให้สะอาด  
5 ส ปรับพื้นที่ จัดให้มีที่ช าระลา้งการจัดการ 
ขยะติดเชื้อ 

4.โรงพยาบาลแม่ทา รักษาระดับ
มาตรฐาน 

ก าลังปรบั
สู่ระดับด ี

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที่  

5.โรงพยาบาลลี ้   ดีมาก เผยแพร่นวัตกรรม ขยายกิจกรรมการด าเนินงาน 
GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่าย และชุมชน 

6.โรงพยาบาล 
ทุ่งหัวช้าง 

รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที ่

7.โรงพยาบาลบา้นธ ิ รักษาระดับ
มาตรฐาน 

ก าลังปรบั
สู่ระดับด ี

 ปรับปรุง ห้องส้วม IPD , 5 ส ปรับพื้นที ่

8.โรงพยาบาล 
เวียงหนองล่อง 

รักษาระดับ
มาตรฐาน 

  ปรับปรุง ห้องส้วม , 5 ส ปรับพืน้ที ่
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ข้อเสนอแนะ เพ่ือโอกาสของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน มีดังนี้ 
1.โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก รักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความยั่งยืน 

ควรขยายกิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ให้ครอบคลุม เครือข่ายและชุมชน เกิด GREEN Community 
2.โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับดี รักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความ

ยั่งยืนและพัฒนาสู่ระดับดีมาก โดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลและเครือข่าย พร้อมทั้ง
ขยายกิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 

3.โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน รักษามาตรฐาน ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความ
ยั่งยืน และพัฒนาสู่ระดับดี / ระดับดีมาก โดย ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก โรงพยาบาล ,
ปรับปรุงห้องส้วมของโรงพยาบาล ทุกจุด ,พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระบบบ าบัดน้ าเสียให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก าหนด , ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ในโรงพยาบาล , ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาล
และเครือข่าย พร้อมทั้งขยายกิจกรรมการด าเนินงาน GREEN ในชุมชน เกิด GREEN Community 
 

ผลงานนวัตกรรม Green 
1. กระเป๋า 3 R พกพาสะดวก สบาย ส าหรับผู้ป่วยมารับยาต่อโดยประดิษฐ์จากถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก 
2. ที่นอนส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ถุงล้างไต น ากลับมาใช้ประโยชน์ ประดิษฐ์เป็นที่นอน ลดปริมาณขยะ 
3. ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ paperless : รณรงค์เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลดการใช้กระดาษ 
4. ติดตั้ง Solar Collector น าพลังงานจากแสงอาทิตย์ ใช้ในกระบวนการซักฟอกแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า 
5. ท าน้ าปั่นผักสมุนไพร ผลไม้ เพ่ือสุขภาพ บริการประชาชน ปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน ผักสมุนไพรไว้

ทานเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคอาหารลดโรค 
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

6. ตะกร้าวิเศษจากเศษที่เหลือ น าวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์ เป็นตะกร้า ลดปริมาณขยะ ขยะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
 

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

การขับเคลื่อนประเด็น GREEN & CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับปรุง
ด้านโครงสร้าง อาคาร และปรับภูมิทัศน์สถาปัตย์ จึงต้องการงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ,การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แยกเป็นสัดส่วน ให้ถูกต้อง เหมาะสม ,การปรับปรุงห้องน้ า    
ห้องส้วม และปรับปรุงโครงสร้างโรงครัว โรงอาหาร เป็นต้น 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค ์ที่ท าให้พัฒนายกระดับไม่ได้ เกิดจาก 

- โครงสร้าง อาคาร สถานที่ เก่า/ช ารุด 
- ไม่มีงบประมาณปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
1.ส่วนกลางควรพิจารณาสนับสนุนงบลงทุนให้หน่วยบริการเพื่อปรับปรุงด้านโครงสร้างและ 

อาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 
2.ควรมีการบูรณาการงาน ระดับกรม กอง ของกระทรวงสาธารณสุข แบบองค์รวม ในการตรวจ

ประเมินมาตรฐานต่างๆ ,มีเจ้าภาพกรม/กอง ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานชุดเดียว ,ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานให้
ผู้เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงาน ทุกระดับ รู้และเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตวัชี้วัด  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ถูกต้อง เหมาะสม 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 
 

สถานการณ์หรือสภาพปัญหา 
ตามที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังกระทบต่อสุขภาพประชาชนจ านวนมาก  นโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุขเน้น
หลักการส าคัญ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งการก าจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้งสร้างวินั ย
ของคนในชาติ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการ
ก าจัดขั้นสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี          
โดยแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากโรงพยาบาลของรัฐ  จังหวัดล าพูน มีสถานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐ ทั้งหมด 79  แห่ง  (เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง , โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง , รพ.สต.71 แห่ง) , 
โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง , สถานพยาบาล /คลินิกต่างๆ 137 แห่ง  
 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 
1.จัดท าแผนการด าเนินงาน ชี้แจงนโยบายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.สนับสนุน ควบคุมดูแลให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการตามหลักการของกฎกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ดังต่อไปนี้ 
2.1 การด าเนินการด้านบุคลากร 

1.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  
เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2.ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
2.2 ด้านการคัดแยกมูลฝอย 

1.มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 
2.มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม 

2.3 ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
1.ภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่อง หรือถังที่ท าด้วยวัสดุแข็งแรง 

ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้ 
2.ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงท าจากพลาสติก 

หรือวัสดุอ่ืนที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีการรับน้ าหนัก กันน้ าได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม 
3.มีเครื่องหมายและค าเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
4.มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือก 

หรือวัตถุอื่นให้แน่น 
5.มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง 
6.ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงครั้ง 

เดียวและท าลายพร้อมกับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
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2.4 ด้านการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
1.ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วย  

ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ในขณะปฏิบัติงาน 
2.ใช้รถเข็นเคลื่อนย้าย ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อยกเว้นกรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึนน้อย 
3.มีการก าหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน 
4.มีการท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณท่ีจัดไว้เฉพาะ  

และน้ าเสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2.5 ด้านลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

1.มีพ้ืนและผนัง ทึบ ท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ า และมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์
และแมลงน าโรคได้ 

2.มีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามน าไปใช้ในกิจการอ่ืน” 
3.มีอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีท่ีตกหล่นประจ ารถเข็น 

2.6 ด้านสถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
1.เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืนและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปก าจัด 
2.พ้ืนและผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
3.มีขนาดเพียงพอส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน 
4.มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ 
5.มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6.มีข้อความเป็นค าเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้อง 

หรือหน้าอาคาร 
2.7 ด้านการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดล าพูน ได้ท าสัญญากับบริษัทเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 
ส่งไปก าจัดที่บริษัทโชติฐกรณ์ นครสวรรค์ เผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง ดังนี้ 

1.จัดท าเอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อ 
สถานที่ก าจัดที่เชื่อได้ว่ามีการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง 

2.มีการใช้งานเอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1852/2556) และ
ด าเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3.จัดท าฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข 
4.นิเทศติดตามและประเมินผลสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561   
1. มีแผนการด าเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทั้งจังหวัด   
2. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง ในสถานบริการสุขภาพ (รวมไป

ถึงการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน) 
    2.1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง (โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง , 

โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  71 แห่ง) มีการให้ความรู้บุคลากรด้านการ 
คัดแยก จัดเกบ็ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ       

2.2 โรงพยาบาลทุกแห่งมีการให้สุขศึกษาแก่ญาติผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการคัดแยกมูลฝอย      
ติดเชื้อในการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 



141 

2.3 ทีมเยี่ยมบ้านของสถานบริการสุขภาพทุกแห่งมีการให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วย และติดตาม
การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 

3. โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอส่งก าจัด หรือก าจัดเอง (รวมไปถึงมูลฝอย
ติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน) ดังนี้ 

3.1 โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนมีการเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง 
เก็บไว้ในที่เก็บ และท าสัญญาจ้างบริษัทเอกชนหจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เก็บขนส่งไปให้บริษัทโชติฐกรณ์ 
นครสวรรค์ เผาในเตาเผาที่มีอุณภูมิสูง  โดยมีเอกสารการดูแลก ากับติดตามตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง  

3.2 ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง
น าส่งมาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 

3.3 ขยะติดเชื้อของคลินิกเอกชน ผู้ประกอบการเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดงน าส่งมา
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 

3.4 ขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ญาติผู้ป่วยเก็บรวบรวมใส่ถุง น ามาส่งให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่  

4. โรงพยาบาลทั้งหมดจ านวน 8 แห่ง มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ทั้งหมดทุกแห่ง ตามตารางที่ 1 
5. มีฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกแห่ง            

 

ตาราง 68  ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
               แยกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด/Kg 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 
ที่ก าจัดได้/Kg 

ร้อยละ 

1.โรงพยาบาลล าพูน 156,472 156,472 100 
2.โรงพยาบาลป่าซาง 18,934 18,934 100 
3.โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 10,970 10,970 100 
4.โรงพยาบาลลี้ 13,883 13,883 100 
5.โรงพยาบาลแม่ทา 7,695 7,695 100 
6.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 5,570 5,570 100 
7.โรงพยาบาลบ้านธิ 6,490 6,490 100 
8.โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 3,435 3,435 100 

รวม 223,449 223,449 100 
      

หมายเหตุ   โรงพยาบาลทุกแห่งท าสัญญากับ หจก. ส.เรืองโรจน์ ในการเก็บขนและส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด   
ที่บริษัทโชติฐกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง 
 
 

ผลงานเด่น 
1.มีการพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยมีนวัตกรรม น ากล่องปิ๊บขนมปัง มาปรับใช้ในการทิ้ง

ขยะติดเชื้อจากบ้านผู้ป่วยเพ่ือน าส่งมาก าจัดที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
2.จังหวัดล าพูนได้รับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ ปี 2560 ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อในจังหวัดล าพูน 
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ตัวชี้วัด  จ านวนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS 
เป้าหมาย : 8  แห่ง (ร้อยละ 100) 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว  โดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน   3   เรื่อง  
คือสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility)และปลอดภัย (Safety) : HAS 

ค านิยามส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมที่สาธารณะหรือสถานประกอบการที่จัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนทั่วไปใช้บริการ  

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS =   Health +  Accessibility + Safety   มี  16  ข้อ 
ความสะอาด  (Health) หมายถึง ความสะอาดของสุขภัณฑ์ พ้ืน ผนัง เพดาน อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า 

และกระจก ห้องส้วมต้องมีระบบระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกระดาษช าระ หรือสายฉีดน้ าช าระ มีสบู่ส าหรับ
ล้างมือ มีถังรองรับมูล ไม่รั่วซึม มีฝาปิดท่อระบายต่อสิ่งปฏิกูลและถังเก็บสะอาด มีการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 

ความเพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผู้หญิง ผู้ชาย  ผู้สูงอายุ 
หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ โดยจัดให้มีส้วมแบบนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการขณะใช้ส้วม โดยบริเวณที่ตั้ง
ส้วมต้องไม่อยู่ในที่ลับตา ไม่เปลี่ยว มีการแยกเพศหญิง - ชาย ประตูมีสภาพดี มีที่จับ สภาพที่ใช้งานได้ดี พ้ืนที่
ห้องส้วมแห้ง  มีแสงสว่างเพียงพอ  สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องส้วม 

การบริหารจัดการ / การด าเนินงาน 
1. เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง รับทราบนโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน  โดยการประชุมชี้แจง ทุกระดับ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้มีการประเมินตนเอง และพัฒนาปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ติดตามสนับสนุนประเมินผลและรับรองมาตรฐานกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
4. มอบป้ายประกาศรับรองมาตรฐาน  
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส้วมสาธารณะผ่าน

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ( HAS )  ครบ  16  ข้อ ดังนี้  
ตาราง 69  การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
            (รักษามาตรฐาน) แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561 

อ าเภอ 
โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จ านวนทั้งหมด(แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 16  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
เมือง 1 1 100 
แม่ทา 1 1 100 

บ้านโฮ่ง 1 1 100 
ลี ้ 1 1 100 

ทุ่งหัวช้าง 1 1 100 
ป่าซาง 1 1 100 
บ้านธิ 1 1 100 

เวียงหนองล่อง 1 1 100 
รวม 8 8 100 
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ตัวช้ีวัด  สถานบริการสาธารณสุข(รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 
เป้าหมาย   :  ร้อยละ 65 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ได้มาตรฐาน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน  ๓   เรื่อง  
คือสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility)  และปลอดภัย (Safety)  :  HAS 

ค านิยามส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมที่สาธารณะหรือสถานประกอบการที่จัดเตรียมไว้ให้
ประชาชนทั่วไปใช้บริการ  

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS =   Health +  Accessibility + Safety   มี  16  ข้อ 
ความสะอาด  (Health) หมายถึง ความสะอาดของสุขภัณฑ์ พ้ืน ผนัง เพดาน อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า 

และกระจก ห้องส้วมต้องมีระบบระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกระดาษช าระ หรือสายฉีดน้ าช าระ มีสบู่ส าหรับ
ล้างมือ มีถังรองรับมูล ไม่รั่วซึม มีฝาปิดท่อระบายต่อสิ่งปฏิกูลและถังเก็บสะอาด มีการควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 

ความเพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผู้หญิง ผู้ชาย  ผู้สูงอายุ 
หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ โดยจัดให้มีส้วมแบบนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 

ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการขณะใช้ส้วม โดยบริเวณที่ตั้ง
ส้วมต้องไม่อยู่ในที่ลับตา ไม่เปลี่ยว มีการแยกเพศหญิง - ชาย ประตูมีสภาพดี มีที่จับ สภาพที่ใช้งานได้ดี พ้ืนที่
ห้องส้วมแห้ง  มีแสงสว่างเพียงพอ  สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องส้วม 
การบริหารจัดการ / การด าเนินงาน 

1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน  โดยการประชุมชี้แจง ทุกระดับ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้มีการประเมินตนเอง และพัฒนาปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ติดตามสนับสนุนประเมินผลและรับรองมาตรฐานกลุ่มเป้าหมายต่างๆในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 
4. มอบป้าย ประกาศรับรองมาตรฐาน  
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีส้วม

สาธารณะผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ( HAS )  ครบ  16  ข้อ ดังนี้ 
ตาราง 70  การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในสถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
               แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ  2561 

อ าเภอ 
โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จ านวนทั้งหมด(แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS  16  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
เมือง 17 17 100 
แม่ทา 9 8 88.9 
บ้านโฮ่ง 9 9 100 
ลี ้ 13 12 92.3 
ทุ่งหัวช้าง 4 2 50 
ป่าซาง 13 12 92.3 
บ้านธิ 2 2 100 
เวียงหนองล่อง 4 3 75 

รวม 71 65 87.31 
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ตัวช้ีวัด   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาตามกระบวนการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
            ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital 
เป้าหมาย : โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการพัฒนาตามกระบวนการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
ตามนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน จึงจัดให้มีการสร้างสุขภาพ โดยมี

เป้าหมายเพ่ือลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดในสมอง  และโรคมะเร็ง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อนต่างๆ และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม  รวมทั้งโรคติดต่อโดยเฉพาะที่เกิดจากอาหารและน้ า  เป็นสื่อ         
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย   ซี่งให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย  ญาติ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพ่ือให้
ผู้บริโภคได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 
1) ชี้แจงนโยบายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2) โรงพยาบาลแต่งตั้งคณะท างาน และจัดท าแผนงาน/ โครงการ  
3) ประกาศ สื่อสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5) ก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้า และจัดท ารายการอาหารหมุนเวียนล่วงหน้า  
6) จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือต่อการด าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ สอดคล้องกับระเบียบ  
7) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิน มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยในโรงพยาบาล / ร้านอาหารในโรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร  
8) พิจารณาจัดให้มีพ้ืนที่ในการจ าหน่วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP หรือที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้ 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2561   
การด าเนินงานพัฒนาตามกระบวนการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2561 พบว่า โรงครัวของโรงพยาบาลในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 
แห่ง ได้มาตรฐานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการพัฒนาตามกระบวนการโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยทุกแห่งและจัดให้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 5 แห่ง   ดังตาราง   
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ตาราง 71  ผลการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
              แยกรายอ าเภอ  ปีงบประมาณ 2561   

โรงครัวของโรงพยาบาล โรงครัวได้
มาตรฐานทาง

สุขาภิบาลอาหาร 

พัฒนาตาม
กระบวนการ

โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย 

ร้อยละ จัดพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์/

GAP 
โรงพยาบาลล าพูน 1 1 100 1 
โรงพยาบาลป่าซาง 1 1 100 1 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 1 1 100 1 
โรงพยาบาลลี้ 1 1 100 1 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 1 1 100 1 
โรงพยาบาลแม่ทา 1 1 100 - 
โรงพยาบาลบ้านธิ 1 1 100 - 

รวม 7 7 100 5 
 
 
ตัวช้ีวัด   ร้อยละของต าบลทั้งหมดในจังหวัดมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) 
เป้าหมาย   :  ร้อยละ  50  ของจ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัดมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    
                  (Active Communities) 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากบริบทโลก และปัจจัยภายในประเทศหลายประการที่คาดว่า   

จะเกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทางวิชาการ อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น โดยประชาชนมีความตระหนักรู้มีส่วนร่วมและมีความสามารถ
จัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ของตนเองได้โดย  การสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ     
ภาคประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐ อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีงบประมาณ  2560  กรมอนามัย
ได้คัดเลือกต าบล long term care เป้าหมายการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Active Communities) จังหวัดล าพูน ได้รับการคัดเลือกต าบลเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาต าบลที่มีชุมชน
เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   จ านวน  14  ต าบล  ซึ่งผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Active Communities) ทุกต าบล ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานในทุกต าบล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 
1.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพสต./อปท. 
2.คัดเลือกชุมชนเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละต าบล 
3.บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับงานด้านสุขภาพในต าบล/ชุมชน  
4.ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่แกนน าชุมชน/อสม.  
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5.ค้นหานวัตกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6.สสอ./รพช./รพสต. ประเมินชุมชนตามแบบประเมิน 
7.จัดท าฐานข้อมูล 
8.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561   
1. จัดท าแนวทางการพัฒนาต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม (Active 

Communities) ปีงบประมาณ 2561  
2. ประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอ /ต าบล และ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120 คน/ 1 ครั้ง 
3. สสอ./รพช./รพสต. ประเมินชุมชนตามแบบประเมินต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม (Active Communities) 
4. ต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) ในจังหวัดล าพูน 

ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 29 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 56.86 และชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มี
นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ชุมชนบ้านป่าตึงงาม ต าบลป่าสัก และชุมชนป่าบุก ต าบลแม่แรง 
 
ตาราง 72 ข้อมูลต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Active Communities ) จังหวัดล าพูน        
              ปีงบประมาณ 2561  แยกรายอ าเภอ  
 

อ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนต าบล 
Active Communities 

ร้อยละ หมายเหตุ 

เมือง 15 12 80  
ป่าซาง 9 4 44.44  
บ้านโฮ่ง 5 1 20  

ลี้ 8 3 37.5  
แม่ทา 6 4 66.67  

ทุ่งหัวช้าง 3 1 33.33  
บ้านธิ 2 2 100  

เวียงหนองล่อง 3 2 66.67  
รวม 51 29 56.86  
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ตัวช้ีวัด   การด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(คสจ.) 
เป้าหมาย   :  คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีมติในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอย่างน้อย  2 เรื่อง 
สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพบุคคลและชุมชนได้มาก ทั้งแบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรัง หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น และถูกต้องทางวิชาการจากสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบว่า ปัญหาเหตุร าคาญ ข้อร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากประชาชนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แก้ไขปัญหานั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจัง 
ในปีงบประมาณ 2557 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ซึ่ง
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านมา พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน
ระดับพ้ืนที่ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายสาธารณสุขและอ่ืนๆได้ในระดับหนึ่ง และตามมาตรา 17/1 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด        
เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงต้องมีการด าเนินการต่อเนื่อง  
มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 

1.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ให้ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่ก าหนด  
2.รวบรวม วิเคราะห์  และเสนอข้อมูล สถานการณ์ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ร่วมรับทราบและพิจารณา  
3.จัดการประชุมคสจ.เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน

พ้ืนที ่ 
4.เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ในเรื่องประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
5.สนับสนุนและส่งเสริม อปท.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และพัฒนาระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
6.ก ากับ ติดตาม จัดท ารายงานการประชุมฯ และสรุปการแก้ไขปัญหาตามมติคณะกรรมการฯ 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561   
1.จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 เพ่ือขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน 
2.จัดท าแผนงาน โครงการ ก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม 
3.ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ให้ครบถ้วน  ในส่วนของ

กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการผู้แทนภาคประชาชน  

4.จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561  
และวันที่ 7 สิงหาคม 2561             

5.จัดท ารายงานการประชุมฯ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด มีมติในการขับเคลื่ อนงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 

   1) การส่งเสริมสนับสนุนการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ. 2535 ของอปท.จังหวัดล าพูน 

   2) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข      
   3) การจัดการขยะอันตรายของหน่วยงานในจังหวัดล าพูน   
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6.ติดตามมติการประชุมฯ สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด  1.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
1 ใน 4 ด้าน 

 2.ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
 3.ระดับความส าเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินงาน พัฒนามาตรฐานการจัดบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  
เป้าหมาย    ตัวชี้วัดที่  1   ร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดที่  2   ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดที่  3   ระดับ 3  

สถานการณ์  
กรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันด าเนินงานพัฒนารับรองระบบ

คุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation :EHA)  
ทั้งหมด 9 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2.ระบบการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค  3.ระบบ
การจัดการสิ่งปฏิกูล 4.ระบบการจัดการมูลฝอย 5.ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 6.ระบบการ
จัดการเหตุร าคาญ  7.ระบบการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8.ระบบการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และ 9.ระบบการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การประเมินรับรองคุณภาพตามระบบบริการ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทั่วประเทศ 
ประมาณ 202 เทศบาล สมัครเข้าร่วมการประเมินรับรองจ านวน 181 เทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่านการ
ประเมินพ้ืนฐานจ านวน 101 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านการประเมินดีเยี่ยมจนได้รับเกียรติบัตร จ านวน 
51 เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งระบบที่ผ่านการประเมินมากที่สุด คือ ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
รองลงมาเป็นระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป และระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ตามล าดับ 

กรมอนามัยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เทศบาลทุกระดับ สมัครเข้ารับการประเมินระบบ
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเทศบาลทั่วประเทศท่ีมีประมาณ 2,000 กว่าแห่ง ซึ่งกรมอนามัยได้รับการ
สนับสนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และร่วมกันพัฒนาระบบ
คุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบ EHA เป็นระบบที่คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามสิทธิและกฎหมายก าหนด โดยเทศบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประเมินรับรอง EHA 
และประเมินตนเองตามเกณฑ์ นัดหมายทีมประเมิน (Auditors) จากจังหวัดและศูนย์อนามัย ประเมินปีละ 1 ครั้ง 
หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ  จะได้รับเกียรติบัตร เพ่ือเป็นการยกย่องเทศบาลที่มีการพัฒนาได้ดี   
ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 
1.จัดท าแผนด าเนินงาน ควบคุม ก ากับและติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม (EHA)    
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจั งหวัด และอ าเภอสามารถให้ค าปรึกษาใน       

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
3.จัดท าฐานข้อมูลงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม  (EHA)   
4.ชี้แจงแนวทางด าเนนิงานรายละเอียด แบบประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 
5.เทศบาลทุกระดับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม(EHA)  

ประเมินตนเองและขอรับการประเมิน 
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6.เทศบาลด าเนนิการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิง่แวดล้อมตามเอกสารแนะน าและคูม่ือ  
7.มีเทศบาลผ่านการประเมินและเป็นต้นแบบด้านการจัดการมูลฝอย 
8.กรณีผ่านการประเมินรับรอง  มอบเกียรติบัตรในงาน EHA  Forum  (ผลรับรอง 3 ปี)  
9.จัดท าท าเนียบเพ่ือเผยแพร่ คัดเลือก อปท.ต้นแบบ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาที่ประสบ

ความส าเร็จ 
10.วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและรายงานผล  การด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล)  มีมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย 

สิ่งแวดล้อม 1ใน 4 ด้านจ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 (เป้าหมาย ร้อยละ 50) 
2.องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีการด าเนินงานคุณภาพพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  

จ านวน 34 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 85.00 (เป้าหมาย ร้อยละ 50) 
3.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 5 (เป้าหมาย ระดับ 3)   โดยได้จัดท าแผน

ด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ และติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม  (EHA)  / มีฐานข้อมูลงาน 
EHA /พัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษา บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด และอ าเภอ บุคลากรของเทศบาล/ 
เทศบาลสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (EHA)  ประเมินตนเองและขอรับการประเมินตนเอง /มีเทศบาลผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพ และมีเทศบาลต้นแบบ  
 

ตาราง 73 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล) มีการพัฒนาระบบบริการอนามัย    
             สิ่งแวดล้อม (EHA)แสดงข้อมูลผลงานแยกเป็นรายอ าเภอ และภาพรวมจังหวัด 
 

อ าเภอ เทศบาล
เป้าหมาย            

(แห่ง) 

มีมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการ(EHA) 1 ใน 4 ด้าน 

มีการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพระบบฯ (EHA) 

แห่ง ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ 
เมือง 15 10 66.67 12 80.00 

ป่าซาง 4 4 100.00 4 100.00 
บ้านโฮ่ง 2 1 50.00 1 50.00 

ลี้ 7 1 14.29 5 71.43 
แม่ทา 7 4 57.14 7 100.00 

ทุ่งหัวช้าง 1 1 100.00 1 100.00 
บ้านธิ 1 1 100.00 1 100.00 

เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 3 100.00 
รวม 40 25 62.50 34 85.00 

 
มีเทศบาลผ่านระดับดีเด่น เป็นต้นแบบ  โดยผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร ได้รับมอบเกียรติบัตรในงาน 
EHA Forum 2018 “Smart Local : Smart by Low” (ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561  ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรึ มีผลรับรอง 3 ปี)  จ านวน 9 แห่ง  ได้แก่   เทศบาลเมืองล าพูน  
เทศบาลต าบลบ้านแป้น เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เทศบาลต าบลต้นธง เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบล
แม่แรง และเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง  เทศบาลต าบลวังดิน และ เทศบาลต าบลหนองล่อง 
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บรรลุเป้าหมาย (Key Success factor) 

ปัจจัยที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย   การด าเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน  การประเมินตนเองและการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด  แล้วมีการด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา  
 

ปัจจัยหรือปัจจัยเสี่ยง ที่ท าให้ไม่บรรลุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งส่งใบสมัคร  แต่ยัง
ไม่ส่งแบบประเมินตนเอง   จากการประเมินรับรองมาตรฐาน  พบว่า การด าเนินงานตามกระบวนงานยังไม่
ครบถ้วน  ขาดเอกสารหลักฐาน  และ อปท.บางแห่งยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ ซึ่งต้องปรับปรุง ยังต้อง
รอการจัดท าแผนพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตัวช้ีวัด : จ านวนโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก  
ภาวะหมอกควัน ในจังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย   :    8  แห่ง 
สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่ 

ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ส่วนมากเป็นภูเขาและมีพ้ืนที่ป่าจ านวนมาก ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา 
ในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูแล้ง ประชาชนจะมีการเผาในพ้ืนที่ป่า เพ่ือท าให้เกิดของป่าที่ท าให้เกิดรายได้ เช่น 
ผักหวาน , เห็ดเผาะ เป็นต้น การเผาในพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือเตรียมการเพาะปลูกในฤดูฝน และการเผาใน
ชุมชน ซึ่งมีการเผาตลอดทั้งปี การเผา 3 ประเภทนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดสภาวะหมอกควันในภาคเหนือ
มาตั้งแต่อดีต  และตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา  การเผาส่งผลกระทบต่อภาคเหนือเป็นบริเวณกว้างและ      
มีผลกระทบที่เห็นผลชัดเจนขึ้น  ท าให้มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
การเผา  โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากควันไฟเพ่ิมมากขึ้น  
โดยมีสาเหตุมาจากมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่อยู่ในควัน ซึ่งมีค่ามาตรฐาน    
ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือของ กรมควบคุมมลพิษ  มีผลการ
ตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
แผนภูมิ 26 แสดงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) จังหวัดล าพูน เดือน มกราคม 2561 
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แผนภูมิ 27 การแสดงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM 10) จังหวัดล าพูน เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
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แผนภูมิ 28 การแสดงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) จังหวัดล าพูน เดือนมีนาคม 2561  
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แผนภูมิ 29 การแสดงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน 2561 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2561 มีข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน 4 กลุ่มโรค คือ  
กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ 

แผนภูมิ 30  จ านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดล าพูน รายสัปดาห์     
                 ปีงบประมาณ 2561  
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แผนภูมิ 31 จ านวนโรคตาอักเสบจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูน รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิ 32 จ านวนผู้ป่วยโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูน รายสัปดาห์ ปีงบประมาณ 2561 
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แผนภูมิ 33 จ านวนผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูน รายสัปดาห์ปีงบประมาณ 2561 
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ตาราง 74 การด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

กิจกรรม / โครงการ รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. การดูแลรักษากลุ่ม
เสี่ยงที่ต้องดูแลมากเป็น
พิเศษและสนับสนุน
หน้ากากอนามัย     
ให้สถานบริการ
สาธารณสุข    

- การดูแลรักษากลุ่มเสี่ยงที่
ต้องดูแลมากเป็นพิเศษและ
สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้
สถานบริการสาธารณสุข 
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด 
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจและโรคปอด โรค
ภูมิแพ้ โรคหัวใจ   เป็นต้น    

-โรงพยาบาลล าพูน  1 แห่ง 
-โรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                                        
ต าบล  71 แห่ง                    
-ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองล าพูน  1 แห่ง 
-รวมสนับสนุนทั้งสิ้น  
31,000 ชิ้น   

มกราคม – 
เมษายน 2561 

2. รณรงค์งดการเผาโดย 
อสม. ในวัน Kick off 
รณรงค์ 60 วัน ห้ามเผา  

-รณรงค์งดการเผาโดย อสม.             
-ประชาสัมพันธ์งดการเผาใน
ชุมชนโดย อสม. 

-อสม. ทุกต าบล มกราคม – 
เมษายน 2561 

3. ระบบการเฝ้าระวัง
โรคที่ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหา 
หมอกควัน 
 

-การเฝ้าระวังโรคที่ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัญหาหมอกควัน 4 กลุ่ม
โรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจ , กลุ่มโรคตา 
, กลุ่มโรคผิวหนัง และ 
กลุ่มโรคหัวใจ 

-โรงพยาบาล 8 แห่ง  
รายงานมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

-รายงานรายวัน 
ช่วง  มกราคม – 
เมษายน 2561 

4. จัดท าช่องทางพิเศษ
ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากปัญหา
หมอกควัน 

-โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดท า
ช่องทางพิเศษ ส าหรับผู้
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาหมอกควัน และ
เตรียมห้องสะอาด  
(Clean Room) 

-โรงพยาบาล 8 แห่ง มกราคม – 
เมษายน 2561 

5. การให้สุขศึกษาในการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

-การให้สุขศึกษาในการดูแล
สุขภาพของประชาชนใน
ภาวะวิกฤตหมอกควัน ทาง
เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน
ทุกวัน  เอกสาร/แผ่นพับ  
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ผู้น าชุมชน และ อสม. 

-ประชาชนในชุมชนทุกแห่ง มกราคม – 
เมษายน 2561 
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       การสนับสนนุหน้ากากอนามยัให้กับหน่วยบริการสาธารณสขุในจังหวัดล าพูน ส าหรับผู้ปว่ยประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพ่ือใช้ในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในสถานการณ์ ที่มีหมอกควัน โดยกลุ่ม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชวีอนามัย  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 
ตาราง 75  การสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดล าพูน ส าหรับผู้ป่วย  
               ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 

ชื่อหน่วยบริการสาธารณสุข จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุข
(แห่ง) 

การสนับสนุนหน้ากากอนามัย 
(ชิ้น) 

1. รพ.ล าพูน 1 2,000 
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล
เมืองล าพูน 

 
1 

 
1,000 

3. สสอ.เมืองล าพูน 17 5,000 
4. รพ.ป่าซาง 1 1,000 
5. สสอ.ป่าซาง 13 4,000 
6. รพ.บ้านโฮ่ง 1 1,000 
7. สสอ.บ้านโฮ่ง 9 2,000 
8. รพ.ลี้ 1 2,000 
9. สสอ.ลี ้ 13 4,000 
10. รพ.บ้านธิ 1 1,000 
11. สสอ.บ้านธิ 2 1,000 
12. รพ.แม่ทา 1 1,000 
13. สสอ.แม่ทา 9 2,000 
14. รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 1,000 
15. สสอ.ทุ่งหัวช้าง 4 1,000 
16. รพ.เวียงหนองล่อง 1 1,000 
17. สสอ.เวียงหนองล่อง 4 1,000 

รวม 80 31,000 
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ตัวชี้ วัด : จ านวนสถานประกอบการมีการด าเนินการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ ตามโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในจังหวัดล าพูน โดยการเข้าถึงข้อมูลและรับรู้โครงการ 
เป้าหมาย   :   20   แห่ง 
สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่ 

สถานประกอบการมีการด าเนินงานตามแนวทาง “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกัน  ควบคุมโรคและ  เฝ้าระวังสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  โดยการให้ค าแนะน า ชี้แจง ประสานงานสนับสนุนทาง
วิชาการ และติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางหน่วยบริการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร   
วัยท างานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่ให้ปลอดภัยจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมายหลักในการด าเนินงาน 

1.ลดโรคและการบาดเจ็บอันสืบเนื่องมาจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม    
รวมถึงวิสาหกิจชุมชน   

2.เพ่ิมสภาวะสุขภาพจิตที่ดี แจ่มใส มีขวัญและก าลังใจที่ดี เห็นคุณค่าในตัวเอง ร่าเริงแจ่มใส ไม่เครียด 
3.ผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด ได้รับความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ 

เหมาะสมในการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 

ตามที่  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท าโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายลดโรค เพ่ิมสุข สาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชากรวัยท างานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
รวมไปถึงการมีสุขภาพจิตในการท างานที่ดี  โดยในปีงบประมาณ 2561  ได้เชิญสถานประกอบการในจังหวัดล าพูน 
เพ่ือเข้าถึงข้อมูลและรับรู้โครงการฯ  ดังนี้    

1.บริษัท นามิกิ พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.บริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด 
3.บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
4.บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จ ากัด 
5.บริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
6.บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด   
7.บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8.บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จ ากัด 
9.บริษัท ฟาร์โซนิค โซลิด สเตท (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จ ากัด 
11.บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12.บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จ ากัด      
13.บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จ ากัด 
14.บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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15.บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จ ากัด 
16.บริษัท เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ จ ากัด 
17.บริษัท ยูแท็กซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ากัด 
18.บริษัท ไทยโจเอดสุ เอเลคตริค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
19.บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
20.บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
22.บริษัท ออฟเทร็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.บริษัท ยามานิชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
24.บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จ ากัด  
25.บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด 
26.บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
27.บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ ากัด 
28.บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาล าพูน จ ากัด 
29.บริษัท สยามแม็คโคร สาขาล าพูน จ ากัด (มหาชน) 
30.บริษัท อุบลวัสดุ จ ากัด สาขาล าพูน (ดูโฮม) 
31.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 
32.บริษัท โตโยต้า เชียงใหม่ จ ากัด (สาขาล าพูน)             
33.บริษัท โตโยต้า ล้านนา จ ากัด (สาขาล าพูน) 
34.บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ จ ากัด (สาขาล าพูน) 
35.บริษัท ล าพูนฮอนด้าคารส์ จ ากัด 
36.บริษัท ธาราล าพูนอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
37.บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จ ากัด 
38.บริษัท ซีพี ออลล์ (ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน) จ ากัด (มหาชน) 
39.บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จ ากัด 
40.บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากัด (มหาชน) (สาขาล าพูน) 
41.บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จ ากัด 
42.บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ ากัด (สาขาล าพูน)   

ตาราง 76  สถานประกอบการในจังหวัดล าพูนที่เข้าร่วมโครงการ“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ   
               เปน็สุข” และได้รับรางวัลระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561  

ชื่อสถานประกอบการ ผลการตรวจประเมิน 

1. บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จ ากัด โล่รางวัลประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) 
2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน โล่รางวัลประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) 
3. บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) โรงงานล าพูน โล่รางวัลประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) 
4. บริษัท ไทย เอ็นเจอาร์ จ ากัด โล่รางวัลประเทศ ระดับดีเด่น (โล่ทอง) 
5. บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ใบประกาศเกียรติบัตรจังหวัด ระดับดีเยี่ยม 
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ผลการด าเนินงานภาพรวมของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1  โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข”  ปีงบประมาณ 2561  โดยการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับประเทศจาก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ตาราง 77 ผลการด าเนินงานภาพรวมของพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 1  โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค    
              ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”  ปีงบประมาณ 2561 

อันดับ
ที ่

จังหวัด 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ที่ได้รับโล่รางวัล
ประเทศ ระดับดีเด่น 

(โล่ทอง) (แห่ง) 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ที่ได้รับโล่รางวัล
ประเทศ ระดับดี 
(โล่เงิน) (แห่ง) 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ที่ได้รับใบประกาศ
เกียรติบัตรจังหวัด 
ระดับดีเยี่ยม (แห่ง) 

รวม 

1 ล าพูน 4 0 1 5 
2 เชียงราย 1 3 0 4 
3 เชียงใหม ่ 1 1 0 2 
4 ล าปาง 0 0 0 0 
5 พะเยา 0 0 0 0 
6 แพร่ 0 0 0 0 
7 น่าน 0 0 0 0 
8 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 

รวม 8 6 4 1 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีการด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย  
เพ่ือดูแลสุขภาพเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆในชุมชน ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เป้าหมาย   :  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่              
 อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรม 

(14.4 ล้านคน หรือร้อยละ 59.1) รองลงมาท างานอยู่ในสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ  ( 3.9 ล้านคน 
หรือร้อยละ 15.9 ) สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร (1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 7.8) สาขาการผลิต (1.3 ล้านคน 
หรือร้อยละ 5.5) สาขาการก่อสร้าง (9.2 แสนคน หรือร้อยละ 3.8)  และที่เหลือท างานอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ   
จังหวัดล าพูน ก็มีสถานการณ์ของผู้ประกอบอาชีพคล้ายกับระดับประเทศ ดังนี้ 
แผนภูมิ 34 ร้อยละของครัวเรือน แยกตามอาชีพ จังหวัดล าพูน  

   ต     

   55.72 %

                       ต                          

         บ     ต       

                   ต  

     บ    

     .   %

4.41%
5.50%

    %

 
แผนภูมิ 35 ร้อยละของพ้ืนที่ในการเกษตรกรรมจังหวัดล าพูน  

                        ต      
                 

       
         
 50.27%       

23.12%

                                                 
  19.80%

3.84%
          

       2.78%

 
                  

0.19%

 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มักได้รับสวัสดิการจากรัฐน้อยมาก ที่ได้รับเป็นหลักคือ สิทธิบัตรทอง  

แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งหมด  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีความเสี่ยงต่ออันตรายและภัยสุขภาพจากการท างาน  และขาดความรู้ในการป้องกัน
อันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม  ในการนี้ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีการด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
เพ่ือดูแลสุขภาพเกษตรกร  ซึ่งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแก่เกษตรกรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อป้องกัน
และรักษาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท างานได้ 
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ผลการด าเนินงาน 
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเป้าหมายที่จัดบริการอาชีวอนามัยให้กับเกษตรกรและแรงงานอื่นๆ

ในชุมชนจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเขือแจ้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงยอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
7. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าดิบ  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเรือน  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากบ่อง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมงคลชัย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอก  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยไฟ  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแพ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาสวาย  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่ายาว  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน   
18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยหละ  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแทง  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหล่ายแก้ว  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาง  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยแหน  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวงค า  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ตืน  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยศาลา  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้อ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระบาทห้วยต้ม  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนากลาง  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงด า  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เทย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทราย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลาน  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยไซ  อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 
34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยยาบ  อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน 
35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
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36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปงแม่ลอบ  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาทุ่งหลวง  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่สะป๊วด  อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพูน 
41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังผาง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน 
42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองล่อง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน 
43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองยวง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน 
44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงหลวง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล าพูน 
45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนปม  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 
46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปวง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 
47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 
48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม้สลี  อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 

 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป้าหมายทุกแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อดูแล
สุขภาพเกษตรกร จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561  ได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของกิจกรรมการ
ด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกรของหน่วยบริการปฐมภูมิ  คือ 

1.มีข้อมูลกลุ่มอาชีพของประชากร ที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพ 
2.มีการด าเนินงานคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน (โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยง  

(นบก.1-56) หรือการตรวจคัดกรองการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือใช้แบบประเมินความเสี่ยง  
ทางการยศาสตร์ ฯลฯ) และความเสี่ยงมิติอ่ืนๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ และมีผลการคัดกรอง 

3.มีการซักประวัติ วินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น 
4.การบันทึกผลการด าเนินงานคัดกรอง/หัตถการ/รักษา/ส่งต่อ และการรายงานโรคตามระบบ ICD 
5.ให้สุขศึกษาหรือค าแนะน า ในการลดความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการท างาน 
6.การจัดเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส าคัญในการด าเนินงานแก่เครือข่าย เช่น ข้อมูล

สุขภาพ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลกลุ่มอาชีพ สถานการณ์สุขภาพและความเสี่ยง ให้แก่เกษตรกร ชุมชน และ  
อปท. อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

7.การพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายยุวเกษตรกร เครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ควบคุมดูแลสุขภาพเกษตรกร/แรงงานในชุมชน 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

8.มีแผนงานโครงการดูแลสุขภาพเกษตรกร/แรงงานในชุมชนร่วมกับเครือข่าย เช่นอปท.,ธกส. , กศน. ฯลฯ 
9.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการท างาน

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพในชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สสส. ,  
สปสช.,อปท.,กองทุนสุขภาพต าบล ฯลฯ) 

10.การส ารวจและประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบอาชีพในชุมชน 
โดยการสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สสอ. ,สสจ. ,สคร.ฯลฯ 

11.รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร/
แรงงานในชุมชน ทั้งด้านการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ให้หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เช่น  
สสอ.,สสจ.,เครือข่าย ฯลฯ 



 

  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข 
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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

➢ งานควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดด้านอาหาร (Pre - marketing Control : Food) 
สถานการณ ์

ในจังหวัดล ำพูน  มีสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรทั้งหมด  284  แห่ง  เป็นสถำนที่น ำหรือสั่งอำหำร
เข้ำมำในรำชอำณำจักร 14  แห่ง  สถำนที่ผลิตอำหำร  279  แห่ง  โดยสถำนที่ผลิตอำหำรแบ่งเป็น  สถำนที่ผลิต
อำหำรเข้ำข่ำยโรงงำนจ ำนวน  135  แห่ง  ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนจ ำนวน  144  แห่ง 
 

เป้าหมาย 
- สถำนที่ผลิต-น ำเข้ำอำหำร ได้รับกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
- ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรจดทะเบียน/แจ้งรำยละเอียดถูกต้องตำมประเภทอำหำร และเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
1.อนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร จ ำนวน 2 แห่ง  
2.อนุญำตผลิตอำหำร จ ำนวน 28 แห่ง  
3.รับจดทะเบียนอำหำร จ ำนวน 11 รำยกำร 
4.อนุญำตกำรแจ้งรำยละเอียด E-submission จ ำนวน 241 รำยกำร 
5.อนุญำตแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร จ ำนวน 5 รำยกำร 
6.อนุญำตแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่แจ้งรำยละเอียดอำหำร จ ำนวน 5 รำยกำร 
7.อนุญำตให้ใบแทนใบอนุญำต จ ำนวน 2 รำยกำร 
8.อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำตน ำ/สั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร จ ำนวน 3 รำยกำร 
9.อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร จ ำนวน 42 รำยกำร 
10.อนุญำตเลิกกิจกำรผลิตอำหำร จ ำนวน 9 แห่ง 
11.รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตด้ำนอำหำร 

-ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 30,000 บำท 
-ใบอนุญำตผลิตอำหำร 118,000 บำท 
-ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 187,000 บำท 
-ต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 30,000 บำท 

12.ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับกำรขออนุญำตด้ำนอำหำร จ ำนวน 235 รำย 
13.จัดประชุมผู้ประกอบกำรผลิตอำหำร 3 ครั้ง 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

    - กระบวนกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำอำหำรยังมีควำมล่ำช้ำในบำงขั้นตอน 
    - กำรยื่นขออนุญำตในระบบ E-submission (อินเตอร์เน็ต) ผู้ประกอบกำรยังคงขำดควำมรู้ควำม

เข้ำใจในกำรยื่นค ำขอ ยังคงพบปัญหำ เช่น กำรยื่นค ำขอผิดประเภทอำหำร 
 



163 
 

➢ งานควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดด้านอาหาร (Post - marketing Control : Food) 
  

สถานการณ์/ปัญหาที่พบ 
สถำนกำรณ์คุณภำพด้ำนอำหำรทั้งอำหำรสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรปรุงประกอบอำหำรและอำหำร

แปรรูปต่ำงๆ ที่ไม่ปลอดภัยอำจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนได้ จำกสถำนกำรณ์และ   
ผลกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังด้ำนอำหำรในเขตพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน พบว่ำปัญหำควำมไม่ปลอดภัยด้ำนอำหำร ได้แก่      
พบสำรปนเปื้อนในกลุ่มอำหำรสด เช่น สีสังเครำะห์ในกุ้งแห้ง ฟอร์มำลีนในปลำหมึกกรอบ, สำรโพลำร์ในน้ ำมันทอด, 
สำรเคมตีกค้ำงจำกยำฆ่ำแมลงในผักและผลไม้ อำหำรพบกำรปลอมปนสำรที่มีฤทธิ์ทำงยำในผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ที่จ ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์ ฯลฯ งำนตรวจสอบเฝ้ำระวังด้ำนอำหำรหลังออกสู่ท้องตลำด (Post- Marketing Control) 
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรที่
ได้รับอนุญำตและด ำเนินกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง จ ำนวน  274 แห่ง ตำมรำยละเอียดในตำรำง 

 

ตาราง78 แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรในจังหวัดล ำพูน 

รายการ จ านวนทั้งจังหวัดล าพูน (แห่ง) 

สถานที่ผลิตและน าเข้า  
95 
94 
71  
14 

1.GMP ทั่วไป 
2.GMP น้ ำบริโภค 
3.สถำนที่ผลิตPrimary GMP  
4.สถำนที่น ำเข้ำ 

รวม 274 
 

โดยสำมำรถแยกจ ำนวนสถำนประกอบกำรตำมประเภทของอำหำรและตำมอ ำเภอได้ ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 

ตาราง79 แสดงจ ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรแยกประเภทและรำยอ ำเภอในจังหวัดล ำพูน 

อ าเภอ น้ าบรโิภค อาหารGMP Primary GMP น าเข้า อ าเภอรวม(แห่ง) 

เมือง 48 63 40 8 159 

ป่ำซำง 14 12 12 3 41 

เวียงหนองล่อง 5 3 4 - 12 

บ้ำนโฮ่ง 7 6 5 1 19 

ลี้ 6 4 1 2 13 

ทุ่งหัวช้ำง 2 2 - - 4 

บ้ำนธิ 2 1 7 - 10 

แม่ทำ 10 4 2 - 16 

รวม(แห่ง) 94 95 71 14 274 
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มาตรการ / แนวทางการด าเนินงานด้านอาหารของจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2561 
1. สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร ได้รับกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
2. สถำนที่ผลิตอำหำร ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนGMP ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 
3. ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 รำยกำร มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่

ก ำหนดตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 
 

ตาราง 80 แสดงสรุปแผนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดด้ำนอำหำรในปี 2561 
แผนกำรด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม 

1. สถำนที่ผลิตอำหำร ที่เข้ำข่ำย GMPและPrimary GMP 
ได้รับกำรตรวจสอบ 
2.สถำนที่ผลิตอำหำร ที่เข้ำข่ำย GMPและPrimary GMP 
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
3. ผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนอำหำรได้รับกำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวังคุณภำพ 
4. ผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนอำหำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

1.สถำนประกอบกำร
ด้ำนอำหำรในจังหวัด
ล ำพูน 
2. ผลิตภัณฑ์อำหำร
ในจังหวัดล ำพูน 
 

งำนตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่
ท้องตลำด ประเภท
อำหำร(Post-Marketing 
Control : Food) 
 

 
 

2. เป้าหมายการตรวจสอบเฝ้าระวังและGap Analysis ในปีงบประมาณ 2561  
1. สถำนที่ผลิตอำหำรที่เข้ำข่ำย GMP ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 208 พ.ศ. 2543 

และประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที ่239 พ.ศ. 2544   
2. สถำนที่ผลิตอำหำรPrimary-GMP ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555 
3. เก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรส่งตรวจวิเครำะห์ ณ สถำนที่ผลิต จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 รำยกำร 
4. ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่อำจปลอมปนสำรที่มีฤทธิ์ทำงยำ 
 
 

3. ผลการด าเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังด้านอาหาร 
กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรในจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 เป้ำหมำย

กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังสถำนที่ผลิตอำหำรตำมมำตรฐำน จ ำนวน 260 แห่ง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ระดับจังหวัดและอ ำเภอ 
สำมำรถตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรได้ทั้งหมด 260 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่ำมีสถำนที่ผลิตอำหำรที่
ด ำเนินกำรจ ำนวน 194 แห่ง หยุดผลิต 66 แห่ง สถำนที่ผลิตอำหำรทั้ง 194 แห่ง และสถำนที่น ำเข้ำ จ ำนวน 14 แห่ง 
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ 100.0 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 

 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

ตาราง 81 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรที่มีกำรผลิตและผ่ำนมำตรฐำนในจังหวัดล ำพูน 

รายการ เมือง ป่าซาง 
เวียง

หนองล่อง 
บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง แม่ทา บ้านธิ 

สถานที่ผลิตและน าเข้า  
50 
42 
18 
 
8 

 
11 
12 
7 
 
3 

 
1 
5 
3 
 
- 

 
5 
6 
4 
 
1 

 
2 
5 
- 
 
2 

 
2 
2 
- 
 
- 

 
3 
10 
- 
 
- 
 

 
- 
2 
4 
 
- 

1.GMP ทั่วไป 
2.GMP น้ ำบริโภค 
3.สถำนที่ผลิต Primary 
GMP 
4.สถำนที่น ำเข้ำ 

รวม 118 33 9 16 9 4 13 6 
 

การด าเนินงานการตรวจสอบด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร  
ปีงบประมำณ 2561 เป้ำหมำยกำรเก็บตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปจ ำนวน 200 ตัวอย่ำง        

ณ สถำนที่ผลิตอำหำรเพ่ือส่งตรวจวิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนเก็บตัวอย่ำงอำหำรส่งตรวจวิเครำะห์ทั้งหมด          
237 รำยกำร ได้รับผลวิเครำะห์ 237 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100.0 และผ่ำนมำตรฐำน 234 รำยกำร คิดเป็น    
ร้อยละ 98.7 ตำมล ำดับ ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 

ตาราง 82 แสดงจ ำนวนรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรที่สุ่มเก็บตัวอย่ำงของปีงบประมำณ 2561 
รายการ เก็บตัวอย่าง 

 (รายการ) 
ทราบผลตรวจ 

(รายการ) 
จ านวนที่ผ่านมาตรฐาน 

(รายการ) 
 สถานที่ผลิต  

 
13 
142 

 
 

13 (100.0) 
142 (100.0) 

 
 

13 (100.0) 
139 (97.9) 

 1.อำหำรทั่วไป 
        -  น้ ำแข็ง 
        -  อำหำร 
 2.  น้ ำบริโภค 82 82 (100.0) 82 (100.0) 

รวม 237 237(100.0) 234(98.7) 
 

ผลวิเครำะห์อำหำร     
ครั้งที่ 1   น้ ำดื่มบริโภค 1 ตัวอย่ำง – ตก Coliform 1 รำยกำร, ตก E.coli 1 รำยกำร ผักและผลไม้ตัดแต่งจำก
สถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) พบกำรตกค้ำงสำรเคมีฯ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง คือ แตงกวำ คึ่นฉ่ำย ผักชีฝรั่ง 
ครั้งที่ 2    เก็บตัวอย่ำงน้ ำบริโภคซ้ ำ 1 ตัวอย่ำง - Coliform และ E.coli ผ่ำนมำตรฐำน 1 รำยกำร  

ผลกำรตรวจหำสำรปนเปื้อนโดยทีมหน่วยเคลื่อนที่ฯ (Mobile Unit) ของจังหวัดล ำพูน ในปีงบประมำณ 
2561 ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนมกรำคม 2561 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนำยน 2561) เก็บตัวอย่ำง
ทั้งหมด 1,876 ตัวอย่ำง พบว่ำผ่ำนมำตรฐำนจ ำนวน 1,837 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 97.9 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
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ตาราง 83 แสดงผลกำรตรวจสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร ปีงบประมำณ 2561 ของจังหวัดล ำพูน 

สารปนเปื้อน* จ านวนที่ตรวจ 
ผลการตรวจ 

จ านวนที่ผ่าน
มาตรฐาน 

จ านวนที่ไม่ผ่าน
มาตรฐาน* 

ร้อยละ 
ที่ได้มาตรฐาน 

บอแรกซ์ 214 214 0 100.0 

สำรฟอกขำว 159 159 0 100.0 

กรดซำลิซิลิก 231 229 2 99.1 

ฟอร์มำลีน 175 167 8 95.4 

ยำฆ่ำแมลง(พืชผักผลไม้) 875 863 12 98.6 

น้ ำมันทอดซ้ ำ 86 78 8 90.7 

สำรเร่งเนื้อแดง 70 70 0 100.00 

อะฟลำท็อกซิน 25 25 0 100.0 

ไอโอดีน 11 11 0 100.0 

สีสังเครำะห์ 30 21 9 70.0 

รวม 1,876 1,837 39 97.9 
ตัวอย่างอาหารที่พบการปนเปื้อน 

สีสังเครำะห์   พบใน กุ้งแห้งฝอย กุ้งแห้งเนื้อ 
กรดซำลิซิลิก พบใน หน่อไม้ดอง   
ฟอร์มำลีน  พบใน ปลำหมึกกรอบ  
ยำฆ่ำแมลง(พืชผักผลไม้)  พบใน ในส้ม หอมแดง กะหล่ ำปลี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ผักกำดขำว กะหล่ ำดอก 

พริกชี้ฟ้ำ บล๊อคคำรี่ 
น้ ำมันทอดซ้ ำ  พบใน น้ ำมันทอดลูกชิ้น น้ ำมันทอดแคบหมูที่ทอดเสร็จ (เตรียมขำยท ำไบโอดีเซล) 

 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 

1.ปัญหำที่พบส่วนใหญ่จะเป็นด้ำนสถำนที่ผลิตเนื่องจำกผู้ประกอบ กำรขำดงบประมำณในกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรผลิตเนื่องจำกมีสภำพเก่ำทรุดโทรม รวมทั้งกำรขำดแคลนแรงงำนและมีกำรเปลี่ยน
คนงำนบ่อย 

2.เนื่องในปัจจุบันมีกำรผลิตน้ ำบริโภคในรูปแบบบรรจุขวดที่ใช้ครั้งเดียวมำกขึ้น  ได้แนะน ำ
ผู้ประกอบกำรให้ใส่ใจในกำรดูควำมสะอำดสถำนที่ผลิตและภำชนะบรรจุอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่อง
ต้นทุนกำรผลิต จำกขวดพลำสติกมีรำคำสูงและกำรแข่งขันในธุรกิจน้ ำดื่มที่มีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน 

3.แผนกำรด ำเนินงำนตรวจสอบเฝ้ำระวังของจังหวัดล ำพูน ยังไม่สอดคล้องกับแผนของเป้ำหมำยใน 
Essential Task เช่น หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่มี 1 คัน ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
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4. กำรจัดท ำแผนเก็บตัวอย่ำงหรือกำรก ำหนดเป้ำหมำยควรมำจำกกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำง     
แต่ละจังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ ,ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

5. ผักและผลไม้สดที่พบกำรปนเปื้อนยำฆ่ำแมลงมำจำกหลำยแหล่งผลิต ควรเสนอมำตรกำรในกำรใช้
สำรเคมี ณ แหล่งปลูก ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6. กำรติดตำมตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่อำจปลอมปนสำรที่มีฤทธิ์ทำงยำและกำรโฆษณำ   
โอ้อวดเกินจริงที่ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ด ำเนินกำรได้ไม่เต็มที่เนื่องจำกไม่สำมำรถสืบหำแหล่งที่มำได้ 
 
ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 

อสม. นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ได้ด ำเนินกำรขยำยผลให้มีทุกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
โดยมีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น คือ    
ตรวจสำรปนเปื้อนในอำหำรสด ตรวจสเตียรอยด์ในยำแผนโบรำณ ตรวจเครื่องส ำอำง และเฝ้ำระวังโฆษณำโอ้อวด
เกินจริงและฉลำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ หำกพบผลิตภัณฑ์สุขภำพไม่ปลอดภัยจะมีกำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจซ้ ำโดย  
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รวมทั้งมีกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง  
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➢ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด 
 

สถานการณ ์
จังหวัดล ำพูนมีสถำนที่ประกอบกำรด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด โดยสถำนประกอบกำรด้ำนยำ      

มีจ ำนวนสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ สถำนที่ขำยยำบรรจุเส ร็จที่มิใช่ยำอันตรำยหรือ
ยำควบคุมพิเศษ สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ สถำนที่
ขำยยำแผนโบรำณ ตำมล ำดับ จังหวัดล ำพูน มีร้ำนขำยยำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ จ ำนวน 6 ร้ำน 
คือ ร้ำนเทอดศักดิ์เภสัชกร ร้ำนขำยยำเพรียว สำขำล ำพูน วิเชียรเภสัช บ้ำนเส้งเภสัช วัตสันฟำร์มำซี สำขำ บิ๊กซี ล ำพูน
และวัตสันฟำร์มำซี สำขำ แจ่มฟ้ำช้อปปิ้ง มอลล์   ส่วนสถำนที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 จะเป็นสถำนพยำบำลเอกชน (โรงพยำบำลเอกชน, คลินิก) สถำนที่จ ำหน่ำย
หรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท 2  จะเป็นโรงพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำลเอกชน ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 

รายละเอียด จ านวน 
1. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 79 แห่ง 
2. สถำนที่ขำยวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสำท ประเภท 3 หรือ 4 -  แห่ง 
3. สถำนที่จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษประเภท 3 -  แห่ง 
4. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ  ที่มิใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 17 แห่ง 
5. สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7 แห่ง 
6. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ ส ำหรับสัตว์ 4 แห่ง 
7. สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2 แห่ง 
8. สถำนที่น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 1 แห่ง 
9. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (รพ.รัฐ) 8 แห่ง 
10. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สถำนพยำบำลเอกชน) 5 แห่ง 
11. สถำนที่มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 3 แห่ง 
12. สถำนทีมี่ไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 4 14 แห่ง 
13. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท (รพ.รัฐ) 8 แห่ง 
14. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท (สถำนพยำบำลเอกชน) 2 แห่ง 
15. ร้ำนขำยยำคุณภำพ 6 แห่ง 

 
 

เป้าหมาย 
2.1เพือ่ควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้ำนยำก่อนและหลังออกสู่ตลำด 
2.2 เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรก่อนประกอบกิจกำรและภำยหลังได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร 
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ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1.งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) 
ด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต   

กำรเปลี่ยนแปลงไขรำยกำรในใบอนุญำต ยำ วัตถุออกฤทธิ์  ยำเสพติด และยังมีกำรให้บ ริกำรปรึกษำ               
แก่ผู้ประกอบกำร ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

1) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน   

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน 10/10 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 9 ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 21 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 100 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 180 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 10 ครั้ง 

2) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ  

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน  0 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ 0 แห่ง 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ ฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 17 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 17 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ 0 ครั้ง 

3) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ  

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนโบรำณ 0 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 0 ฉบับ 
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ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 2 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 4 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 0 ครั้ง 

4) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์  

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 1 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 0 ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ 3 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 6 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสรจ็ส ำหรับสัตว์ 1 ครั้ง 
 5) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ/ น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักร   
ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 0 แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำต น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร  1 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 0 ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 7 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

อนุญำตผลิตยำตัวอย่ำง 0 ฉบับ 



171 
 

ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

ออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนยำแผนโบรำณ 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 20 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนทีผ่ลิตยำแผนโบรำณ 1 ครั้ง 

6) ใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (รพ.รัฐ) ปริมาณงาน 

ออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 2            0 แห่ง 

ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ยส.2            1 แห่ง 

ต่ออำยุใบอนุญำต ยส.2            8 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต            0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ           10 ครั้ง 
7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์  

ออกใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  13 แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3  0 แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 4  0 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำต คจ.2 2 ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 3 ฉบับ 

ออกใบอนุญำต คจ.2 ฉบับต่ออำยุ 0 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำต คจ.2 16 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 40 ครั้ง 

8) ด าเนินการตรวจสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาต             12        ครั้ง 

9) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท             277       ครั้ง 
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2 งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
2.1 ในปี 2561 มีเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ออกตรวจสอบเฝ้ำระวัง จ ำนวน

ทั้งหมด 109 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 

ตาราง 84 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ได้รับกำรตรวจสอบในปี 2561 

ประเภทสถำนที่ 
ปี 2559  (แห่ง) ปี 2560  (แห่ง) ปี 2561  (แห่ง) 

เป้ำหมำย จ ำนวนที่ตรวจ เป้ำหมำย 
 

จ ำนวนที่ตรวจ เป้ำหมำย จ ำนวนที่ตรวจ 

สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 70 70 77 77 79 79 
สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ 17 17 17 17 17 17 
สถำนที่ขำยยำสัตว์ 2 2 3 3 4 4 

สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2 2 2 2 2 2 

สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7 7 7 7 7 7 

รวม 98 98 106 106 109 109 

ร้อยละ 100 100 100 
 

จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ขำยยำ จ ำนวน 109 แห่ง พบว่ำมีข้อบกพร่อง จ ำนวน 1 รำย โดย
ข้อบกพร่องที่พบคือ ไม่พบเภสัชกรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำในเวลำท ำกำร ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำร
เปรียบเทียบปรับแล้ว 

2.2 สืบเนื่องจำกกำรขออนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้องจัดให้เป็นไปตำมตำมกฎกระทรวง เรื่อง
กำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 ข้อ 16(2) 
ผู้รับอนุญำตจะต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำได้ต้องผ่ำนกำรตรวจประเมิน มำตรฐำนตำมวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน 
(Good Pharmacy Practice : GPP)  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ 
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชนในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ.  2557 ลง
วันที่ 30 กันยำยน 2557  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ในกำรผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมหลักวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน ลงวันที่ 8 เมษำยน 2559 และ หนังสือจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ สธ 1009.5/1598 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 

ผลกำรตรวจประเมินร้ำนขำยยำที่ขออนุญำตก่อน 25 มิถุนำยน 2557 ตรวจมำตรฐำนตำมเกณฑ์ GPP      
ขั้นที่ 1 จ ำนวนทั้งหมด 45 ร้ำน แก้ไขแล้วผ่ำนกำรประเมิน 32 ร้ำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข 13 ร้ำน และ 
GPP เต็มข้ัน 19 ร้ำน แก้ไขและผ่ำนประเมินแล้วทั้ง  19 ร้ำน  

2.3 ผลิตภัณฑ์ยำ มีเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบฉลำกยำ จ ำนวน 600 รำยกำร ด ำเนินกำร
ตรวจสอบโดยกำรสุ่มตรวจฉลำกยำจำกสถำนที่ขำยยำ จ ำนวนทั้งสิ้น 600 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย 
ซึ่งไม่พบว่ำมีฉลำกยำท่ีไม่ถูกต้อง 

2.4 จำกกำรออกตรวจสอบสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ จ ำนวน 7 แห่ง พบว่ำ สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 
จ ำนวน 1 แห่ง ก ำลังอยู่ระหว่ำงย้ำยสถำนที่ผลิต และ มีสถำนที่ผลิตยำอีก 1 แห่ง ที่ขณะท ำกำรตรวจไม่เปิดท ำกำร
เนื่องจำกผู้รับอนุญำตท ำงำนประจ ำอ่ืนในช่วงเวลำกลำงวันและระหว่ำงนี้อยู่ระหว่ำงกำรงดผลิต ส ำหรับสถำนที่ผลิต
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ยำแผนโบรำณ ที่ได้รับกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 แห่ง พบว่ำ มีสถำนที่ผลิตยำ 1 แห่งผ่ำนกำรตรวจประเมินตำม
หลักเกณฑ์ GMP ได้แก่ บริษัท โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ำกัด สถำนที่ผลิตยำ 1 แห่ง
ได้รับกำรตรวจประเมินตำมหลัก FMP โดยร่วมตรวจกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำก อ.ย. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไข
ตำมข้อแนะน ำ ส่วนอีก 3 แห่ง พบว่ำ สภำพโดยทั่วไปของสถำนที่ผลิตยำอยู่ได้รับกำรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดี 
บำงแห่งมีควำมคับแคบอันอำจเนื่องจำกดัดแปลงมำจำกที่อยู่อำศัย  

2.5 มีกำรเก็บตัวอย่ำงยำแผนโบรำณตรวจวิเครำะห์เพ่ือเฝ้ำระวังกำรปลอมปนจ ำนวน 8 รำยกำร     
ผลกำรตรวจสอบ ผ่ำน 4 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 50 ที่ไม่ผ่ำนคือพบกำรปนเปื้อนเชื้อเช่น เชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย 
ส ำหรับกำรปนเปื้อนสเตียรอยด์ผ่ำนทั้ง 8 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
 

3.โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย ปี2561 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำปลอดภัยในชุมชน ปี 2560 ผลกำรด ำเนินงำน ส ำรวจร้ำนค้ำปลีกพบขำยยำ 

สเตียรอยด์ร้อยละ 0 (ระดับประเทศร้อยละ 5.3 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15) พบขำยยำปฏิชีวนะร้อยละ 10.4 
(ระดับประเทศร้อยละ 25.9 เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 15) ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 

3.1 กำรด ำเนินกำรโครงกำร จังหวัดล ำพูนได้รับงบประมำณ  ค่ำบริกำรให้ควำมรู้ จ ำนวน 
160,800 บำท จำกงบส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคระดับพ้ืนที่ (PPA) ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
เขต 1 เชียงใหม ่

3.2 กลุ่มเป้ำหมำย ประชำชน จ ำนวน  2,400 คน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล จ ำนวน 24 แห่ง 

3.3 กิจกรรม  
- ประเมินกำรรับรู้เรื่องกำรบริโภคยำ/ผลิตภัณฑ์สุขภำพ และเก็บข้อมูลยำปฏิชีวนะ ยำเหลือใช้ 

และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม สเตียรอยด์ในครัวเรือนของกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย  
- จัดเตรียมหลักสูตร/ชุดควำมรู้ ร่วมกับแกนน ำเรื่องกำรบริโภคยำ ผลิตภัณฑ์สุขภำพอย่ำง

ปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
- แกนน ำให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำกลุ่มเป้ำหมำยเรื่องกำรบริโภคยำ ผลิตภัณฑ์ สุขภำพอย่ำงปลอดภัย 

และกำรสังเกตลักษณะยำ/ผลิตภัณฑ์รวมทั้งช่องทำงกำรแจ้งข่ำวหรือขอรับค ำปรึกษำกรณีพบยำ/ผลิตภัณฑ์ที่คำด
ว่ำจะไม่ปลอดภัย  

- ประเมินควำมรู้ ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับค ำแนะน ำ ติดตำมประเมินผล  
- กำรส ำรวจร้ำนช ำ 
3.4 อยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรมและเขตสุขภำพที่ 1 ขยำยเวลำกำรด ำเนินงำน

ถึง ธันวำคม 2561  
 

4.งานจัดการเรื่องร้องเรียน 
เป้ำหมำย จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้ำนสุขภำพด้ำนยำได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ได้รับเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 1 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
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5.งานบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบังคับใช้ตามกฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา ตาม
รายละเอียดในตาราง 

 
 
 
 

พบกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 2 รำย มีกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ 2 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

6.งานตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด 
- สถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุเสพติด ที่ได้รับอนุญำตผ่ำน สสจ.ล ำพูน 15 แห่ง ตรวจสอบ 15 แห่ง  

คิดเปน็ร้อยละ 100 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
 

 
 

- ด ำเนินกำรกำรท ำลำยวัตถุเสพติดจำกโรงพยำบำลเอกชน จ ำนวน 1 ครั้ง ตำมแนวทำงกำรท ำลำย
วัตถุเสพติดของ อ.ย. 
 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพืน้ที่ท่ีพบปัญหา 
1.ระบบกำรออกตรวจสถำนที่ก่อนอนุญำตยังมีควำมล่ำช้ำในบำงกระบวนกำร 
2.ผลิตภัณฑ์ด้ำนยำที่ไม่ได้มำตรฐำน โดย ยำแผนโบรำณ/สมุนไพร พบกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
3.สถำนประกอบกำรด้ำนยำไม่ผ่ำนมำตรฐำน GPP 

 

ปัญหา/ อุปสรรค 
1.ระบบกำรขออนุญำตผ่ำนระบบอัตโนมัติ E-submission ผู้ประกอบกำร ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

และควำมช ำนำญในกำรเข้ำโปรแกรม 
2.กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังตำมมำตรฐำน GPP  ผู้ประกอบกำรยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือควำม

ตระหนัก ท ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในกำรประเมินรอบแรก ต้องด ำเนินกำรแก้ไขเกือบทุกแห่ง และบำงแห่งต้องไปตรวจ
ประเมินซ้ ำ จึงจะผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน และสถำนประกอบกำรด้ำนยำมีจ ำนวนมำก ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรตรวจนำน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.จัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอให้มีควำมสำมำรถในกำรประเมินตำมมำตรฐำน GPP เพ่ือ

ควำมรวดเร็วในกำรตรวจแต่ละอ ำเภอ 
2.จัดประชุมวิชำกำรด้ำนยำให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนยำ 

   ข้อมูล ปี 59 ปี 60 ปี 61 
จ ำนวน(เรื่อง) 1 9 1 

 ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 

ข้อมูล ปี 59 ปี 60 ปี 61 
จ ำนวน(เรื่อง) 14 3 2 
 ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 

   ข้อมูล ปี 59 ปี 60 ปี 61 
จ ำนวน(แห่ง) 17 18 15 

 ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 
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➢ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องส าอาง 
 

สถานการณ ์
จำกฐำนข้อมูลสถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พบว่ำ 

มีผู้ประกอบกำรจดแจ้ง จ ำนวน 60 รำย แต่จำกฐำนข้อมูลของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน พบว่ำ สถำนที่
ผลิตน ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่ได้ยื่นขอรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร โดยที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ออก
ตรวจสอบควำมเหมำะสมสถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงมี จ ำนวน 16 แห่ง  
 

เป้าหมาย 
1 เพื่อควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้ำนเครื่องส ำอำงก่อนและหลังออกสู่ตลำด 
2  เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรก่อนประกอบกิจกำรและภำยหลังได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

 

ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1 งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) 
ด้ำนเครื่องส ำอำง เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
   1.1 กำรให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงให้มีมำตรฐำนถูกสุขลักษณะที่ดีในกำร

ผลิตเครื่องส ำอำง จ ำนวน 60 ครั้ง 
   2.2 กำรออกตรวจสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง (ขอใหม่) และกำรออกรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร

ผลิตเครื่องส ำอำง เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงผ่ำนระบบอัตโนมัติ (E-Submission) ปี  2561            
ได้ด ำเนินกำรจ ำนวน 3 แห่ง  

 

2 งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
ตาราง 85 รำยละเอียดสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงจังหวัดล ำพูน (จำกฐำนข้อมูล อย.)  
 

ประเภท 

เมือง ป่า
ซาง 

บ้านธิ เวียง
หนอง
ล่อง 

แม่ทา บ้าน
โฮ่ง 

ล้ี ทุ่งหัว
ช้าง จ านวน 

(แห่ง) 

สถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำ 
(แจ้งผ่านสสจ.) 

11 1 0 0 0 3 0 1 16 

สถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำ 
(ไม่ผ่านสสจ.) 

19 6 4 1 3 1 9 1 44 

รวมสถำนที่ผลิตหรือ
น ำเข้ำฯ 

30 7 4 1 3 4 9 2 60 

ผู้ประกอบกำรประสงค์ 
จะท ำต่อ 

11 1 0 0 0 3 0 2 17 

ผู้ประกอบกำรแจ้งยกเลิก 9 2 1 1 3 1 4 0 21 
อยู่ระหว่ำงติดตำม 10 4 3 0 0 0 5 0 22 
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2.1) ในปี 2561 มีเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงที่ออกตรวจสอบเฝ้ำระวัง คือ 
สถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงที่ยื่นจดแจ้งผ่ำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 16 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบ
แล้ว 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย พบว่ำ สถำนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน GHP ทุกแห่ง แต่ อยู่ระหว่ำง
พัฒนำสถำนที่ผลิตให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต
หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.2561 

2.2) สถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงที่ออกตรวจสอบเฝ้ำระวัง สถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงที่ยื่น
จดแจ้งไม่ผ่ำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 44 แห่ง พบว่ำสถำนที่ดังกล่ำวไม่ได้มีลักษณะเป็นสถำนที่ที
มีกำรผลิตจริง จำกกำรสอบถำมพบว่ำเป็นเพียงผู้ว่ำจ้ำงกำรผลิต ให้ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำรแจ้ งยกเลิก ขณะนี้มี
กำรแจ้งยกเลิกไป 21 แห่ง ประสงค์จะด ำเนินกำรต่อ 1 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง อยู่
ระหว่ำงติดตำม 22 แห่ง 

2.3) สถำนที่จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง จ ำนวน 79 แห่ง จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ พบว่ำ สถำนที่สะอำด
เรียบร้อย ไม่พบกำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงที่มีสำรห้ำมใช้ และไม่พบกำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงที่ไม่มีฉลำกเป็นภำษำไทย 

2.4) ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงได้รับกำรตรวจสอบโดยกำรสุ่มตรวจฉลำกเครื่องส ำอำงจำกสถำนที่
จ ำหน่ำย จ ำนวนทั้งสิ้น 790 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย ซึ่งไม่พบว่ำมีฉลำกเครื่องส ำอำงที่ไม่ถูกต้อง 

2.5) ผลิตภัณฑ์ด้ำนเครื่องส ำอำง ได้รับกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด หรือตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น จ ำนวน 28 รำยกำร ผ่ำนมำตรฐำน 24 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ดังนี้ 

- เก็บตัวอย่ำงเครื่องส ำอำง 10 รำยกำร จำกสถำนที่ผลิตและสถำนที่จ ำหน่ำยในจังหวัดล ำพูน 
ตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ ผ่ำนมำตรฐำน 8 รำยกำร อีก 2 รำยกำรพบสำรห้ำมใช้ในเครื่องส ำอำงโดยพบ
สำรไฮโดรควิโนน 1 รำยกำร และสำรปรอท 1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 80 

- เก็บตัวอย่ำงตรวจสอบโดยส่งตรวจตำมแผนของรถ Mobile unit 2 ครั้ง 18 รำยกำร ผ่ำน  16 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 88.89 
 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
1.ระบบกำรออกตรวจสถำนที่ก่อนอนุญำตยังมีควำมล่ำช้ำในบำงกระบวนกำร 
2.ผลิตภัณฑ์ด้ำนเครื่องส ำอำงที่ไม่ได้มำตรฐำน เครื่องส ำอำงผสมสำรห้ำมใช้ 
3.สถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงไม่ผ่ำนมำตรฐำน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต

หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.2561 
4.ผู้บริโภคยังไม่ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

 

ปัญหา/ อุปสรรค 
1.จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตและสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่จดแจ้งผ่ำนระบบอัตโนมัติ พบว่ำ

สถำนที่ดังกล่ำวไม่ได้มีลักษณะเป็นสถำนที่ทีมีกำรผลิตจริง เป็นเพียงผู้ว่ำจ้ำงกำรผลิต 
2.ระบบกำรขออนุญำตผ่ำนระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบกำร ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม

ช ำนำญในกำรเข้ำโปรแกรม 
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3.ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำ
เครื่องส ำอำง พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับสถำนประกอบกำรรำยใหม่ และให้เวลำแก้ไข 2 ปีส ำหรับสถำน
ประกอบกำรรำยเก่ำ พบว่ำสถำนประกอบกำรหลำยแห่งยังต้องพัฒนำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.จัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอให้มีควำมสำมำรถในกำรประเมินตำมมำตรฐำน ประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.2561   เพ่ือ
ตรวจสอบและเฝ้ำระวังในแต่ละอ ำเภอ 

2.จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกใช้เครื่องส ำอำง 
 

ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
กำรติดตำมสถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำที่ไม่ผ่ำนกำรขออนุญำตจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัดร่วมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ พบว่ำสถำนที่ดังกล่ำวไม่มีลักษณะเป็น
สถำนที่ผลิต พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงให้ผู้ประกอบกำรมำด ำเนินกำรแจ้งยกเลิกสถำนที่ 
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➢ งานด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ 
 

สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูนมีสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพและผลิตภัณฑ์สุขภำพจ ำนวนมำก ที่อยู่ในควำม

รับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องตรวจสอบและดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรสุขภำพ และส่วนหนึ่งพบว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพนี้ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนจึงด ำเนินกำรตักเตือนและให้โอกำสปรับปรุงแก้ไข แต่บำงครั้งก็ยังพบ
ข้อผิดพลำดอยู่ถึงแม้จะมีกำรแก้ไขไปแล้วบำงส่วน จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ซึ่งในปีงบประมำณ 2560 
มีกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับทั้งหมด 10 รำย (พ.ร.บ.อำหำร 7 รำย และ พ.ร.บ.ยำ 3 รำย) คิดเป็นมูลค่ำ  
23,000 บำท และด ำเนินคดีร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนจ ำนวน 4 คดี ส ำหรับปี 2561 นี้ มี กำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบ
ปรับจ ำนวน 21 รำย  

 

เป้าหมาย 
เพ่ือด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้ที่ฝ่ำผืนกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพ  (ผู้ที่ฝ่ำผืน

กฎหมำยด้ำนอำหำร / ยำ / ยำเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท / เครื่องมือแพทย์ / เครื่องส ำอำง / 
วัตถุอันตรำย / ผู้น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ / สถำนพยำบำล / สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ) 
 

ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มีกำรด ำเนินกำรเปรียบปรับจ ำนวน 21 รำย 
- มูลค่ำที่ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ คิดเป็นมูลค่ำ 89,500 บำท  
- แยกเป็น พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 จ ำนวน 2 รำย  และ พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522 จ ำนวน 17 รำย 

สถำนพยำบำล 2 รำย 
- มีกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับผู้ท ำกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ถูกต้องทำง 

  

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
ควำมแม่นย ำและควำมรู้ควำมช ำนำญของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 

ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข 
1.กำรส่งรำยงำนข้อมูลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอยังมีน้อยในส่วนของงำนนี้ 
2.ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรสืบสวน ประมวลหลักฐำนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
จัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 
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➢ งานสถานพยาบาลเอกชน 
สถานการณ์  

กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ เป็นกำรควบคุมดูแลสถำนพยำบำลเอกชนให้ได้
มำตรฐำนตำมกฎหมำย มีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้บริกำร ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเอกชนในจังหวัดล ำพูน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชำชีพตำมลักษณะสถำนพยำบำลที่ขออนุญำต กำรให้บริกำรสุขภำพดังกล่ำวเป็นไปตำม
มำตรฐำน อยู่บนพ้ืนฐำนหรือขอบข่ำยตำมวิชำชีพนั้นๆ สถำนพยำบำลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดล ำพูนได้รับกำร
ควบคุมก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนออกตรวจสอบเฝ้ำระวังมำตรฐำนสถำนพยำบำลใน
พ้ืนที่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งระดับจังหวัดและอ ำเภอเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับกำรชี้แจง
นโยบำยจำกผู้อนุญำตเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  

ในกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2561 จั งหวัดล ำพูน (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยำยน 2561)              
มีสถำนพยำบำลเอกชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ จ ำนวนทั้งสิ้น 138 แห่ง โดยแบ่งเป็น สถำนพยำบำลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (โรงพยำบำลเอกชน) จ ำนวน 2 แห่ง สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน (คลินิกเอกชน) 
จ ำนวน 136 แห่ง และจังหวัดล ำพูนเป็นพื้นที่ที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่จ ำนวนมำก ท ำให้มีสถำนพยำบำลซึ่งไม่
ต้องอยู่ในบังคับของพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 โดยจัดเป็นสถำนพยำบำลที่จัดให้บริกำรด้ำน      
กำรรักษำพยำบำล ในลักษณะที่เป็นกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำน โดยไม่ได้มีควำมประสงค์ที่จะเป็นกำร
ประกอบธุรกิจเพ่ือหวังผลก ำไร (ห้องพยำบำลในโรงงำนอุตสำหกรรม) จ ำนวน 47 แห่ง และมีสถำนพยำบำล
เคลื่อนที่ของสถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ที่ใช้ยำนพำหนะเป็นที่ให้บริกำรไปยังหน่วยงำนที่ร้องขอเพ่ือ      
กำรดูแลสุขภำพ พนักงำน นักศึกษำตำมสัญญำประกันสุขภำพหรือกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  

นอกจำกนั้นยังพบว่ำคลินิกเวชกรรมที่ให้บริกำรเสริมควำมงำมได้รับควำมนิยมมำกข้ึน และมีแนวโน้ม
ที่จะเปิดให้บริกำรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งยังมีกระแสกำรแข่งขันกำรโฆษณำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรเสริม
ควำมงำมจ ำนวนมำก กระตุ้นให้ประชำชนอยำกใช้บริกำร และเพ่ิมควำมเสี่ยงกำรเสียรู้ เสียทรัพย์ เสียสุขภำพ และ
เสียชีวิต ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้มีกำรด ำเนินกำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนจำกกำรใช้บริกำรคลินิก
ประเภทนี้ โดยท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรเลือกและตรวจสอบมำตรฐำนสถำนพยำบำล
ก่อนเข้ำรับบริกำรทำงกำรแพทย์  และเร่งด ำเนินกำรควบคุมมำตรฐำนสถำนพยำบำลเหล่ำนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมีควำมปลอดภัยจำกกำรใช้บริกำร 
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ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ  
1.งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control)  

แผนภูมิ 36  แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน และประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน  
                จ ำนวนสถำนพยำบำลที่เปิดใหม่ และจ ำนวนสถำนพยำบำลที่แจ้งเลิกในจังหวัดล ำพูน   
                ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559-2561   

 

 
 
ในปีงบประมำณ 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561 มีดังนี้ 

1) คลินิกเอกชน แจ้งเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล จ ำนวน 13 แห่ง 
2) คลินิกเอกชนยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลและได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบ

กิจกำรสถำนพยำบำลทั้งหมด 18  แหง่ 
3) ออกตรวจสถำนที่เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต จ ำนวน 18 ครั้ง 
4) สถำนพยำบำลยื่นขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรต่ำงๆ ในใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรและใบอนุญำต

ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล จ ำนวน 98 ค ำขอ  
5) กำรให้ค ำปรึกษำงำนสถำนพยำบำลแก่ผู้ขออนุญำตด้ำนสถำนพยำบำล (มำด้วยตนเองและทำง

โทรศัพท์) จ ำนวน 145 รำย 
6) กำรรับทรำบกำรออกให้บริกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ของโรงพยำบำลเอกชน จ ำนวน 81 ครั้ง 
7) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุญำตโฆษณำหรือประกำศเก่ียวกับสถำนพยำบำล มีผู้ยื่นค ำขอ 7 รำย  
- อนุญำตโฆษณำหรือประกำศเก่ียวกับสถำนพยำบำล จ ำนวน 6 รำย  
- ไม่อนุญำตโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับสถำนพยำบำล จ ำนวน 1 รำย  
8) มีผู้ประกอบกำร ยื่นขอรับใบแจ้งสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ใน

บังคับของพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 จ ำนวน 3 รำย 
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ตาราง 86 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลแยกตำมลักษณะและแยกตำมอ ำเภอในเขตจังหวัดล ำพูน   
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 138 แห่ง 

ลักษณะสถานพยาบาล / อ าเภอ 
เมือง ป่า

ซาง 
บ้าน
ธิ 

เวียง
หนอง
ล่อง 

แม่
ทา 

บ้าน
โฮ่ง 

ล้ี ทุ่ง
หัว
ช้าง 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงพยำบำลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

คลินิกเวชกรรม 21 4 3 2 3 5 2 0 40 
คลินิกเฉพำะทำง ด้ำนเวชกรรม 18 2 0 0 0 0 0 0 20 

คลินิกทันตกรรม 22 2 1 0 0 1 1 0 27 

คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุง
ครรภ์ 

7 1 2 0 6 3 8 4 31 

คลินิกกำยภำพบ ำบัด 2 1 0 0 0 0 0 1 4 
คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ 3 1 0 0 0 0 1 0 5 
คลินิกกำรแพทย์แผนไทย 3 1 0 0 0 0 0 0 4 
คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ  
สำขำกำรแพทย์แผนจีน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

คลินิกกำรประกอบโรคศิลปะ  
สำขำกิจกรรมบ ำบัด 

1 1 0 0 0 0 0 0 2 

คลินิกกำรผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
สหคลินิก 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 81 13 6 2 9 10 12 5 138 

 

2 งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) 
1)  การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานประจ าปีสถานพยาบาล 
ในปีงบประมำณ 2561 ได้ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนออกตรวจสอบเฝ้ำระวังมำตรฐำนสถำนพยำบำลใน

พ้ืนที่อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่  
 

สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยำบำลเอกชน)  เป้ำหมำยทั้งสิ้น  2 แห่ง  
-โรงพยำบำลหริภุญชัย เมโมเรียล เป็นโรงพยำบำลขนำดทั่วไปขนำดใหญ่ จ ำนวน 100 เตียง 
-โรงพยำบำลศิริเวช ล ำพูน เป็นโรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำง จ ำนวน 59 เตียง 

ผลการด าเนินงาน   
คณะท ำงำนกำรตรวจสอบมำตรฐำนโรงพยำบำลเอกชน ท ำกำรตรวจประเมินมำตรฐำนประจ ำปี 

2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560 โดยคณะท ำงำนตรวจสอบมำตรฐำนบริกำรในสถำนพยำบำลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนจังหวัดล ำพูน พบว่ำ ผ่ำนมำตรฐำนทั้ง 2 แห่ง 
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สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
เป้ำหมำยในกำรตรวจเฝ้ำระวังประจ ำปี จ ำนวน 131 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560) 
 

ผลการด าเนินงาน 
สถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน ในเขตอ ำเภอเมืองล ำพูน กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน รับผิดชอบในกำรออกตรวจสอบมำตรฐำนประจ ำปี              
ส่วนในอ ำเภออ่ืนๆ เภสัชกรจำกโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่งร่วมกับเจ้ ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขอ ำเภอทุกอ ำเภอ       
จะร่วมกันตรวจสอบ ตำมรำยละเอียดในตำรำง 

 

ตาราง 87 ผลกำรตรวจคลินิกในจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 
ตัวช้ีวัด รายการ

ข้อมูล 
เมือง 

 
ป่า
ซาง 

บ้าน 
ธิ 

เวียง
หนอง
ล่อง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่ทา ล้ี ทุ่งหัว
ช้าง 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
สถำนพยำบำลผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
(ร้อยละ 100) 

เป้ำหมำย 75 10 6 2 10 8 14 6 131 

ผลงำน 75 10 6 2 10 8 14 6 131 
อัตรำ/ 
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในสถานพยาบาลบางแห่ง 
1.กำรแสดงวัน - เวลำ เปิดท ำกำร ไม่ตรงตำมที่ขออนุญำต 
2.คลินิกบำงแห่งไม่ลงลำยมือชื่อของผู้ประกอบวิชำชีพใน Opd card  
3.คลินิกบำงแห่งมีกำรบันทึกเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีกำรจัดท ำพิมพ์เป็นเอกสำร

ออกมำจัดเก็บและลงลำยมือชื่อผู้ประกอบวิชำชีพที่ให้กำรรักษำ 
จำกกำรตรวจพบข้อบกพร่องดังกล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ให้ค ำแนะน ำและให้แก้ไขปรับปรุงภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบอีกครั้ง  
 

2) การด าเนินงานในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน  
ในปีงบประมำณ 2561 มีกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถำนพยำบำลเอกชนในจังหวัดล ำพูน 

ทั้งหมด 2 เรื่อง และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจ ำนวนทั้งหมด 2 เรื่อง 
  

Gap Analysis 
กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำพบปัญหำในขั้นตอนกำรออกตรวจสอบสถำนที่เพ่ือพิจำรณำอนุญำต 

เนื่องจำกแนวทำงกำรอนุญำตสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน มีกำรแก้ไขเป ลี่ยนแปลงใน
รำยละเอียด และแบบตรวจมีเพ่ิมขึ้นตำมลักษณะของคลินิก ท ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่มีควำมชัดเจนในแนวทำง
ปฏิบัติ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพควรจัดท ำคู่มือเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และจัดให้มีกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่วนภูมิภำค เพ่ือให้ด ำเนินงำนไปเป็นแนวทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนั้นยังพบว่ำ
ผู้ประกอบกำรขำดควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน และข้อกฎหมำยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถำนพยำบำล ท ำให้เกิดปัญหำใน
กำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1) แนวทำงกำรตรวจมำตรฐำนสถำนพยำบำลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตมีกำรปรับปรุงใหม่ 

โดยเฉพำะมำตรฐำนของคลินิกแต่ละประเภท แต่ไม่ได้มีกำรชี้แจงหรือแนะน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนบำงครั้งต้องหำรือกับส่วนกลำงแต่ก็ได้รับค ำตอบที่ล่ำช้ำ 
อยำกให้มีกำรจัดอบรมฟ้ืนฟูกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้มีแนวทำงที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2) กฎหมำยลูกที่ออกตำมกฎหมำยหลักล่ำช้ำ และมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องบ่อย ๆ ท ำให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและถูกต้อง นอกจำกนั้นผู้ประกอบกำร ยังขำดควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน และข้อกฎหมำยใหม่ ท ำให้เกิดผลต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ 

3) ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ พร้อมทั้งกำรติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับ
สถำนพยำบำลกับประชำชนทุกภำคส่วน ยังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และติดต่อสอบถำมข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนพยำบำลเอกชน เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือทำงLine เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร ภำคีเครือข่ำยทั้ง
ระดับอ ำเภอและต ำบล รวมถึงประชำชนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรและเลือกใช้บริกำรสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปญัหา 
1) มีกำรจัดอบรมฟ้ืนฟูกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และจัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนให้ปัจจุบัน เพ่ือให้มี

แนวทำงที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
2) มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนกำรออกกฎหมำย/มำตรกำร

กำรทำงสังคมและใช้กฎหมำยเป็นแนวทำงปฏิบัติเดยีวกัน 
3) จัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือให้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลของสถำนพยำบำลในทุกระดับของจังหวัดให้

เป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนได้ 
4) เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนพยำบำลเอกชน เช่น                  

เว็บไซต์ Facebook หรือทำงLine เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร ภำคีเครือข่ำยทั้งระดับอ ำเภอและต ำบล รวมถึงประชำชน
สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรและเลือกใช้บริกำรสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง 
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➢ งานด่านอาหารและยา 
สถานการณ์  

ด่ำนอำหำรและยำจังหวัดล ำพูน  เป็นด่ำนที่อยู่ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ จังหวัดล ำพูน      
มีบทบำทหน้ำที่โดยตรงตำมกฎหมำยในกำรควบคุมกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพ เข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้ได้
คุณภำพและถูกกฎหมำย อันได้แก่ ยำ อำหำร เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรำย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสำท และยำเสพติด สินค้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพส่วนใหญ่ที่น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำล ำพูน เป็นสินค้ำที่น ำเข้ำ
มำโดยช่องทำงไปรษณีย์  ส่วนใหญ่กำรน ำเข้ำสินค้ำร้อยละ 95 ผู้น ำเข้ำมีวัตถุประสงค์น ำเข้ำมำเพ่ือกำรบริโภคเอง
หรือใช้ส่วนตัว นอกจำกนั้น จะน ำเข้ำมำเพ่ือเป็นของรำงวัล เป็นต้น  

เนื่องจำกสภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีควำมก้ำวหน้ำและรวดเร็ว สื่อออนไลน์เข้ำ
มำมีบทบำทส ำคัญในชีวิตประจ ำวันมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะ
กำรใช้สื่อออนไลน์ในกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ข้อมูลกำรตรวจสอบจำกด่ำนไปรษณีย์ พบว่ำ กำรน ำเข้ำ
สินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์สุขภำพมีจ ำนวนมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์ยำ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เครื่องส ำอำง 
และเครื่องมือแพทย์ ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจ ว่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจะต้องยื่นค ำขอน ำเข้ำ 
ณ ด่ำนอำหำรและยำ ก่อนน ำเข้ำ เพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย     
ในปีงบประมำณ 2561 งำนด่ำนอำหำรและยำล ำพูน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพทุกรำยกำรที่น ำเข้ำ 
ณ ด่ำนอำหำรและยำ ซึ่งผู้น ำเข้ำจะต้องแสดงหลักฐำน ในกำรยื่นค ำขอน ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำล ำพูน       
หำกพบว่ำไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อก ำหนด และกฎหมำยของประเทศไทย จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรน ำเข้ำได้ 

 

เป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์สุขภำพทุกรำยกำรที่น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำล ำพูน ได้รับกำรตรวจสอบและควบคุม

ก ำกับดูแลทุกรำยกำร เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำยทุกรำยกำร 
 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมำณ 2561 กำรตรวจสอบและพิจำรณำผลิตภัณฑ์สุขภำพที่น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ

จังหวัดล ำพูน มีผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอน ำเข้ำ 17 ฉบับ จ ำนวน 15 ใบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพจ ำนวนทั้งหมด 
153 รำยกำร ผ่ำนด่ำนได้ 153 รำยกำร แบ่งเป็น อำหำร 78 รำยกำร เครื่องส ำอำง 67 รำยกำร เครื่องมือแพทย์ 8 
รำยกำร มูลค่ำกำรน ำเข้ำทั้งหมด 57,220.78 บำท  
 

Gap Analysis 
ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรสั่งซื้อสินค้ำและน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกต่ำงประเทศ 

ว่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจะต้องยื่นค ำขอน ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ ก่อนที่จะน ำหรือสั่งเข้ำสินค้ำจำก
ต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนกำรยื่นค ำขออนุญำต ก่อให้เกิดปัญหำในกำรน ำเข้ำตำมมำ   
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 1.ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรสั่งซื้อสินค้ำและน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำก

ต่ำงประเทศ ว่ำกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจะต้องยื่นค ำขอน ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ ก่อนที่จะน ำหรือสั่งเข้ำ
สินค้ำจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้ประกอบกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนกำรยื่นค ำขออนุญำต ก่อให้เกิดปัญหำใน
กำรน ำเข้ำตำมมำ  เช่น  ต้องใช้เวลำในกำรเตรียมเอกสำรมำด ำเนินกำรยื่นขอในขณะที่สินค้ำรออยู่ที่ด่ำนศุลกำกร
แล้ว หรือบำงรำยพบปัญหำขั้นตอนของกำรตรวจสอบ และจัดประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภำพ ซึ่งในแต่ละประเทศ 
อำจแตกต่ำงกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่จะน ำเข้ำประเทศไทย ต้องด ำเนินกำรภำยใต้ระเบียบ ข้อก ำหนด และกฎหมำยของ
ประเทศไทย มีผลให้ผู้น ำเข้ำบำงรำยไม่สำมำรถน ำเข้ำผลิตภัณฑ์นั้นได้ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภำพประเภทยำ จะไม่ได้
รับอนุญำตให้น ำเข้ำ 

2. เนื่องจำกปริมำณกำรน ำเข้ำน้อย จึงไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ประจ ำด่ำน ซึ่งจะออกไปพิจำรณำและ
ตรวจสอบเมื่อมีผู้ประกอบกำรแจ้งเท่ำนั้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1. ประชำสัมพันธ์ชี้แจงรำยละเอียดกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้กับ

ประชำชนในกำรสั่งซื้อสินค้ำและน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกต่ำงประเทศ 
2. จัดท ำแผ่นพับหรือเอกสำรเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร และเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นขอ

น ำเข้ำ เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรรับบริกำรมำกยิ่งข้ึน 
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➢ งานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและระบบงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
สถานการณ ์
งานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ในปี  2561 ไตรมำสที่  1 จังหวัดล ำพูนมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด  RDU ดังนี้  มีโรงพยำบำลที่
ผ่ำนเกณฑ์  RDU ขั้นที่ 1  จ ำนวน 8  โรงพยำบำลจำกจ ำนวนทั้งสิ้น 8โรงพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง ผ่ำนตำม
เกณฑ์ตัวชี้วัด  ส่วน  RDU  ขั้นที่ 2 ยังไม่มีโรงพยำบำลใด ผ่ำนตำมเกณฑ์ ตัวชี้วัด ท ำให้ภำพรวมของจังหวัดยังไม่ผ่ำน
ตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด คือมีจ ำนวนโรงพยำบำลที่ผ่ำน RDU  ขั้นที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของจ ำนวน โรงพยำบำลทุกแห่งใน
จังหวัด (เป้ำหมำย 2 โรงพยำบำล)  

ในไตรมำสที่ 2 จังหวัดล ำพูนมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1  จ ำนวน 8  โรงพยำบำล 
จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 8 โรงพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งและ RDU  ขั้นที่ 2 มีโรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด 
จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลป่ำซำง คิดเป็นร้อยละ 12.5% (เกณฑ์ ตำม small success ไตรมำส 3 มำกกว่ำ
ร้อยละ 15) ซึ่งยังไม่ผ่ำนเกณฑ์  โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหำในพ้ืนที่ ได้แก่ ร้อยละของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรค  
ของโรงพยำบำล ได้แก่  

1.ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก URI(เกณฑ์ ร้อยละ 20) 

2.ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน AD (เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
3.ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ FTW (เกณฑ์ ร้อยละ 40) 
4.ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด APL(เกณฑ์ ร้อยละ 10) 
โดยโรงพยำบำลที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์  RDU หลำยแห่งผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำวบำงตัวชี้วัดซึ่งไม่ครบทุกตัว 

ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของ RDU  ขั้นที่ 2  ได้ 
   

เป้าหมาย โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
Small Success  
 

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDUขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

            

การวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block 
Structure–Function 

โครงสร้ำงภำยใน จังหวัดล ำพูนมี ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรในระดับนโยบำยคือ คณะกรรมกำรเภสัชกรรม
และกำรบ ำบัดระดับจังหวัด โดยมีนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเป็นประธำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำง  
สมเหตุผลจังหวัดล ำพูน โดยทีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลล ำพูนเป็นประธำน และ มีผู้รับผิดชอบในระดับผู้ปฏิบัติงำนได้แก่ 
คณะท ำงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ซึ่งมีหัวหน้ำกลุ่มงำนเภสัชกรรมโรงพยำบำลล ำพูนเป็นประธำนคณะท ำงำน 
และผู้รับผิดชอบงำน ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ของโรงพยำบำลทุกแห่งและส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นกรรมกำร  
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โครงสร้ำงภำยนอก ในระดับเขตมีกำรวำงนโยบำยและมีคณะกรรมกำรควบคุมก ำกับผ่ำน 
คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัดระดับเขตสุขภำพท่ี 1 และ CIPO RDU   

ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงดังกล่ำว กำรด ำเนินงำนจะเน้นหนักไปที่โครงสร้ำงภำยใน มีกำร
ด ำเนินงำนในระดับจังหวัดผ่ำนคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนในระดับจังหวัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนกำร
ด ำเนินงำนในระดับอ ำเภอบำงโรงพยำบำล มีด ำเนินงำนผ่ำนคณะกรรมกำรกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบั ด(PTC) 
โดยยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร RDU ซึ่งมีกำรเพ่ิมบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล  
ในนโยบำยของคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัดของโรงพยำบำล ระดับโรงพยำบำล ยกเว้น รพ.ล ำพูน    
รพ. แม่ทำ และ รพ.ทุ่งหัวช้ำง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร RDU  ระดับโรงพยำบำลแล้ว อีกทั้งเพ่ือเป็นกำร
รับทรำบปัญหำในกำรด ำเนินงำน และเพ่ือเป็นกำรนิเทศติดตำมปรับกลยุทธ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน            
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ระดับ
อ ำเภอ ออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในโรงพยำบำลและเครือข่ำยบริกำรทุก
อ ำเภอ ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วในระหว่ำงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2561  
GAP Analysis 

ปีงบประมำณ 2561 ในไตรมำสที่ 2  โรงพยำบำลจ ำต้องผ่ำนตัวชี้วัด RDU  ขั้นที่ 1 ร้อยละ 60 และ 
RDU ขั้นที่  2 ร้อยละ 15  ซึ่งจังหวัดล ำพูนยังมีโรงพยำบำลใดผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวชี้วัดขั้นที่ 2  จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่
โรงพยำบำลป่ำซำง  คิดเป็นร้อยละ 12.5  จำกกำรประเมินโรงพยำบำลตำมตัวชี้วัดดังกล่ำวพบว่ำ ตัวชี้วัดที่เป็น
ปัญหำและอำจจะท ำให้โรงพยำบำลไม่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมตัวชี้วัด  RDU  ขั้นที่ 2 ได้แก่  
 

ตัวชี้วัดระดับโรงพยำบำล (RDU1 – RDU Hospital ) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทำงเดินหำยใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ

เฉียบพลันในผู้ป่วยนอก  ≤20% มีโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ทุ่งหัวช้ำงและ รพ.ป่ำซำง 
ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน ≤20% มีโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์

จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.ป่ำซำง 
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ ≤40% มีโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์

จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ล ำพูน และ รพ.ป่ำซำง 
ตัวชี้วัดที่9 ร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด ≤10% มี

โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ป่ำซำง 
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยำ Glibenclamideในผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี หรือมี eGFR

น้อยกว่ำ 60 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร มีโรงพยำบำลที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ล ำพูน รพ.บ้ำน
โฮ่ง และ รพ.ลี้ โดยขณะนี้ รพ.ลี้และ รพ. บ้ำนโฮ่ง ได้ตัดรำยกำรยำดังกล่ำว ออกจำกรำยกำรยำของโรงพยำบำล
และหำรำยกำรยำอ่ืนทดแทนแล้ว  
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Framework 
ใช้กรอบตำมกลยุทธ์ 6 building blocksดังนี้  
บริกำร  : ประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรสั่งใช้ กำรจ่ำยยำ กำรจัดหำยำ และ Service plan 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด  
คน  :  มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสร้ำงควำมตระหนักในผู้สั่งใช้ยำ รวมทั้งจะมีกำรออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนจำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
ในโรงพยำบำลทุกแห่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วในระหว่ำงเดือนมีนำคม – เมษำยน 2561  
เพ่ือควบคุมก ำกับและรับทรำบปัญหำในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของพ้ืนที่  

ข้อมูล  :  มีกำรควบคุมก ำกับติดตำมข้อมูลหลำยระดับ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในระดับ
กระทรวงในทุก 3 เดือนผ่ำนระบบรำยงำนพิเศษ มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรในระดับจังหวัดทรำบ
ทุก 3 เดือน และ มีกำรวำงแผนในกำรรำยงำนข้อมูลในผู้บริหำรในระดับจังหวัดทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือสื่อสำร
ข้อมูลกลับไปยังหน่วยบริกำร และยังมีกำรเชื่อมโยงผลกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์หรือที่เป็นปัญหำใน      
กำรด ำเนินไปยัง  service plan  สำขำที่เก่ียวข้องต่ำงๆ  

เทคโนโลยี : มีโปรแกรมในกำรรวบรวมและดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยำบำลตำมตัวชี้วัด 
คือ Program RDU 2016  และรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดกำรใช้ยำปฏิบัติชีวนะ ในรพสต.ผ่ำนระบบคลังข้อมูลสุขภำพ
จังหวัด (HDC) (ใช้ Hos XP ทุก รพช.ยกเว้น รพ.ล ำพูน) 

เงิน  : งบประมำณกำรด ำเนินงำนมำจำกงบประมำณประจ ำปี และ งบประมำณของโรงพยำบำลทุกแห่ง  
ธรรมำภิบำล  : มีเกณฑ์จริยธรรมในกำรจัดซื้อจัดหำยำและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข   

เกณฑ์จริยธรรมและควำมรับผิดชอบในกำรสั่งใช้ยำของผู้สั่งใช้  
 

Task List  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 

1. พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร  PTC 
1.1 กำรนิเทศติดตำมระดับจังหวัด 
1.2 กำรประชุมคณะท ำงำนและส่ง
ข้อมูลด ำเนินกำร 

    

2. ส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ในกุญแจ 
PLEASE โดยใช้ RDU markers 
- กำรพัฒนำศักยภำพ (Diveloping)ทั้ง
เจ้ำหน้ำที่และประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

    

3. พัฒนำระบบสำรสนเทศ ระดับจังหวัด
และ รพ. 
- กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรกับ 
Service planอ่ืนๆ (Integration) 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
4. ส่งเสริมกิจกรรมกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ
อย่ำงเหมำะสมรพสต. 
- สร้ำงควำมตระหนักรู้ในเจ้ำหน้ำที่ผู้สั่ง
จ่ำยยำ 
- นิเทศติดตำมโดย รพ.แม่ข่ำย 

 
 
 

   

 

Activities /Project  
1.M&E (Monitor & evaluation and feedback) 

1.1กำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด RDU2 และน ำเสนอในกำรประชุมประจ ำเดือน 
คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล (กวป)  

1.2 กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ของแต่ละโรงพยำบำล โดยคณะอนุกรรมกำรนิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล เป้ำหมำยโรงพยำบำลละ 1 ครั้งต่อปี จ ำนวน 8 แห่ง โดยด ำเนินกำร
และสรุปผลเสร็จสิ้นแล้ว 

1.3 กำรส่งข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด RDU2  
  1.3.1 ส่งข้อมูลตำมตัวชี้วัด ไปยัง ผู้สั่งใช้ยำ ทุกเดือน 
  1.3.2 ส่งข้อมูลตำมตัวชี้วัด ไปยัง คณะกรรมกำร PTC และ RDU ของโรงพยำบำลทุกเดือน 
  1.3.3 ส่งข้อมูลตำมตัวชี้วัด ไปยัง service plan ที่เก่ียวข้อง  
1.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุ 

2. การพัฒนาศักยภาพ (Development) 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลกำรด ำเนินกำร ของ รพ/เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ เพ่ือเป็นกำร

น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคและผลงำนเด่นในระดับพื้นที่  ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบไปด้วย บุคลำกร
กำรแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลทุกแห่ง และ สสจ.  

3. กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรกับ Service plan (Integration)ได้แก่ primary care cluster/ปฐมภูมิ/
อำยุรกรรม/สูติกรรม/ไต/NCD/อุบัติเหตุฉุกเฉิน    

Monitoring and Evaluation Process  
มีควำมควบคุมติดตำมผ่ำนระบบรำยงำนระดับกระทรวงตำมตัวชี้วัด (ระบบรำยงำนเฉพำะกิจ  RDU)  

กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนตรวจรำชกำรกรณีปกติประจ ำปี 2561 และ กำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้แก่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล ในทุก 3 เดือน และในกำรประชุมผู้บริหำร 
 

ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1.โรงพยำบำลส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
2.รพ.สต. ส่งเสริมกำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงรับผิดชอบ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

RDU 1   
ขั้นที่ 1 และ 2 
 

ด ำเนินกิจกรรมตำม
กุญแจ PLEASE 

1. ติดตำมกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่ งเสริมกำรใช้ยำในบัญชียำหลัก

แห่งชำติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลำกยำมำตรฐำน 
- ตัดยำที่ไม่เหมำะสมออกจำกบัญชียำ

โรงพยำบำล 
- ส่งเสริมจรยิธรรมฯ 
2. ติดตำมกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะโดยไม่จ ำเป็นใน 

4 กลุ่มโรค 
- ดูแลกำรใช้ยำในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคไต 

RDU ขั้นที่ 1 ≥ 80 % 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 20 % 
 
 

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

ลดกำรใช้ยำปฏิชีวนะ
ใน 2 กลุ่มโรค ได้แก่ 
RI และ AD 

ติดตำมร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP ที่
ใช้ยำปฏิชีวนะผ่ำนเกณฑ์ท้ัง RI และ AD 

 
สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปงีบประมาณ 2561  ข้อมูล ณ  30  กันยายน  2561 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

(ที่ผ่าน) 
(ข้อมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  
(โรงพยำบำลผ่ำนเงื่อนไขตำม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่ำนเงื่อนไขตำมRDU2) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด:  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

ของรพ.ทั้งหมด 

เป้าหมาย 
(จ ำนวน รพ.ทั้งหมด) 

8 

ผลงาน 
1. จ ำนวน รพ. ผ่ำน RDU ขั้นที่ 1 

8 

RRDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 

2. จ ำนวน รพ.ผ่ำน RDU ขั้นที่ 2 1 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 12.5 

 



191 
 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ตัวชี้วัดมีจ ำนวนมำก และกำรเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดยังมีปัญหำในเรื่องนิยำมและควำมชัดเจนของ

กำรเก็บข้อมูล เนื่องจำกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปที่สร้ำงขึ้น คือ Program RDU 2016 แต่ยังไม่ใช่โปรแกรมมำตรฐำนที่
กระทรวงสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนผู้รับผิดชอบรับรอง ควรจะมีโปรแกรมในกำรรวบรวมข้อมูลที่เป็นมำตรฐำน
จำกฐำนข้อมูลกำรรักษำผู้ป่วยของโรงพยำบำลจำกส่วนกลำง  

4.2 ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหำในกำรด ำเนินกำร ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2  
คือ กำรใช้ยำปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยำบำล คือ ในโรคติดเชื้อที่ระบบกำรหำยใจส่วนบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก URI โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน AD บำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ FTW และกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด APL ซึ่งพบว่ำมีบำงโรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์บำงตัวชี้วัด ซึ่ง
จะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป  

4.3 ตัวชี้วัดบำงข้อ จะต้องมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง Service plan ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละกำรใช้ยำปฏิชีวนะในบำดแผลสดจำกอุบัติเหตุ ≤40% และตัวชี้วัด ร้อยละกำรใช้
ยำปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก ำหนดทำงช่องคลอด ≤10% เป็นต้น 

4.4 กำรด ำเนินงำนจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน และสหสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยำบำล โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นเลขำนุกำร และมีกำรขับเคลื่อนผ่ำนคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำร
บ ำบัด หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลของโรงพยำบำล ซึ่งขณะนี้ยังมีบำงโรงพยำบำลมีกำร    
ขับเคลื่อนที่ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
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➢ งานบริหารเวชภัณฑ์และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด 
สถานการณ์  

ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดตัวชี้วัดตรวจรำชกำรประจ ำปี 2561 ในส่วนของตัวชี้วัดยำและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีสถำนพยำบำลในสังกัดจ ำนวน 8 แห่ง โดยเป็นโรงพยำบำลทั่วไป  
1 แห่ง และโรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูประบบ
บริหำรเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุขและระเบียบอ่ืนๆอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อร่วมใน
ปีงบประมำณ 2561  มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมโดย ใช้ผลกำรสืบรำคำจัดซื้อร่วมในปีงบประมำณ 2560 เนื่องจำก
มีกำรประกำศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2561  ท ำให้ยังไม่มีแนวทำงที่ ชัดเจนใน   
กำรจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ซึ่งกำรจัดซื้อร่วมดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรในรูปแบบคัดเลือกผู้แทนจ ำหน่ำยที่ผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพ โดยโรงพยำบำลแต่ละแห่งจะต้องน ำผลไปด ำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

เป้าหมาย  
กำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ มำกกว่ำ ร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรจัดซื้อท้ังหมด  

   

ผลการด าเนินงาน   
1.ข้อมูลเชิงปริมาณ (ผลงานตั้งแต่ ต.ค.2560 – ก.ย.2561) 
1.1 มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 20 

ของมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำทั้งหมด)   
ในปีงบประมำณ  2560 ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน จ ำนวน 484 รำยกำร โดยเริ่ม

จัดซื้อตั้งแต่เดือนเมษำยน 2560 สิ้นสุดระยะเวลำในเดือนกันยำยน 2561 ซึ่งกำรจัดซื้อร่วมดังกล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรในรูปแบบคัดเลือกผู้แทนจ ำหน่ำยที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ ร่วมกับกำรใช้ผลกำรคัดเลือกผู้แทนจ ำหน่ำยใน
รำยกำรยำบำงรำยกำรของจังหวัดล ำพูน ตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของ    
เขตสุขภำพท่ี 1 โดยโรงพยำบำลแต่ละแห่งจะต้องน ำผลไปด ำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบฯต่อไป  

ด ำเนินกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน จ ำนวน 484 รำยกำร แยกประเภทดังนี้ 
ประเภทเวชภัณฑ์ จ านวนรายการ มูลค่าประมาณการ (บาท) 

ยำทั่วไป 161 12,332,870.02 
ยำสืบทดแทนองค์กำรเภสัชกรรมขำดจ ำหน่ำย 65 18,823,282.81 
ยำแผนไทย 10 672,380.75 
วัสดุกำรแพทย์ 168 14,480,080.86 
วัสดุทันตกรรม 23 673,726.04 
วัสดุชันสูตร 57 4,106,764.00 

รวม 484 51,086,104.48 
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ผลกำรด ำเนินงำน จังหวัดล ำพูนมีกำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ในปี 2561 ณ ไตรมำส 3 จ ำนวนทั้งสิ้น 
284,202,959.37 บำท จำกมูลค่ำกำรจัดซื้อทั้งสิ้น 73,112,540.46 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.73 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์    
ร้อยละ 20 โดยแยกตำมประเภทได้ดังนี้ ยำ ร้อยละ 33.03 วัสดุกำรแพทย์ ร้อยละ 15.35 วัสดุวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ร้อยละ 18.88 วัสดุทันตกรรม ร้อยละ 15.43 ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
ตาราง 88 แสดงมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมเทียบกับกำรจัดซื้อทั้งหมด แยกประเภทเวชภัณฑ์  

ประเภทเวชภัณฑ์ มูลค่าการจัดซื้อร่วม (บาท) มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด (บาท) ร้อยละ 

ยำ 52,102,070.40 157,760,802.67 33.03 
วัสดุกำรแพทย์ 11,841,809.48 77,156,852.09 15.35 

วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์             8,549,443.82  45,272,682.82 18.88 
วัสดุทันตกรรม 619,216.76 4,012,621.79 15.43 

รวม 73,112,540.46 339,124,726.14 25.73 
 

ตาราง 89 แสดงร้อยละของมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน แยกรำยโรงพยำบำล 
โรงพยาบาล ร้อยละขอมูลค่าจัดซื้อร่วมปี 2561 

ล ำพูน 17.30 
ลี้ 44.51 

ป่ำซำง 48.83 
บ้ำนโฮ่ง 68.06 
แม่ทำ 59.90 

ทุ่งหัวช้ำง 47.61 
บ้ำนธิ 62.76 

เวียงหนองล่อง 61.77 
รวม 25.73 

 

1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าปี ที่ได้รับการอนุมัติประจ าปี 2561  
กำรจัดชื้อประกอบไปด้วยแผนกำรจัดซื้อ ยำ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วัสดุเอ๊กซเรย์ 

และวัสดุทันตกรรม และแผนกำรจัดจ้ำงประกอบด้วยแผนกำรจ้ำงทำงห้องปฏิบัติกำร กำรจ้ำงทำงทันตกรรม และกำรจ้ำง
ทำงรังสี ตำมรำยละเอียดในตำรำง 
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มูลค่ารวม แผนการจัดซื้อปี 2561  ประเภทเวชภัณฑ์  (บาท) รวมแผนจัดซื้อ 
ปี 2561 ยา วัสดุการแพทย์ ว.เอ๊กซ์เรย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ 

140,000,000.00 82,000,000.00 0.00 1,350,000.00 33,000,000.00 256,350,000.00 

13,642,117.80 4,620,532.66 0.00 794,579.27 3,304,020.20 22,361,249.93 
13,006,687.64 4,892,000.00 108,000.00 600,000.00 4,107,190.00 22,713,877.64 

7,000,222.38 1,722,922.50 77,248.65 490,051.76 2,053,455.40 11,343,900.69 
5,599,989.48 1,114,863.72 285,086.52 259,890.50 1,400,041.90 8,659,872.12 
4,268,666.34 1,358,945.84 211,043.00 390,877.70 1,746,190.69 7,975,723.57 

4,006,085.37 1,293,568.68 97,220.20 485,300.28 1,491,520.00 7,373,694.53 
3,432,210.08 749,410.19 137,484.30 511,390.94 1,320,369.50 6,150,865.01 

190,955,979.09 97,752,243.59 916,082.67 4,882,090.45 48,422,787.69 342,929,183.49 
 

มูลค่ารวมแผนการจัดจ้างปี 2561(บาท) 
รวมแผนจัดจ้างปี 2561 ประเภทการจัดจ้าง 

ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม รังส ี

12,927,533.00 460,800.00 19,587,400.00 32,975,733.00 

1,498,920.00 399,500.00 2,200,000.00 4,098,420.00 
1,516,770.00 151,322.00 2,120,000.00 3,788,092.00 

599,570.00 250,000.00 930,000.00 1,779,570.00 

700,000.00 140,000.00 629,000.00 1,469,000.00 
913,170.00 173,560.00 183400.00 1,270,130.00 

511,450.00 100,000.00 200,000.00 811,450.00 
323,520.00 340,000.00 795,500.00 1,459,020.00 

18,990,933.00 2,015,182.00 26,645,300.00 47,651,415.00 
 

2.ข้อมูลคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำเวชภัณฑ์ร่วมกัน คณะท ำงำนเสนอข้อมูลคุณภำพด้ำนยำ วัสดุ

กำรแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยำศำสตร์และยำแผนไทย จังหวัดล ำพูน เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกรำยกำร
เวชภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณลักษณะ กำรคัดเลือกบริษัทผู้จัดจ ำหน่ำย กำรควบคุมก ำกับติดตำมกำรจัดซื้อและ
คุณภำพเวชภัณฑ์ในกำรจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด  

2) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรเวชภัณฑ์ และคณะท ำงำนพัฒนำ
ประสิทธิภำพ กำรบริหำรเวชภัณฑ์ด้ำนยำ วัสดุกำรแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุชันสูตร  จังหวัดล ำพูน    
เพ่ือลดต้นทุนด้ำนเวชภัณฑ์ของหน่วยงำนและให้มีกำรใช้เวชภัณฑ์ ที่เหมำะสมในหน่วยบริกำร แต่ละระดับ 
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3) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรเวชภัณฑ์ร่วมระดับอ ำเภอซึ่งประกอบด้วยโรงพยำบำลและ
สำธำรณสุขอ ำเภอ และคณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัดของโรงพยำบำล เพื่อด ำเนินควบคุมกำรบริหำร
เวชภัณฑ์ของอ ำเภอ 

2.2 จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 โรงพยำบำลทุกแห่งซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยำบำลล ำพูนแลโรงพยำบำลชุมชนทั้ง 7 แห่ง ได้จัดท ำ
แนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำไว้เป็น     
ลำยลักษณ์อักษรให้เหมำะสมกับบุคลำกรแต่ละประเภท และเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเกณฑ์
จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2557          
โดยประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยและให้โรงพยำบำลด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรของ
โรงพยำบำลในรูปแบบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรระดับโรงพยำบำล 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
1.กำรจัดซื้อร่วมในเวชภัณฑ์บำงประเภทยังมีมูลค่ำ ไม่ถึงเกณฑ์ เช่น วัสดุกำรแพทย์ มีผลกำร

ด ำเนินกำรจัดซื้อร่วม โดยมีสำเหตุจำก มูลค่ำกำรจัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ส่วนใหญ่ เป็นมูลค่ำกำรจัดซื้อของ
โรงพยำบำลล ำพูนและรำยกำรจัดซื้อร่วมของโรงพยำบำลล ำพูนมีมูลค่ำน้อยเมื่อเทียบกับกำรจัดซื้อทั้งหมด 
เนื่องจำก เป็นโรงพยำบำลทั่วไปรำยกำรเวชภัณฑ์เฉพำะทำงจ ำนวนมำก  

2.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ อำจจะเนื่องมำจำกกำรรอแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
ได้รับกำรอนุมัติซึ่งจะเสร็จสิ้นหลังเดือนตุลำคม ท ำให้กระบวนกำรจัดซื้อร่วมประจ ำเริ่มไม่ตรงปีงบประมำณและ
ล่ำช้ำออกไป และกำรด ำเนินกำรพร้อมกันหลำยประเภทเวชภัณฑ์ท ำให้ เกิดกำรล่ำช้ำในกระบวนกำร ต้องใช้เวลำมำก
ให้กำรรวมกันเพื่อพิจำรณำผลกำรจัดซ้ือ 

3.กำรติดตำมควบคุมก ำกับ ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรเนื่องจำกข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น 
ปัญหำสถำนะทำงกำรเงินกำรคลังของโรงพยำบำล ท ำให้กำรจัดซื้อร่วมๆในรำยกำรเวชภัณฑ์ผ่ำนบริษัทที่ได้รับกำร
คัดเลือกไม่สำมำรถจัดซื้อได้จึงจะต้องจัดซื้อในรำยกำรและบริษัทนอกเหนือจำกท่ีได้รับกำรคัดเลือก  

4.ควรเน้นกำรใช้กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเพ่ือให้บรรลุตำมเกณฑ์
ตัวชี้วัด มำกกว่ำกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ ซึ่งอำศัยระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนมำก ท ำให้เสียโอกำสในกำร
จัดซื้อของโรงพยำบำล  

5.ในเดือน สิงหาคม 2560 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐพร้อมกฎกระทรวงและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้มีผลบังคับใช้ ท าให้การจัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขตสุขภาพ ยังไม่มีแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งหากด าเนินการโดยไม่มีแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขให้ด าเนินการ อาจจะท า
ให้เกิดการด าเนินงานที่ขัดกับ พรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังกล่าว  
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➢ งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
 

สถานการณ ์
 งำนพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค เป็นภำรกิจที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินกำรภำรกิจด้ำนคุ้มครอง

ผู้บริโภคและเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพและบริกำรสุขภำพในจังหวัดล ำพูน เนื่องจำก ยังคงพบปัญหำผลิตภัณฑ์
สุขภำพไม่ได้มำตรฐำน และควำมปลอดภัย อีกท้ังยังมีเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนผู้บริโภค
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีกำรโฆษณำ โอ้อวด เกินจริงในผลิตภัณฑ์สุขภำพผ่ำนสื่อออนไลน์เป็นจ ำนวนมำก กำรโฆษณำขำย
ตรงต่อผู้บริโภคโดยตรง ยำกต่อกำรตรวจสอบ และพบผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ฉลำกไม่ถูกต้อง    
กำรท ำงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยผู้บริโภค
เพ่ือเฝ้ำระวังปัญหำกำรบริโภคในชุมชน โดยผู้ที่อำศัยในชุมชน ให้รู้จักดูแล ตรวจสอบ เฝ้ำระวังภัยจำกสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  

กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริโภคในหลำย
เครือข่ำย อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่  เครือข่ำย ครูและนักเรียน อย.น้อย อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 
องค์กรผู้บริโภคภำคประชำชน และสื่อมวลชน โดยในปี 2561 ได้มีโครงกำรอบรม อสม.นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ชุมชน เพ่ือให้ อสม. ได้รับปลอกแขน อสม.นักวิทย์ฯ เพ่ิมขึ้น 3 รพ.สต. จำกเดิมในปี 2560 มี 2 รพ.สต. รวม
จ ำนวนทั้งสิ้น30 คน และได้ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดล ำพูน 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรประกวดกิจกรรมอย.น้อย จังหวัดล ำพูน ปี 2561 และกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำย
ภำคประชำชน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ แก่เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดล ำพูน 

 

ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการ อย.น้อย  

เป้ำหมำย (ตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ) 
1) โรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดที่ท ำกิจกรรม อย.น้อย ร้อยละ 70 
2) โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำสในจังหวัดที่ท ำกิจกรรม อย.น้อย ร้อยละ 50 
3) โรงเรียนประถมศึกษำในจังหวัดที่ท ำกิจกรรม อย.น้อย ร้อยละ 20 
4) สถำนศึกษำในจังหวัดที่ด ำเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียน อย.น้อย ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 40 
กิจกรรม  

1) สนับสนุนให้โรงเรียนมีกำรด ำเนินกิจกรรม อย.น้อย  
2) สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีกำรด ำเนินกิจกรรม อย.น้อย ขอรับกำรประเมินมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3) จัดกำรประกวดกิจกรรม อย.น้อย จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมใน 
-ระดับประถม  62  แห่ง (ร้อยละ 28) 
-ระดับประถมศึกษำขยำยโอกำส 32  แห่ง (ร้อยละ 80) 
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- ระดับมัธยม 19  แห่ง (ร้อยละ 95) 
- มีโรงเรียนที่ท ำกิจกรรม อย.น้อย ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 48 แห่ง จำกกำรขอรับกำรประเมิน 61 

แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 79 และมีโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมแห่งใหม่ เพ่ิมจำกเดิม 3 แห่ง รวมมี ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งหมด 11 แห่ง (เกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียน อย.น้อย เป็นเกณฑ์มำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ก ำหนดขึ้น เพ่ือรับรองกำรเป็นโรงเรียน อย.น้อย แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมำก ระดับดี และ
ระดับพอใช้) 

2. ผลกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
จัดประกวดกิจกรรม อย.น้อย จังหวัดล ำพูน ปี 2561 โดยมีผลกำรประกวด ดังนี้ 
รำงวัลชนะเลิศ     โรงเรียนบ้ำนห้วยแพ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง  
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนวัดบ้ำนดง (ค ำบุญประชำนุกูล) อ.เวียงหนองล่อง 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนบ้ำนหนองเงือก อ.ป่ำซำง 
รำงวัลชมเชย    โรงเรียนรพีเลิศวิทยำ อ.เมืองล ำพูน 
3. อ่ืนๆ ได้แก่ เป็นวิทยำกร และกำรจัดนิทรรศกำรในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมงำนคุ้มครองผู้บริโภคใน

โรงเรียน จ ำนวน 5 ครั้ง และสนับสนุนชุดทดสอบหำสำรปนเปื้อนในอำหำรให้กับโรงเรียน จ ำนวน 44 แห่ง 
2.การพัฒนาศักยภาพ อสม. 
มีกำรจัดอบรมโครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนเพ่ือกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

จังหวัดล ำพูน เพ่ือพัฒนำศักยภำพ อสม. ให้ได้ปลอกแขนนักวิทย์ฯ ชุมชน ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรประสำน      
ควำมร่วมมือกับศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ต่อเนื่องจำกปี 2560 ที่ผ่ำนมำ โดยในปีนี้ขยำยเพ่ิม   
เป็น 3 รพ.สต. (รพ.สต.ห้วยยำบ รพ.สต.หนองปลำสะวำย และรพ.สต.ริมปิง) ซึ่งจำกเดิม ปี 2560 2 แห่ง      
(สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ และรพ.สต.ม่วงน้อย)  รวมมี อสม. ที่ได้รับปลอกแขน ทั้งสิ้น 30 คน  

โดยมีรูปแบบกิจกรรมกำรอบรมดังกล่ำวแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ภำคบรรยำยวิชำกำรและ            
ฝึกปฏิบัติกำรใช้ชุดทดสอบหำสำรปนเปื้อนในยำแผนโบรำณ และเครื่องส ำอำง จะเป็นกำรขยำยเครือข่ำยกำรเฝ้ำ
ระวังปัญหำกำรบริโภคในชุมชนได้อย่ำงใกล้ชิดโดยคนในชุมชน และสำมำรถรำยงำนผ่ำนหน้ำต่ำงเตือนภัยสุขภำพ 
Single Window ที่ทำงศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ได้จัดท ำข้ึน และขอควำมร่วมมือให้ทุก รพ.สต. จัดตั้งศูนย์แจ้ง
เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภำพ เพ่ือเฝ้ำระวังและทดสอบหำสำรปนเปื้อนเบื้องต้นในชุมชน 

3.การสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคต่างๆ 
สนับสนุนควำมรู้ โดยกำรเป็นวิทยำกร จัดนิทรรศกำร แจกเอกสำรแผ่นพับ จัดท ำข่ำวหัวเขียว  

ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรม/ปีงบประมาณ 2561 
เผยแพร่ข่ำวสำร  
สื่อวิทยุ 6 ครั้ง (6 เรื่อง) 
หนังสือพิมพ์ - 
จดหมำยข่ำว 12 เรื่อง (1,500 ฉบับ) 
เว็บไซด์ 23 เรื่อง 
กลุ่มไลน์ 20 เรื่อง 
facebook - 
แผ่นพับ 4 เรื่อง 
กำรจัดนิทรรศกำร 9 ครั้ง 
กำรผลิตสื่อไวนิล /แผ่นพับ แผ่นพับ 2 เรื่อง 
กำรเป็นวิทยำกร 16 ครั้ง 1,500 คน 
กำรจัดประชุม/อบรม 11 ครั้ง 1,300 คน 
กำรบริกำรให้ยืมสื่อแก่เครือข่ำยฯ 9 ครั้ง 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1.พบปัญหำกำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่องของเครือข่ำย โดยเฉพำะเครือข่ำย อย.น้อย มีกำรปรับเปลี่ยนครู
ผู้รับผิดชอบ และขำดงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยฯ รวมถึงสื่อสนับสนุนควำมรู้ต่ำงๆ   
จำกส่วนกลำง ส่งมำน้อยลง และมีกำรกระจำยข่ำวสำรในรูปแบบสื่อออนไลน์มำกขึ้น เพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภค แต่
อำจมีข้อด้อยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม ดังนั้นกำรผลิตสื่อในรูปแบบเดิม ยังคงต้องมีกำรด ำเนินกำร
ควบคู่กันไปด้วย 

2.ชุดทดสอบหำสำรปนเปื้อนบำงอย่ำง ไม่สำมำรถจัดหำซื้อได้ และรำคำแพง เช่น ชุดทดสอบ     
สเตียรอยด์ ชุดทดสอบน้ ำมันทอดซ้ ำ ชุดทดสอบหำสำรปนเปื้อนในเครื่องส ำอำงเป็นต้น บำงชุมชนหรือ รพ.สต.  
บำงแห่ง ต้องกำรจัดหำไว้ประจ ำในชุมชน แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1.บูรณำกำรร่วมกับงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประหยัดงบประมำณ เช่น งำน อย.น้อย เป้ำหมำยคือ 
กลุ่มนักเรียน สำมำรถด ำเนินกำรร่วมกับงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพได้ 

2.จัดท ำแผนงำนไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือรองรับกรณีมีงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนท้องถิ่น หรือ     
งบกองทุนหมู่บ้ำนฯ หรืองบจำกแหล่งอ่ืน เป็นต้น  
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➢ งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 

สถานการณ ์
พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 27 กันยำยน  2559    

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนำและควบคุม ก ำกับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ได้แก่ กิจกำรสปำ 
นวดเพ่ือสุขภำพ และนวดเพ่ือเสริมควำมงำม และบุคลำกรด้ำนธุรกิจสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน ประชำชนได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ กำรด ำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำ
สถำนประกอบกำรและผู้ให้บริกำรของจังหวัดล ำพูน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2561) มีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ผ่ำนมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 17 แห่ง มีผู้ขออนุญำตด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 16 คน 
และมีผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร 540 คน ซึ่งจำกกำรส ำรวจสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพของจังหวัดล ำพูน   
ในปี 2559 พบว่ำมีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจ ำนวนทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกำรนวดเพ่ือ
สุขภำพ เนื่องจำกกิจกำรสปำมีต้นทุนในกำรประกอบกิจกำรค่อนข้ำงสูง จำกโครงกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมพร้อม
ของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน ตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
พ.ศ.2559 พบว่ำร้อยละ 50 ของผู้ประกอบกำรไม่ทรำบว่ำมีพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และ
ผู้ที่ตอบว่ำทรำบว่ำมี พรบ.นี้ ไม่ทรำบรำยละเอียดของ พรบ. ซึ่งในปี พ.ศ.2559 ส ำนักสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จึง
ไดจ้ัดประชุมชี้แจง พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ.2559 กฎกระทรวง ประกำศและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในจังหวัดล ำพูน อย่ำงไรก็ตำมจำก
ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2561 พบว่ำมีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มำยื่นเรื่องขอใบอนุญำตเพียง 17 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 41.46 ได้รับใบอนุญำตแล้วจ ำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง แบ่งเป็น สปำ 1 แห่ง และ ร้ำนนวด 16 แห่ง 
นอกจำกนี้ยังมีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มำขอค ำปรึกษำเพ่ือปรับปรุงสถำนที่ประกอบกำรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ พรบ.ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงก ำหนด จ ำนวน 12 แห่ง อย่ำงไรก็
ตำมสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้ก็ยังไม่ได้มำด ำเนินกำรเพ่ือยื่นค ำขอ ส่วนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจ ำนวนที่
เหลือไม่ได้มำขอค ำปรึกษำและยื่นเรื่องขอใบอนุญำต  

จำกโครงกำรกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ปัญหำในกำรยื่นขออนุญำตสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพของ
ผู้ประกอบกำรในอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน ปี 2561 พบว่ำ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ยังไม่มำขออนุญำต   
มีควำมพร้อมในด้ำนผู้ให้บริกำรมำกที่สุด คิดเป็น 19.23% อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ไม่มีควำมพร้อมในหมวดควำม
ปลอดภัยมำกที่สุด ตำมแบบตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
อนุญำตประกอบกิจกำร โดยคิดเป็น 84.62% ซึ่งในหมวดควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพพบว่ำ 
ไม่มีกำรติดตั้งถังดับเพลิงตำมเกณฑ์กำรประเมินมำกที่สุด คิดเป็น 81.81% รองลงมำได้แก่ ไม่จัดให้มีกล่องหรือ   
ตู้ยำปฐมพยำบำลหรือยำสำมัญประจ ำบ้ำน คิดเป็น 72.72% นอกจำกนี้ในหมวดด้ำนสถำนที่และด้ำนผู้ให้บริกำร
พบว่ำ มีสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพไม่มีควำมพร้อมในด้ำนนี้ คิดเป็น 77% และ 30.77% ตำมล ำดับ ซึ่งในด้ำน
สถำนทีพ่บว่ำ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพไม่ผ่ำนเกณฑ์ ในข้อกำรจัดให้มีห้องน้ ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำแยกออกจำกกัน
มำกที่สุด คิดเป็น 80% เนื่องจำกมีกำรใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำร่วมกับห้องน้ ำ นอกจำกนี้ยังพบว่ำชื่อสถำนประกอบกำร       
ไม่ถูกต้อง ไม่มีค ำว่ำนวดเพ่ือสุขภำพ หรือ มีกำรใช้ชื่อที่ท ำให้เข้ำใจว่ำมีกำรบ ำบัดรักษำโรค เช่นนวดจับเส้น คิดเป็น 70% 
ในด้ำนของหมวดผู้ให้บริกำรพบว่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์เนื่องจำก เมนูบริกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวิชำชีพอ่ืน เช่น     
แพทย์แผนไทย, รีดแก้ตอกเส้น, นวดเพ่ือรักษำอำกำรต่ำง ๆ และตรวจพบมีผลิตภัณฑ์หมดอำยุ 
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จำกกำรส ำรวจสำเหตุที่ผู้ประกอบกำรไม่มำขออนุญำตเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบ
กิจกำรพบว่ำ เกิดจำกกำรที่อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมเอกสำร หรือ เอกสำรไม่ครบ คิดเป็น 38.46% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
มำกที่สุด ซึ่งเอกสำรที่ขำดส่วนมำกจะเป็นใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกำรของผู้ให้บริกำรในร้ำน ส่วนสำเหตุที่
พบรองลงมำได้แก่ ไม่ทรำบว่ำมี พรบ.สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ, อยู่ในกำรปรับปรุงร้ำน, จะย้ำยร้ำนหรือไม่ได้
ปรับปรุงสถำนที่ คิดเป็น 15.38% นอกจำกนี้ยังพบว่ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพบำงแห่งไม่มีเงินทุนเพียงพอ 
หรือเพ่ิงเปิดร้ำนใหม่ท ำให้อุปกรณ์ในกำรนวดไม่ครบจึงไม่ได้ด ำเนินกำรเพ่ือขออนุญำต ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์
เพ่ิมเติมพบว่ำมีกำรมำขออนุญำตที่ล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรขออนุญำตจะถูกด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำย ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีกำรอนุโลมให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่เปิดก่อนที่กฎหมำยฉบับนี้สำมำรถ
ประกอบกิจกำรได้อยู่ โดยที่ยังไม่มีใบอนุญำต ท ำให้ผู้ประกอบกำรยังไม่ได้ด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ประกอบกับพ่ึงมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตประกอบกิจกำรขึ้นมำ ซึ่งสัมพันธ์กับกฎกระทรวงจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ          
โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ท ำให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่เปิดบริกำรมำก่อน ยังไม่มี
ควำมพร้อมในกำรปรับปรุงสถำนที่ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1).สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

1.ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในพ้ืนที่  โดยกำรจัดประชุมชี้แจง         
แนวทำงกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้
ผู้ประกอบกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำร เมื่อปีงบประมำณ 2560 

2. ออกตรวจแนะน ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ยังไม่ได้ขออนุญำต โครงกำรกำรส ำรวจสถำนกำรณ์
ปัญหำในกำรยื่นขออนุญำตสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพของผู้ประกอบกำรในอ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

พบว่ำ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ยังไม่มำขออนุญำต ไม่มีควำมพร้อมในหมวดควำมปลอดภัย
มำกที่สุด ตำมแบบตรวจประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
ประกอบกิจกำร โดยคิดเป็น 84.62% นอกจำกนี้ในหมวดด้ำนสถำนที่และด้ำนผู้ให้บริกำรพบว่ำ มีสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพไม่มีควำมพร้อมในด้ำนนี้ คิดเป็น 77% และ 30.77% ตำมล ำดับ  สำเหตุที่ผู้ประกอบกำร
ไม่มำขออนุญำต เกิดจำกกำรที่อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมเอกสำร หรือ เอกสำรไม่ครบ คิดเป็น 38.46% ซึ่งเอกสำรที่
ขำดส่วนมำกจะเป็นใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกำรของผู้ให้บริกำรในร้ำน ส่วนสำเหตุที่พบรองลงมำได้แก่    
ไม่ทรำบว่ำมี พรบ.สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ, อยู่ในกำรปรับปรุงร้ำน, จะย้ำยร้ำนหรือไม่ได้ปรับปรุงสถำนที่ 
คิดเป็น 15.38% นอกจำกนี้ยังพบว่ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพบำงแห่งไม่มีเงินทุนเพียงพอ หรือเพ่ิงเปิดร้ำน
ใหม่ท ำให้อุปกรณ์ในกำรนวดไม่ครบจึงไม่ได้ด ำเนินกำรเพ่ือขออนุญำต ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์เพ่ิมเติมพบว่ำมีกำรมำ
ขออนุญำตที่ล่ำช้ำ เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรขออนุญำตจะถูกด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

3.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรได้แก่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำร ผู้ให้บริกำรและผู้ด ำเนินกำรใน
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
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เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
1.ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพใน
พ้ืนที่ โดยกำรตรวจแนะน ำสถำนประกอบกำรที่ยังไม่ได้ยื่นขอ
อนุญำต ร้อยละ 100 ของสถำนที่ที่ท ำกำรส ำรวจไว้ (41 ร้ำน) 

ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพในอ ำเภอเมืองจ ำนวน 27 ร้ำน คิดเป็น
ร้อยละ 65.85 ของสถำนที่ที่ท ำกำรส ำรวจไว้ 

2.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรโดยกำรจัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ระดับอ ำเภอ  

- อบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อ ำเภอเมือง  
วันที่ 24 พ.ย.2560 
- อบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้งจังหวัด 1ส.ค.61 

3.ตรวจรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
ร้อยละ 100 

ด ำเนินกำรตรวจรับรองมำตรฐำนโดยพนักงำน
เจ้ำหน้ำที ่ร้อยละ 100 

 

2). สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
จังหวัดล ำพูน ตรวจรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มำยื่นขออนุญำต โดยพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ สสจ. ร่วมกับ รพช. สสอ. และเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีกำรจัดท ำคู่มือในกำรยื่น          
ขออนุญำตให้ผู้ประกอบกำร 

 

3). การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1.ส ำรวจข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอส ำรวจ ซึ่งผลกำร

ส ำรวจ มีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภท กิจกำรสปำ 1 แห่ง กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ 40 แห่ง รวม 41 แห่ง 
2.จัดท ำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพระดับจังหวัดที่ ได้ท ำกำรส ำรวจไว้รำยอ ำเภอ และ

ฐำนข้อมูลของสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร และข้อมูลผู้ขอใบรับรอง
ผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

3.มีกำรลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพของกองสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
 

4). ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตาราง 90 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) 

อ าเภอ จ านวนสถานประกอบการที่
ท าการส ารวจ 

จ านวนที่
ยื่นขอ

อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการที่
ยื่นขออนุญาต 

ผ่าน
มาตรฐานและ
ได้รับอนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สปา นวด
เพื่อ

สุขภาพ 

นวดเพื่อ
เสริม
ความ
งาม 

เมือง 0 18 0 15 83.33 15 100 

แม่ทำ 0 3 0 0 0 0 100 

ป่ำซำง 0 8 0 0 0 0 100 
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อ าเภอ จ านวนสถานประกอบการที่
ท าการส ารวจ 

จ านวนที่
ยื่นขอ

อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการที่
ยื่นขออนุญาต 

ผ่าน
มาตรฐานและ
ได้รับอนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สปา นวด
เพื่อ

สุขภาพ 

นวดเพื่อ
เสริม
ความ
งาม 

บ้ำนธิ 1 4 0 1 20 1 100 

บ้ำนโฮ่ง 0 1 0 1 100 1 100 

ทุ่งหัวช้ำง 0 0 0 0 0 0 100 

เวียง
หนองล่อง 

0 2 0 0 0 0 100 

ลี้ 0 4 0 0 0 0 100 

รวม 1 40 0 17 41.46 17 100 
 

ตาราง 91 แสดงข้อมูลกำรอนุญำตผู้ด ำเนินกำร และขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจังหวัดล ำพูน  
              (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) 

ประเภทใบอนุญาต/
ใบรับรอง 

จ านวนใบอนุญาต 
หมายเหตุ ภูมิล าเนา  

จ.ล าพูน 
ภูมิล าเนา จ.อ่ืนๆ รวม 

ผู้ด ำเนินกำร 13 3 16  

ผู้ให้บริกำร 331 209 540 
จ.เชียงใหม่ 136 คน 
จ.อ่ืนๆ  73  คน 
(ท ำงำนในจ.เชียงใหม่) 

รวม 344 211 556  
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Gap Analysis 
KPI Partnership Investment Regulate Advocate Buiding capacity 

ร้อยละของ
สถำน
ประกอบ
เพ่ือสุขภำพ
ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
ตำมท่ี
กฎหมำย
ก ำหนด  
(ร้อยละ 
65) 

1. ภำครัฐ/
หน่วยงำน 
- สสจ./สสอ./
รพ./รพ.สต. 
-
สถำบันกำรศึกษำ 
- อปท./อบต. 
- สบส.  
- อย. 
- พัฒนำสังคมฯ 
- อุตสำหกรรม 
- แรงงำนฯ 
2.ภำคเอกชน 
- ผู้ประกอบกำร 
- หอกำรค้ำ 
- วิสำหกิจชุมชน 
- สมำคม
ผู้ประกอบกำร
ต่ำงๆ 
3. ภำค
ประชำชน  
- อสม. 
- อย.น้อย 
- องค์กร
ผู้บริโภคต่ำงๆ 

GAP 
1.เจ้ำหน้ำที่ยังไม่
ชัดเจนกับแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน
บำงเรื่อง เช่น แนว
ทำงกำรโอน
ใบอนุญำต กำร
ออกใบแทนต่ำงๆ 
 ข้อเสนอแนะ 
กรม สบส. ควร
ออกคู่มือแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน
ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ส่วนภูมิภำค เพื่อใช้
อ้ำงอิงในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

GAP  
1.กำรบังคับใช้
กฎหมำยเต็ม
รูปแบบ ตำม 
พรบ.สถำน
ประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพพ.ศ.
2559 ยังมี
แนวทำงท่ียังไม่
ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. กรม สบส. 
ควรส่งสัญญำณ
ให้ทุกจังหวัดทัว่
ประเทศ
ด ำเนินกำรให้
เหมือนกันในกำร
บังคับใช้
กฎหมำยในรำย
ที่ไม่ขออนุญำต 
2. บูรณำกำร
ร่วมกับ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนกำร
ออกกฎหมำย/
มำตรกำรกำร
ทำงสังคมและใช้
กฎหมำยเป็น
แนวทำงปฏิบัติ
เดียวกัน 

GAP 
1.ขำดควำม
เชื่อมโยงระบบ
สำรสนเทศของ
ผู้รับผิดชอบ
เชื่อมต่อ
ระดับประเทศ 
จังหวัด อ ำเภอ 
ต ำบล 
2.ขำดช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรในระดับ
อ ำเภอและต ำบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำร
ถ่ำยทอดและงำน
คบส.ระดับอ ำเภอ 
ต ำบล (DHB) 
2.รณรงค์สร้ำง
กระแสและภำคี
เครือข่ำยให้
ประชำชนรับรู้และ
ตระหนักในกำรดู
และรักษำสิทธิ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้วยตนเอง 

GAP 
1.ขำดทีมงำน DHB 
ในระดับจังหวัด 
อ ำเภอ ต ำบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมศักยภำพให้แก่
ภำคีเครือข่ำย 
2.สร้ำงทีม DHB ให้
ครอบคลุม 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.ผู้ประกอบกำรที่ไม่มำด ำเนินกำรขออนุญำต ไม่มีควำมพร้อมในด้ำนกำรจัดเตรียมสถำนที่ที่จะ

ประกอบกจิกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เนื่องด้วยหลำยปัจจัย เช่น ขำดเงินทุนในกำรด ำเนินกำร 
2.ผู้ประกอบกำร ไม่มีควำมพร้อมในด้ำนเอกสำรที่จะน ำมำขออนุญำต ส่วนใหญ่ขำดเอกสำร

ใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร เนื่องจำกด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนในจังหวัดอ่ืน 
3.แนวทำงปฏิบัติงำนที่ยังไม่ชัดเจน ของกรม สบส. ท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดกำรสับสนในกำรปฏิบัติงำน

และเกิดปัญหำต่อกำรประสำนงำนกับผู้รับบริกำร เช่น กำรพิจำรณำหลักสูตรส ำหรับออกใบรับรองผู้รับบริกำร 
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรโอนใบอนุญำต กำรออกใบแทน เป็นต้น ควรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ตำม พ.ร.บ.สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ.2559 เพ่ือให้ปฏิบัติได้เป็นแนวทำงเดียวกันทั่วประเทศ 
 
 



 

  
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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➢ สรุปการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 
 

สถานการณ ์
จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน  (Emergency Operation 

Center: EOC) ของจังหวัดขึ้นตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  1 เชียงใหม่ได้จัดอบรม
ปีงบประมำณ 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆภำยใต้ระบบบัญชำกำร
เหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นภำยในจังหวัด  รวมทั้ง
สนับสนุนกำรบริหำรสั่งกำร ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในภำวะฉุกเฉิน 
โดยมีคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขรองรับ      
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนเป็นกลไกผลักดันและขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน มีกำรจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์(ICS) เตรียมสถำนที่และเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
กำรประชุมวำงแผนระดมทรัพยำกรจำกทุกกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  และ                 
ในปีงบประมำณ 2561 วันที่ 13-15 พฤศจิกำยน 2560 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยกลุ่ม
งำนระบำดวิทยำและข่ำวกรองได้จัดประชุมเพ่ือพัฒนำศักยภำพทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ระดับจังหวัด และ   
จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์(ICS) ที่เทศบำลต ำบลแม่เหียะ    
จ.เชียงใหม่ 
 

การด าเนินงาน  
ในปีงบประมำณ 2561 ได้ก ำหนดทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำร

ภำวะฉุกเฉินที่สำมำรถรับมือภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขที่เกิดจำกโรคและภัยสุขภำพได้ตำมข้ันตอน 
5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข รองรับศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัด จัดเตรียมสถำนที่และ
อุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำง
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทีมปฏิบัติกำรระดับจังหวัดในส่วนภำรกิจปฏิบัติกำร (Operation Section) เพ่ือ
ปฏิบัติกำรในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้ำระวังตรวจจับและประเมิน
สถำนกำรณ์กำรเกิดโรคและภัยสุขภำพ(ภำวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงำนตระหนักรู้สถำนกำรณ์อย่ำงน้อยจังหวัดละ 3คน
และภำวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)  

ขัน้ตอนที่ 4 วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพระดับจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดมีกำรซ้อมแผนหรือมีกำรยกระดับ

เปิดปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
และมีกำรเริ่มปฏิบัติงำนของทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) โดยประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพพ้ืนที่จังหวัด 
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Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ทบทวนโครงสร้ำงระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
รองรับศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) และ
จดัทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์(SAT)ระดับ
จังหวัด จัดท ำผังบัญชำกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน(EOC) ที่สอดคล้อง
กับบริบทและกำร
เปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติได้
จริงจัดเตรียมสถำนที่และ
อุปกรณ์ตำมควำม
เหมำะสมเพ่ือรองรับกำร
เปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิด
ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ผู้บัญชำกำรและรองผู้
บัญชำกำรเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข 
ตำมโครงสร้ำงศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตรICS
ส ำหรับผู้บริหำร  
2.แต่งตั้งคณะท ำงำนตำม
ผังฯ และจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรในหน่วยงำน 

1.ประสำนกำรเตรียม
ทีม SAT  
2. แตง่ตัง้คณะท ำงำน 
SAT จัดท ำระบบงำน 
และมอบหมำยภำรกิจ
แก่ทีม SAT 
3. ส่งทีมน ำ SAT ไป
อบรมครู ก. ฝึกปฏิบัติ
ตำมภำรกิจของทีม 
SAT 

 

1.ประชุม ทีมงำนตำมผัง
โครงสร้ำง เพ่ือจัดท ำ
แผนประคองกิจกำร
องค์กร และIAP 
(Incident Action 
Plan) แผนปฏิบัติกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
กรณี โรคติดต่อและภัย
สุขภำพ)  
2.จัดท ำมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน SAT จังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัดมีกำรซ้อมแผน
หรือมีกำรยกระดับ
เปิดปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
ในพ้ืนที่ เพ่ือเปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด และมีกำรเริ่ม
ปฏิบัติงำนของทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) โดยประเมิน
สถำนกำรณ์โรคและ
ภัยสุขภำพพ้ืนที่
จังหวัด 
2.ประเมินผล ควำม
เหมำะสมของแผน 
IAP  และแก้ไขให้
เหมำะสมต่อกำรใช้
งำนจริง 
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ผลการด าเนินงาน  
จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและภัยสุขภำพ ปี 2561  ก ำหนดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพ่ือทบทวน บทบำท หน้ำที่ และผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ปี 2561 กำรจัดท ำแผน IAP วันที่ 
2-3 สิงหำคม 2561 

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรฝึกซ้อมแผนเตรียมรับสถำนกำรณ์สำธำรณภัย  
กิจกรรมที่ 3 ได้น ำเสนอแผนกำรเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 

(EOC)  และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (ICS) สสจ.ล ำพูน ให้กับแผนงบลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 
แผนบูรณำกำรภำคเหนือ  

เป้าหมาย กิจกรรม 
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 1-4 

1.ผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร 
2.ประชุมเพ่ือทบทวน บทบำท หน้ำที่ และผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ปี 2561 
3.ประสำน กำรเตรียมทีม SAT แต่งตั้งคณะท ำงำน SAT จัดท ำ
ระบบงำน และมอบหมำยภำรกิจ ส่งทีม ไปอบรมครู ก. ฝึก
ปฏิบัติตำมภำรกิจของทีม SAT 
4.ประชุม ทีมงำนตำมผังโครงสร้ำง เพื่อจัดท ำแผนประคอง
กิจกำรองค์กร และIAP (Incident Action Plan) แผนปฏิบัติกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดต่อและภัยสุขภำพ)  
5.จัดท ำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน SAT จังหวัด 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผลงาน 
1 ผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์

ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำงศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร 
- มีค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข
ส ำหรับทุกโรคและภัยสุขภำพและศูนยป์ฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธรณสุข (EOC) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ค ำสั่งส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ที่ 033/2561 ลงวันที่ 
8 มีนำคม 2561 
-มีรำยชื่อกำรจัดท ำทะเบียน SAT  
ภำวะฉุกเฉิน ปีงบประมำณ 2561   
 

ผู้บริหำรได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS 
จ ำนวน 3 คน รุ่นที่ 1 19-20 ธันวำคม 2560 
รุ่นที่ 1  
นพ.สสจล ำพนู ,  
นพ.เชี่ยวชำญ (ดำ้นเวชกรรมปอ้งกัน),  
นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ  
(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผลงาน 
2 จัดทีมปฏิบัติกำรระดับจงัหวัดในส่วนภำรกิจ

ปฏิบัติกำร (Operation Section) เพื่อ
ปฏิบัติกำรในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข 
- มีค ำสั่งแต่งตัง้ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(Situation Awareness Team : SAT) ค ำสั่ง 
สสจ.ล ำพูนที่034/2561ลงวันที่ 8 มีนำคม 2561  
- มีรำยชื่อกำรจัดเวร SAT ภำวะปกติ
ประจ ำเดือน/ปีงบประมำณ 2561 

โครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุข รองรับศูนย์ปฏบิัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
และจัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
จัดท ำผงับัญชำกำรศนูย์ปฏบิัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) 

3 จัดทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
เพื่อเฝ้ำระวังตรวจจับและประเมินสถำนกำรณ์กำร
เกิดโรคและภยัสุขภำพ(ภำวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำนตระหนักรู้สถำนกำรณ์อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 3คนและภำวะฉุกเฉิน 4คน) 

รำยชื่อกำรจัดเวร SATภำวะปกติประจ ำเดือนปีงบ 61  
รำยชื่อกำรจัดเวร SATภำวะฉุกเฉินประจ ำเดือน 
ปีงบ 61 
จัดท ำ Outbreak Verification listทุกสัปดำห์ 
จัดท ำ Spot Report ตำมเงื่อนไขและเวลำที่ก ำหนด 
ผู้มีรำยชื่อทีมอย่ำงน้อยร้อยละ 50 ผ่ำนกำรฝึกปฏบิัติ 
SA ตำมเวรประจ ำสัปดำห์ที่ สคร.1 หรือผ่ำนอบรม
แนวทำงกำรปฏิบัตงิำน จ ำนวน 3 คน 

4 วิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัย
สุขภำพระดับจงัหวัด 

มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรค
และภัยสุขภำพระดบัจังหวัด ตำม template ที่กรม
ควบคุมโรคก ำหนด 

5 ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
มีกำรซ้อมแผนหรือมีกำรยกระดับเปิดปฏบิัติกำร
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพื้นที่มี IAP 
(Incident Action Plan )ของเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ
ที่อำจเกิดขึ้นในจังหวัดเพื่อรองรับกำรเปิดศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) หรือซ้อมแผนโดย
ก ำหนดวิธีปฏบิัติกำรพร้อมทั้งข้อสั่งกำรไปยงั
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

(1) กำรเตรียมควำมพร้อมศูนย์ปฏิบัติกำรดำ้น
กำรแพทย์และสำธำรณสุข ในงำนพระรำชพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช  บรมนำถบพิตร เดือนตุลำคม 
2560 เปิด EOC ณ ห้อง conference ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
(2) กำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำนป้องกัน
อุบัติเหตุจรำจรในช่วงเทศกำลปใีหม่,สงกรำนต์ 2561     
(3) เหตุกำรณ์วันที่ 30 ธันวำคม 2560 เหตุไฟไหม้
โรงงำนผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนคิส์บรษิัทชำ้ฟเนอร์ 
อีเอ็มซี จ ำกัด ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ล ำพูน ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนกำรนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ  
ต.บ้ำนกลำง จ.ล ำพนู 
(4) ซ้อมแผนระดับเขต(ภัยดำ้นสำรเคมี) 
วันที่  23-24 พฤษภำคม 2561 ณ อบจ.ล ำพนู 
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ผลการด าเนินงาน  
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน SAT ของกลุ่มเครือข่ำยยังไม่เพียงพอในกำรขับเคลื่อนภำระงำน

ประจ ำ ของทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์  (Situation Awareness Team: SAT) ระดับจังหวัด หำกต้อง
ปฏิบัติงำนเต็มรูปแบบตำมแนวทำงของ SAT  

2.ตัวชี้วัดหรือแนวทำงด ำเนินงำนหลำยข้อไม่สอดคล้องต่อบริบทของ สสจ. กำรอบรมฯ ต้องเป็น
กำรฝึกงำนที่ สนร.หรือ สคร.เท่ำนั้น หรือกำรประชุมส่งเวรทุกสัปดำห์ ที่ในควำมเป็นจริงเป็นไปได้ยำกมำก  
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➢ สรุปผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข กลุ่มวัยท างาน  
การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สถานการณ ์
ในปีงบประมาณ 2561 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากร

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

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

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลจากรายงาน
การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เท่ากับ 36.70 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คืออ าเภอเมืองเท่ากับ 52.01 ต่อแสนประชากร 
รองลงมา ได้แก่ อ าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ป่าซาง  ลี้ แม่ทา และทุ่งหัวช้าง อัตรา 45.20, 34.25, 
32.33, 30.72, 22.92, 23.01 และ 19.82 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 

 

ตาราง 92   จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูน 
               จ าแนกรายอ าเภอเดือนกันยายน 2561 และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

อ าเภอ จ านวนประชากร จ านวน จ านวนผู้เสียชีวิต 
สะสมตุลาคม 2560 -

กันยายน 2561 

อัตราต่อประชากร
แสนคน 

 
เมือง 

(รพ.ล าพูน, 
หริภุญชัย,ศิริเวช) 

146,098 5 76 52.01 

แม่ทา 39,107 1 9 23.01 
บ้านโฮ่ง 40,199 1 13 32.33 

ลี้ 69,806 2 16 22.92 
ทุ่งหัวช้าง 20,173 1 4 19.82 
ป่าซาง 55,321 3 17 30.72 
บ้านธิ 17,698 0 8 45.20 

เวียงหนองล่อง 17,516 0 6 34.25 
รวม 405,918 13 149 36.70 
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ตาราง 93  จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกราย      
              อ าเภอ ยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560  และ ปี 2561  

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

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หรภิุญชัย,ศริิเวช) 

 
71 48.72 76 52.01 

แม่ทา 14 35.69 9 23.01 
บ้านโฮ่ง 11 27.19 13 32.33 

ลี้ 21 30.14 16 22.92 
ทุ่งหัวช้าง 5 24.82 4 19.82 
ป่าซาง 29 52.18 17 30.72 
บ้านธิ 8 45.36 8 45.20 

เวียงหนองล่อง 1 5.68 6 34.25 
รวม 160 39.40 149 36.70 

 

ตาราง 94  จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน 
              และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
อ าเภอ เดือน กันยายน 2561  ตุลาคม 60 – กันยายน 61 

จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหต ุ ตายใน รพ. จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหต ุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน
,หริภุญชัย,ศิริเวช) 6 1 16.67 5 83.33 76 28 36.84 48 62.34 
แม่ทา 0 0 0 0 0 9 4 44.44 5 55.56 
บ้านโฮ่ง 1 0 0 1 100 13 4 30.77 9 69.23 
ลี้ 2 0 0 2 100 16 9 56.25 7 43.75 
ทุ่งหัวช้าง  1 0 0 1 100 4 2 50.00 2 50.00 
ป่าซาง 3 0 0 3 100 17 10 58.82 7 41.18 
บ้านธิ 0 0 0 0 0 8 4 50 4 50 
เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 6 1 16.67 5 83.33 
รวม  13 1 7.69 12 92.31 149 62 41.61 87 58.39 

แหล่งที่มา :รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากยอดสะสม ร้อยละ 58.39  แสดงถึง
อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผู้บาดเจ็บรุนแรง
เสียชีวิตทันที และถูกน าส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่ ดื่มสุรา ร้อยละ 13.97 ไม่ทราบดื่มสุรา ร้อยละ 63.97 ไม่ดื่ม ร้อยละ 22.06 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์                
ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 67.23 ไม่ทราบร้อยละ 24.37  ผู้เสียชีวิตโดยรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 41.67 
ไม่คาดร้อยละ41.67 ไม่ทราบ ร้อยละ16.66 คุณภาพการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า 
Response Time ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อย 92.61 แสดงว่าเมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯ   
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ไปยังชุดปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะวิกฤตสีแดงมีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการ 
ภายใน 10 นาที ร้อยละ 76.44 และการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 63.42  

การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุม
วิเคราะห์ในการประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 
 

หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รวม ส่วนต่าง
กับข้อมูล
ของ สธ. 

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

สาธารณสุข 13 11 12 9 19 20 12 11 11 11 7 13 149  
ต ารวจ 9 5 4 7 12 4 5 4 9 8 2 4 73 76 
บ.กลาง ฯ 8 9 10 6 17 16 8 5 6 9 5 6 105 44 
ข้อมูล
บูรณาการ
(ศปถ.จ) 

13 11 12 9 19 20 12 11 11 11 7 13 149  

 

การด าเนินงาน 
1.มาตรการบริหารจัดการ : มีมาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) : บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร

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

มีแผนปฏิบัติการRTIและ EMS รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และจัดเตรียมทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 

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

2 มาตรการข้อมูล : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 
-จัดท าแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชื่อมประสานกับ ศปถ. จังหวัด  
-การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุม

วิเคราะห์ในการประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.มาตรการป้องกัน : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential Task) 
มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย 

ก าหนดนโยบายในองค์กรให้ชัดเจน ความปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ ด่านชุมชนร่วมก าหนด จุดเสี่ยง
ระดับอ าเภอ/จังหวัด ทุกไตรมาส ก าหนดอ าเภอทีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงด าเนินการผ่าน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและร่วมการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ      
ลดอัตราตายจากการจราจรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดย สหสาขา 

4.มาตรการรักษาพยาบาล ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการใน
การรับแจ้งเหตุละสั่งชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน 
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ผลการด าเนินงานมาตรการส าคัญ  
ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

1) มีแผนงาน/โครงการระดับจังหวัดและอ าเภอรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด 

2) มีการถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
ระดับจังหวัดสู่พื้นที่ (อ าเภอและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง)  

3) มีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามข้อสั่งการคณะกรรมการนโยบาย
การป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จังหวัดล าพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูนและคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าพูน
ตลอดทั้งปี โดยมีการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

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

- ประชุมคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 8 มีนาคม 2561 
- ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประเด็นการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 21 มีนาคม 2561 
4) มีการประชุมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจร

ทางถนนในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือขับเคลื่อนงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 
2560 ครั้งที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวทางการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าและการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนภายใต้คณะกรรมการ พชอ.วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการการตรวจระดับอัลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยส านักโรคไม่ติดต่อ  วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 

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

1) มีการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับทีม  
สหสาขา และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 
และการด าเนินงานตลอดทั้งปีให้ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน   

2) มีการส ารวจบุคลากรในการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
และสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลรายงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการลงข้อมูลทั้งปี 

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

4) ให้ทุกอ าเภอด าเนินการสอบสวนเชิงลึกกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรายใหญ่  ทั้งระดับจังหวัดและ
อ าเภอใช้เกณฑ์การสอบสวนตามเงื่อนไขส านักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข บาดเจ็บ 15 คน ตาย 5 คน
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และหรือตามเกณฑ์ของกรมบรรเทาสาธารณภัย คือเสียชีวิต 2 บาดเจ็บ 4 หรือบาดเจ็บและตายรวม 4 คน   
ในพ้ืนที่หรือกรณีเป็นที่สนใจของประชาชน รถพยาบาล รถสาธารณะ รถนักท่องเที่ยวฯลฯ โดยทีมสอบสวน
ระดับจังหวัดจะออกสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ขนาดใหญ่และลงสนับสนุนทีมสอบสวนระดับอ าเภอกรณีร้องขอ  

5) ระดับอ าเภอ ร่วมชี้เป้าจุดเสี่ยง/จุดอันตรายในพ้ืนที่จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ และ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ศปถ.และรายงานจังหวัดทุกไตรมาส 

 
 

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

รองลงมา จ านวน 3 อ าเภอ อ.บ้านโฮ่ง  ป่าซาง ลี้ รวม  4 อ าเภอ ส่วนอ าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง แม่ทา   
ทุ่งหัวช้าง เป็นอ าเภอที่มีการประเมินความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ศปถ.อ าเภอ
ขับเคลื่อนเนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูง 

อยู่ระหว่างด าเนินการโดยมีเกณฑ์ติดตามการด าเนินงานทีม D-RTI ระดับ good (ระดับดี (ขั้น
พ้ืนฐาน) 4  อ าเภอ และ มี 2 อ าเภอจากอ าเภอที่ด าเนินงานที่มีแนวโน้มที่สามารถลดอัตราผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตลง เมื่อเปรียบเทียบจากปี 60  

 
 

ข้อมูลจุดเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรและมารักษาในโรงพยาบาล ปี 2561  
จุดเสี่ยง (ระบุชื่อ/ต าแหน่ง) การแก้ไขจุดเสี่ยง 

จุดที่ 1 อ าเภอเมือง  
1.1 ทางหลวง 106 จุด ถ.บ้านศรีย้อย  บ้านสันต้น
ธง - บ้านพันตาเกิน สถิติบาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต
หน้า โรงน้ าแข็ง 1 ราย 
1.2 ทล.116 สายอ้อมเมืองล าพูน-ป่าซางตั้งแต่
บ้านหนองท่าหน้า อบจ.ล าพูน-แยกลิ้มเม่งจั้วมิตซู 
1.3 ทล.114  ล าพูน-ดอยติ ตั้งแต่ แยกลิ้มเม่งจั้ว - 
หน้าศาล 
1.4 ทล 11 เชียงใหม่-ล าปาง รอยต่ออุโมงค์ถึงแม่
ทา 
1.5 ถนนในเขตเมือง เจริญราษฎร์ 
1.6 ทช 1147 บ้านกลางถึงรอยต่อบ้านธิ 
 

- น าเสนอข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในการประชุม
ระดับจังหวัด อ าเภอ จากสถิติพบว่าอุบัติการณ์จาก
พฤติกรรม 
การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการจราจรที่มีความ
เสี่ยง  
เช่น การขับรถเร็ว                                                                         
- ติดตั้ง ป้ายเตือน ป้ายระวัง                                                                       
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่  

จุดที่ 2 อ าเภอแม่ทา ถนนในต าบลทากาศ บริเวณ
ถนนทางแยกด้านหน้า7-11ตั้งแต่หน้า  
รร.ทาขุมเงินมาแยกธนาคารกรุงไทยจนถึงหน้า
คลินิก เนื่องจากเป็นทางแยก สี่แยกมีรถสัญจร
จ านวนมากโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และ
เป็นถนนที่ช่องจราจรแคบ ในไตรมาสที่ 1 มี
เสียชีวิต 1 ราย มอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มโดน
รถบรรทุก 18 ล้อเบียดทับเสียชีวิตที่เกิดเหตุ  
  

-แจ้งในที่ประชุม คปสอ.รายงาน ศปถ.อ าเภอ   
-ให้พ้ืนที่ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์แจ้ง ถนนดังกล่าว
เป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  ติดป้ายเตือน ให้ความรู้
แก่ผู้รับบริการที่รพสต .รพ.สาขา ในพ้ืนที่อ าเภอ ในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกกันน็อก 
- สภ.พ้ืนที่รับผิดชอบจัดท ามาตรการควบคุม ก ากับ
ความเร็วของรถบรรทุก ก้ันกรวยจราจรแบ่งช่องทาง
จราจร มีเจ้าหน้าที่จราจรดูแลในชั่วโมงเร่งด่วน 
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จุดเสี่ยง (ระบุชื่อ/ต าแหน่ง) การแก้ไขจุดเสี่ยง 
จุดที่ 3 อ าเภอบ้านโฮ่ง  
3.1 ทางหลวง 106 ล าพูน - ลี้  
บ้านสันตับเต่า –หน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง-
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ถึงสะพานข้ามแม่น้ าลี้บ้านลี้
หลวง  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน  
สถิติ เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 23 ราย 
ปัจจัยสนับสนุน  
-มีการสร้างถนน 4 เลน ทางโค้ง มีการซ่อมถนน 
ผิวถนนขรุขระ 
-มีการใช้ความเร็วสูงบริเวณทางโค้งและในเขต
โรงพยาบาล 
-ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นจอดรถรอเลี้ยว
ผิดช่องจราจร เลี้ยวรถในจุดที่ห้ามเลี้ยว ไม่ใช้
สัญญาณไฟขณะขับขี่ และขับรถสวนทางในถนน 4 
เลน 
 
3.2 ทางหลวงชนบท บ้านป่าป๋วย- หนองปลา
สวาย 
-มีการใช้ความเร็วสูง  
-ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นจอดรถรอเลี้ยว
ผิดช่องจราจร เลี้ยวรถในจุดที่ห้ามเลี้ยว ไม่ใช้
สัญญาณไฟขณะขับขี่  
 
 
3.3 ถนนสี่แยกในหมู่บ้านห้วยแทง 
 
 
3.4 ทล.106 ถนนล าพูน-ลี้รอยต่อเขตอ.ป่าซาง 
พ้ืนที่ต าบลเหล่ายาว ถึงเขตรอยต่ออ าเภอลี้ บ้าน
แม่หาด ต าบลป่าพลู ปัจจัยสนับสนุน ไตรมาสที่ 2 
ไม่มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย ,ถนนผ่าน
สถานที่ราชการและโรงเรียนหลายแห่ง ,ผิวถนน
ช ารุด,ทางเลี้ยวกลับอยู่ใกล้ตลาด,พาหนะที่ใช้ เช่น
รถมอเตอร์ไซด์มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่ใช้สัญญาณไฟ 
,ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร เช่นใช้ความเร็วเกินก าหนด 
ขับรถสวนทางเดินรถทางเดียว 
 

 
3.1.1.น าเสนอข้อมูลในระดับอ าเภอ ได้แก่การประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ การประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
3.1.2.ประสานผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและใช้เสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชน
ในหมู่บ้าน 
3.1.3.ประสานงานทต.บ้านโฮ่งและส่งข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุเพ่ือพิจารณาการแก้ไขร่วมกันโดยใช้
งบประมาณของ ทต.บ้านโฮ่ง 
3.1.4ประสานงานแขวงการทางศรีวิชัย กรมทางหลวง
ด าเนินการปรับปรุงทางเข้าออกโรงพยาบาล มีการปรับ
พ้ืนผิวถนนให้กว้างขึ้น ลดความลาดชันของถนน ติดป้าย
เตือนเขตโรงพยาบาล 
3.1.5.ประสานงาน สภ.บ้านโฮ่ง ประกาศและติดตั้งป้าย
เตือนเป็นเขตควบคุมวินัยจราจร 
3.2.1.สะท้อนข้อมูลกลับให้หัวหน้าส่วนราชการ อปท. 
ผู้น าท้องถิ่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
-ติดป้ายเตือนทางจ ากัดความเร็ว                               
-ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
-ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงาน
ในเขตรับผิดชอบอบต.เวียงกานต์ 
-มีการประชาสัมพันธ์การเกิดอุบัติเหตุให้ประชาชน
รับทราบ  
3.3.1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
3.3.2.ติดตั้งไฟส่องทาง 
3.3.3.ติดป้ายเตือน 
3.4.1.ประสานกรมทางหลวงเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง มีการ
ติดตั้งไฟกระพริบสีเหลืองข้างทางก่อนถึงโรงพยาบาล 
3.4.2.ติดป้ายเตือนทางโค้งและจุดเสี่ยงอันตรายข้างถนน
ก่อนถึงโรงพยาบาลทั้ง 2 ฝั่ง 
3.4.3.ปรับสิ่งแวดล้อมหน้าโรงพยาบาล ได้แก่ตัดหญ้า  
ไม่ติดป้ายที่ท าให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง 
3.4.4.ติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
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จุดเสี่ยง (ระบุชื่อ/ต าแหน่ง) การแก้ไขจุดเสี่ยง 
3.5.ทล.106 ถนนล าพูน-ลี้ หน้า ทต.บ้านโฮ่งและ
หน้าตลาดไชยวานิช ปัจจัยสนับสนุน ถนน 4 เลน
เป็นทางตรงแล้วโค้ง พ้ืนผิวถนนไม่เรียบ ใกล้จุด
เกิดเหตุเป็นทางเลี้ยวกลับ มีคนพลุกพล่านใกล้
ตลาด 

3.5.1.สะท้อนข้อมูลกลับให้หัวหน้าส่วนราชการ อปท. 
ผู้น าท้องถิ่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
-ติดป้ายเตือนทางจ ากัดความเร็ว                               
-ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 

จุดที่ 4 อ าเภอลี้   
4.1 ถนน  พหลโยธิน  กม ที่ 29-32 บ้านห้วยหญ้า
ไซ  เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอลี้ กับอ าเภอเถิน
ต าบลดงด า  อ.ลี้  จ.ล าพูน     
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ต าบลลี้  อ.ลี้  จ.ล าพูน   ถนน  พหลโยธิน   
กม ที่ ๖๖-๖๘  บ้านสันป่าสัก  ต.แม่ตืน  อ.ลี้ จ.
ล าพูน    (จุดเสี่ยงถนนไม่มีไฟข้างทาง มืดมาก )    
 

 
4.1.1-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขร่วม
เสนอความคิดเห็นกับงาน อปท.      
4.1.2-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน                           
4.1.3-ได้มีการด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน ลดความเร็ว  
โค้งอันตรายป้ายเตือนทางแยก จากเทศบาลต าบลดงด า 
4.1.4-จัดวางกรวย และเครื่องก้ันข้างทางสะท้อนแสง
บริเวณทางโค้ง 
4.1.5-กรมทางหลวงได้มีอาการติดตั้งไฟส่องสว่างในจุด
เสี่ยง  ป้ายจ ากัดความเร็ว ไฟสัญญาณเตือน   ป้าย
สะท้อนแสงทางโค้ง 
4.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วได้แจ้ง โรงงาน 
2 จุด ที่มีจราจรพลุกพล่าน มีรถยนต์บรรทุกเข้าออก ให้
ติดสัญญาณเตือน ไฟวาบๆ  สีแดง 2 แห่ง ได้แก่โรงรับ
ซื้อล าไย  และโรงงานรับซื้อข้าวโพดแตย่ังไม่ได้มีการ
ประสานงานเรื่องไฟส่องสว่างข้างทางกับกรมทางหลวง 

จุดที่ 5 อ าเภอทุ่งหัวช้าง  ถ.ทางหลวงทุ่งหัวช้าง-  
แม่อาว  บ้านทุ่งเป็ด หมู่ 1 ต าบลทุ่งหัวช้าง  
ปัจจัยสนับสนุน ถนนทางราบลักษณะโค้ง 

-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน                            
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่       
-จัดท าป้ายเตือนระวังการเกิดอุบัติเหตุ                                                        
-คืนข้อมูลจ านวนการเกิดอุบัติเหตุให้กับพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ
ทุกเดือน                

จุดที่ 6 อ าเภอป่าซาง    
6.1 ทางหลวงหมายเลข 116 สะปุ๋ง – ป่าห้า 
บริเวณหน้าเทศบาลม่วงน้อยเป็นทางโค้งขับรถรถ
เร็ว และบริเวณถนนสี่เลนตรง หัวเกาะกลางถนน 
 
 
 
 

 
6.1.1 ท าการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง  
6.1.2 ท าป้ายเตือน (ด าเนินการแล้ว)จัดท าป้ายเตือน 
6.1.3 ประสานกับแขวงทางหลวง และได้มาด าเนินการ
ขีดเส้นทึบ และติดตั้งเม็ดทับทิมท่ีถนนเพ่ือเตือนรถก่อน
ถึงเกาะกลางถนน-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
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จุดเสี่ยง (ระบุชื่อ/ต าแหน่ง) การแก้ไขจุดเสี่ยง 
6.2 ถนนสันห้างเสือ – เวียงหนองล่อง แยกเข้า
หมู่บ้านหนองบัว บริเวณหมู่ 9 ต.ท่าตุ้ม (กาดอุ้ย
ออน) และแยกเข้าหมู่บ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม 

6.2.1 เป็นทางแยก และมีตลาดนัดบริเวณปากซอย 
อบต.ท่าตุ้ม ได้ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน และสัญญาณ
ไฟกระพริบบริเวณทางแยก (อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ)     
6.2.2 ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบ
(ด าเนินการแล้ว)                       

จุดที่ 7 อ าเภอบ้านธิ  ถนน.บ้านธิ-สันก าแพง  
โค้งทวีไม้เก่า ต.ห้วยยาบ 
สถิติ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
ก่อนเกิด 16 ครั้ง บาดเจ็บ 21 เสียชีวิตไม่มี  
หลังเกิด 6 ครั้ง บาดเจ็บ 10 เสียชีวิต 1 

-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน                            
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่        
-ปรับปรุงจุดเสี่ยงติดตั้งป้ายบอกโค้งอันตราย มีไฟ
กระพริบเตือน กลางถนนมีปุ่มเหล็กสะท้อนแสง และมี
ราวเหล็กก้ันขอบทาง 

จุดที่ 8 อ าเภอเวียงหนองล่อง    ถนนท่าลี่-ม่วง
โตนผ่านแยกหอนาฬิกาหนองล่องบริเวณหน้า
โกดังอ่ินปัง     สถิติบาดเจ็บ 3 (Refer 1 D/C 2) 
เสียชีวิต 1 

น าปัญหานี้เข้าท่ีประชุมอ าเภอเพ่ือพิจารณาแนว
ทางแก้ไขร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเวียงหนองล่อง                                                                                    
-มีซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่                                                                         
-เตรียมน าเข้าที่ประชุม คปสอ. เพื่อน าเสนอจุดเสี่ยง                                        
-รณรงค์งดดื่มสุราในหมู่บ้านเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงเมา
แล้วขับ                                                                                                     
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่โดยมีการพัฒนาระบบสุขภาพ
ตามประเด็นสุขภาพตามนโยบายเรื่องอุบัติเหตุจราจร 

 
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลในจังหวัด 

• ไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพยาบาลในจังหวัด 
• มีมาตรการอบรมพนักงานขับรถครบ 100% 
• มีมาตรการก ากับรถพยาบาลปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนดครบทุกโรงพยาบาล  

โดยมีหนังสือสั่งการให้ด าเนินงานทุกโรงพยาบาล และรายงานผลครบ 100% เรื่อง การท า
ประกันภัยภาคสมัครใจ การติดตั้งกล้องและ GPS พร้อมทั้งมาตรการควบคุมความเร็วและการก ากับดูและ
พนักงานขับรถอย่างสม่ าเสมอ กรณีขับรถเกิน 4 ชั่วโมง ก าหนดให้มีพนักงานส ารองขับผลัดช่วงเวลาและให้พักรถ 
เพ่ือป้องกันความล้า ซึ่งมาตรการรถพยาบาลปลอดภัยในจังหวัดมีระบบก ากับต่อเนื่อง 
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ตาราง 95 ข้อมูลรถพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ มีนาคม 2561 

 
การรักษาพยาบาลจ านวนผู้บาดเจ็บทางถนนที่มีค่า Ps > 0.75 เสียชีวิตไม่เกิน 1 % 
มีมาตรการด าเนินงานพัฒนาดังนี้ 

1.เพ่ิมคุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแผนการพัฒนา Service Plan สาขา Trauma 
โดยด้านระบบการจัดการข้อมูลร่วมกับ สสจ.ล าพูนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถด าเนินงานด้าน
ระบบข้อมูลสู่มาตรการป้องกันร่วมกับ สสจ.ล าพูนได้ 

2.โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการประเมินตนเองตามระบบรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาล 12 องค์ประกอบ 

3.พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยการเพ่ิมคุณภาพงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุให้ได้
มาตรฐานมีการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการกู้ชีพพ้ืนฐาน ให้อาสากู้ชีพในหน่วย อปท.ทุกแห่ง มีระบบสื่อสารที่
รวดเร็ว ผู้ประสบเหตุสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือทางหมายเลข 1669 จ านวน 10 คู่สายจากศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ จังหวัดล าพูน ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 
 

โรงพยาบาล จ านวน
รถพยาบาล 

1ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุทางถนน 

2.3 พนักงาน
ขับรถผ่านการ

อบรม 

2.4 จ านวนรถที่
ติดต้ังระบบ
ติดตาม GPS 

2.5 จ านวนรถที่ติดต้ังกล้อง 
CCTV 2 จุด 

ล าพูน 
 

5                                         ประกันภัยช้ัน 1=5 19 5 5 

ป่าซาง 4                                         ประกันภัยช้ัน 1=2 คัน 
ประกันภัยประเภท 3= 
2 คัน 

5 0 4    

แม่ทา 
 

4                                                                    ประกันภัยช้ัน 1=4 5 4                    4  

บ้านโฮ่ง 3                                        ประกันภัยช้ัน 1=3 4 3      
 

3 

ลี้ 
8                                          

ประกันภัยช้ัน 1=8 
 

8 8 7                                              
1 (ติดตั้ง1จุดจุดส่องหน้า) 

ทุ่งหัวช้าง 4                                          ประกันภัยช้ัน 1 = 4 คัน  
 

4 4  4 

บ้านธ ิ
 

2 
 

ประกันภัยช้ัน 1 = 2 2 0 2 (ติดตั้ง1จุดจุดส่องหน้า) 

เวี ยงหนอง
ล่อง 

2   
                                            

ประกันภัยช้ัน 1 =2 คัน 2 2 2 

รวม 32 ประกันภัยช้ัน 1 
จ านวน30 คัน 
ประกันภัยประเภท 3= 
2 คัน  

49 26 32 
2 จุด=29 คัน 
1 จุด=3 คัน 
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Outcome 
Task List Activities/Project 

1.มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน และในการวิเคราะห์ปัญหา
และมีจุดเสี่ยงทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้วางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย(ศปถ. จังหวัด/อ าเภอ) 
2.มกีารน าข้อมูลวางแผนแก้ไขปัญหากับภาคี
เครือข่าย 
มีการด าเนินงานตามมาตรการองค์กรแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน 
3.มีการส ารวจข้อมูลบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยร้อยละ 50 โดยคณะกรรมการ Service Plan 
สาขา Trauma 

1. จังหวัดมีการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกเดือนและใช้ข้อมูล สถานการณ์ 
ก าหนดอ าเภอเสี่ยงสูงเพ่ือด าเนินงานปี 2561  
2. บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน(ข้อมูลการเสียชีวิต/
บาดเจ็บ(Admit)มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน และในการ
วิเคราะห์ปัญหาและมีจุดเสี่ยงทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
(ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ) 
3. ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน พชอ./ศปถ.อ าเภอ/
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในระดับ
อ าเภอ (การคืนข้อมูลในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง) 
4. มี TEA Unit ในการพัฒนาระบบ EMS คุณภาพ, 
ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ  

  
GAP Analysis 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านข้อมูลและด้านการ
ป้องกัน มชี่องว่างที่ส าคัญคือ 

1) การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการมีความเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล(มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน)แต่อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอต่อระบบการจัดการด้านอุบัติเหตุ (ระบบบริการและระบบข้อมูล) ท าให้ในช่วงปกติ การด าเนินการ
เป็นไปตามความเร่งด่วนของภาระงานที่เข้ามา  

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

- ถนนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ยังเป็นพื้นที่จ านวนอุบัติเหตุมาก มาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่
เน้นหนัก 10 มาตรการยังไม่เข้มงวดและทั่วถึงเท่าท่ีควร 

- มาตรการด่านชุมชน/หมู่บ้านต้องเข้มข้น มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน และจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ประจ าด่านให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

- สร้าง/ปลูกฝังจิตส านึกเรื่องวินัยจราจร เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น 
 จังหวัดล าพูนได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานในการลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนงาน

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

ประเด็น สิ่งท่ีด าเนินการอยู่ในจังหวัด GAP โอกาสในการพัฒนา 

Partnerships 

1.มีศปถ.จังหวัด/อ าเภอ ทุก
อ าเภอในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดการบาดเจ็บ
ทางถนน ทั้งในช่วงปกติและ
เทศกาล 
2.มีหน่วยปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน
ทั้งสิ้น 70 หน่วย แยกเป็น 
ระดับ ALS มีจ านวน 10 
หน่วย ระดับ BLS มีจ านวน 4 
หน่วย ได้แก่ ทต.ทุ่งหัวช้าง       
ทต.มะเขือแจ้ ทต.เหมืองง่า      
ทต.ศรีบัวบานและระดับ EMR 
จ านวน 56 หน่วย โดยหน่วย
ระดับ EMR ที่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 53 หน่วย เอกชน 3 
หน่วย  ความครอบคลุมของ
หน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ คิด
เป็นร้อยละ 100 มีหน่วย
ปฏิบัติการออกปฏิบัติการจริง 
49 หน่วยในจ านวนหน่วย
ทั้งหมด 60 หน่วย    (BLS 
EMR)  คิดเป็นร้อยละ 81.66 

1. ขาดความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนระดับ
อ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) 
ด าเนินการเฉพาะช่วง
เทศกาล เน้นช่วงเทศกาล  
(ปีใหม่/สงกรานต์)  
2.ข้อมูลจุดเสี่ ยงใน พ้ืนที่
หลายแห่ง ได้รับการแก้ไข
ระยะสั้นในช่วงเทศกาล
ผ่าน ศปถ.อ าเภอ  
3.การขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เชิงบูรณาการมีความ
เข้มข้นโดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล(มาตรการการ
บังคับใช้กฎหมายและการ
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชาชน)แตอั่ตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ
ต่อระบบการจัดการด้าน
อุบัติเหตุ (ระบบบริการ
และระบบข้อมูล)ท าให้
ในช่วงปกติ การ
ด าเนินการเป็นไปตาม
ความเร่งด่วนของภาระ
งานที่เข้ามา 

1. เสนอผ่านเลขาฯ
(หัวหน้า สนง.ปภ.จ.) 
เพ่ือให้เกิด ศปถ.อ าเภอ/
การด าเนินการแก้ไขจุด
เสี่ยง ผ่านคณะท างาน 
ศปถ.จังหวัด โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน 
 

 

 

Investment 

1.มีการบูรณาการข้อมูล
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 3 ฐาน 
2.มีระบบข้อมูลเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ(IS win, HDC) และ
ข้อมูลในโปรแกรม PHER 
Accident ช่วงเทศกาลและ
ช่วงปกติ 

1.รพช.ยังไม่ได้ด าเนินการ
ใช้โปรแกรม IS WIN และ
อบรมบุคลากรในการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
IS online ยังไม่คลอบ
คลุมถึง รพช.และไม่มีข้อ
สั่งการให้ใช้รายงาน ท าให้

1.การด าเนินงานบูรณา
การข้อมูล 3 ฐาน มีการ
รวบรวม และวิเคราะห์
ปรับแผนและแนวทาง
เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน โดยให้ 
ส านักงานป้องกันและ
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3.มีการท า Audit Cases และ
สอบสวน อุบัติเหตุจาก
การจราจรตามเกณฑ์ส านัก
ระบาดวิทยา 

พ้ืนที่ต้องใช้โปรแกรมที่
เอ้ือต่อการเก็บและไม่
ซ้ าซ้อนเนื่องจากไม่มี
บุคลากรเพียงพอในการลง
บันทึกข้อมูลเฉพาะ 
 
 
 
 

บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเป็นเลขาฯในการ
หนุนเสริมเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัวและเป็น
ช่องทางในการประสาน
บูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในระดับ
จังหวัดได้ 
2. จังหวัดล าพูนใช้การ
บันทึกและตรวจสอบ 
ควบคุมก ากับการบันทึก
รายงาน PHER 
Accident ก่อนช่วง
เทศกาลและช่วงปกติ
เพ่ือติดตามข้อมูล
อุบัติเหตุจราจร 

Regulation 

1. มีนโยบายจังหวัดให้จัดท า
ค ารับรองเรื่องมาตรการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบาย
ความปลอดภัยทางถนนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการ
องค์กรในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 100% 
2.มีเป้าหมายการขับเคลื่อน 
D-RTI จ านวน 4 อ าเภอเสี่ยง
สูง ได้แก่ อ.เมือง, อ.ลี้, อ.ป่า
ซาง, อ.บ้านโฮ่ง, ส าหรับ
อ าเภอที่เสี่ยงและมีแนวโน้ม
สถิติเสี่ยงสูงในช่วง 8 เดือน
ของปีงบประมาณ 2561 ได้
คืนข้อมูลทุกเดือนเพ่ือ
ด าเนินการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนนภายใต้ พชอ. 

 เสนอเลขาฯ(ศปถ.จ)เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมจังหวัด
เป็นวาระจังหวัดทุกเดือน  
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Advocate 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน
ขับเคลื่อนมาตรการองค์กร
การปฏิบัติตัวเรื่องการสวม
หมวกนิรภัยและการใช้
ความเร็วของรถยนต์ราชการ 
2.คณะท างานพัฒนาระบบ
ข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(3 ฐาน) 
มีการน าเสนอสถานการณ์
ข้อมูล 3 ฐานเพ่ือผลักดัน
มาตรการป้องกันด้านการ
วิเคราะห์จุดเสี่ยงในการ
ประชุมศูนย์ถนนจังหวัด 2-3 
เดือน/ครั้ง 

 1.เพ่ิมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการบาดเจ็บทาง
ถนนผ่านสื่อต่างๆ 
Online กระตุ้นภาคี
เครือข่าย(เน้น
สถานศึกษา) ท้องถิ่น
และชุมชนร่วมแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 

Build Capacity 

-มีการสอบสวนการเสียชีวิต
ทุกรายและอุบัติเหตุหมู่ตาม
เกณฑ์ 

-บุคลากรที่ปฏิบัติงานยัง
ไม่ได้รับการอบรมฟ้ืนฟู
ทักษะการสอบสวน
อุบัติเหตุทุก รพ. 

-อบรมข้อมูลสารสนเทศ
การป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนน(แผนงาน
โครงการปีงบ 61) 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ต้องสร้าง

ความร่วมมือและมีการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินผลทุกตัวชี้วัด มีการบูรณาการร่วมกับ สห
สาขา มีคณะท างานเพ่ือความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในพ้ืนที่ ในการก าหนดมาตรการชุมชน/หมู่บ้านและ
องค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
รวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงมีการด าเนินงานควบคู่กัน 

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

3.การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด เพ่ิมมาตรการและต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
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แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจผู้รับผิดชอบงานอุบัติ เหตุจราจรทางถนน           

เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายดังนี้  
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบันทึกข้อมูล/ความส าคัญของการเขียนรายงานสอบสวน

สาเหตุการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
2.การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน และมีส านักงาน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นเลขาฯ รวบรวมข้อมูล มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเพราะต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางมาตรการในการจัดการกับ
ปัญหาได้ตรงจุด  

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
1.สนับสนุนงบประมาณจาก ศปถ.และมอบหมายการด าเนินงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่

เกี่ยวข้องด าเนินการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และอบรมปลูกฝังเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม 
จะท าให้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ต่อเนื่อง 

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

โครงข่ายถนนในความรับผิดชอบ และส านักงานต ารวจแห่ งชาติที่ มีการบั งคับใช้กฎหมาย  โดยมี
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ให้สนับสนุนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 

6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัย    
ทางถนนโดยก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ชุมชนเป็นตัวชี้วัด 
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➢ สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2561 
 

สถานการณ ์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้

เกิดปัญหาสังคม ทั้งเรื่องความรุนแรง ยาเสพติด อาชญากรรม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและชุมชนที่ห่างเหินกัน
มากกว่าเดิม การย้ายถิ่น การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เหล่านี้ท าให้ผู้คนประสบปัญหาความเครียดมาก
ขึ้น โดยพบว่าความเจ็บป่วยทางร่างกายจ านวนมากมีสาเหตุสัมพันธ์มาจากจิตใจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  

กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความส าคัญของสถานการณ์และบริบทของสังคมที่มีผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ จึงได้ก าหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการ
เป็นเลิศ แผนงานที่ 7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคทางจิตเวชให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (แผนกผู้ป่วยนอก) ของจังหวัดล าพูนปี 2560 
พบว่า มีผู้เข้ารับบริการจ านวน 97,141 ครั้ง (29,975 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วย
นอกทั้งหมด)  โดยกลุ่มโรค/อาการที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood Disorder) เช่น 
โรคอารมณ์สองขั้ว,อาการฟุ้งพล่าน (mania) รองลงมาคือ กลุ่มอารมณ์ซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิต    
(ร้อยละ 14.96,13.94,12.82 ตามล าดับ) ซึ่งอ าเภอที่มีผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชสูงสุด ได้แก่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอลี้ และอ าเภอป่าซาง 

ขณะเดียวกัน การฆ่าตัวตาย (Suicide) หรือท าร้ายตนเอง ก็ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขและ  
เป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน จากข้อมูลรายงานของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูนอยู่ในอันดับต้นของประเทศ โดยในช่วงตั้งแต่         
ปี  2549 – 2559 (10 ปีย้อนหลัง) อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ อยู่ระหว่าง 11.62-20.02 ต่อแสนประชากร          
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์กรอนามัยโลกก าหนด (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้น ากรอบแนวคิดและกลวิธีเพ่ือจะแก้ไขและจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายที่
ค านึงถึงบริบทของจังหวัดล าพูน และการขอให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณการ
องค์ความรู้ทางคลินิกมาผสมผสานใช้ให้เหมาะสมกับฐานข้อมูล เพียงหวังให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ หรือ
นวัตกรรมในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตให้มีความเหมาะสมและตรงตามของต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของจังหวัดล าพูน อย่างแท้จริง 
 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
1.จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจังหวัดล าพูน เลขที่ 1160/2560       

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561  โดยมีอ านาจหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่   

2.ความสมบูรณ์ของการลงข้อมูลในระบบเฝ้าระวังการท าร้ายตนเอง (รง506S) ของพ้ืนที่ ร้อยละ 
50.18 และระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (thai - depress) ของพ้ืนที่ ร้อยละ 79.56  

3.จ านวนผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดล าพูน ปี 2561 
ในปี 2561 มีผู้รับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของจังหวัดล าพูน แผนกผู้ป่วยนอก ทั้งสิ้น 

33,024 คน/ 119,299 ครั้ง และแผนกผู้ป่วยใน จ านวน  3,827 คน/4,443 ครั้ง โดยมีกลุ่มโรค/อาการ ดังนี้ 
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ตาราง 96 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก 

ที่ รหัส ICD กลุ่มโรค/โรค 
รวม 

คน คร้ัง 
1 F10-F19 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้สารออก

ฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
4,565 19,888 

2 F30-F39 ความผิดปกตทิางอารมณ ์ 4,597 17,751 
3 F20-F29 โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 2,453 13,394 
4 F40-F48 โรคประสาท ความผิดปกติทีส่ัมพันธ์กับความเครียด และ

โรคโซมาโตฟอร์ม 
2,965 7,619 

5 F50-F59 กลุ่มอาการทางพฤติกรรมท่ีพบร่วมกับความผิดปกติทางสรีรวิทยา
และปัจจัยทางกายภาพ 

2,722 5,659 

 

ตาราง 97 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยใน 

ที่ รหัส ICD กลุ่มโรค/โรค 
รวม 

คน คร้ัง 
1 F10-F19 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้สารออก

ฤทธิ์ต่อจิตประสาท 1,013 1,182 

2 F30-F39 ความผิดปกตทิางจติและอาการทางจิตที่เกิดจาก 
โรคทางกาย 

416 444 

3 F20-F29 ความผิดปกตทิางอารมณ ์ 376 443 
4 F40-F48 โรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 213 279 
5 F50-F59 โรคประสาท ความผิดปกติทีส่ัมพันธ์กับความเครียด และ

โรคโซมาโตฟอร์ม 
139 144 
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แผนภูมิ 37 ข้อมูลแสดงการรับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยนอก จ าแนกรายอ าเภอ 
 

 

 

แผนภูมิ 38 ข้อมูลแสดงการรับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยใน จ าแนกรายอ าเภอ 
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การเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช (4 กลุ่มโรคหลัก) ได้แก่ 
1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55  ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 98.15 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตาราง 98 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 
 

อ าเภอ 
ประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้น
ไป (คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คาดประมาณจากความ
ชุกท่ีได้จากการส ารวจ 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

ร้อยละการเข้า 
ถึงบริการโรค

F32,F33,F64,F38,F39 

เมือง 123,666   2,124 2,844 74.68 
แม่ทา 33,793 693 777 89.19 
บ้านโฮ่ง 35,861 668 825 80.97 
ลี้ 57,078 899 1,313 68.47 
ทุ่งหัวช้าง 16,588 215 225 104.65 
ป่าซาง 48,748 793 1,121 70.74 
บ้านธิ 15,358 207 353 58.64 
เวียงหนองล่อง 15,493 211 356 59.27 

ทั้งจังหวัด 346,553 7,971 7,825 98.15 
ที่มา:-ฐานข้อมูล HDC ของสสจ.  

หมายเหต ุ ความชุกของโรคซึมเศร้าภาคเหนือ = 2.3 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ จากแฟม้ Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

 

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 67  ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 86.72 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตาราง 99 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ 

อ าเภอ 
ประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้น
ไป (คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคจิตเภท
คาดประมาณจากความ
ชุกท่ีได้จากการส ารวจ 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

ร้อยละการเข้า 
ถึงบริการโรค 

F20-F29 

เมือง 123,666 989 1,092 110.38 
แม่ทา 33,793 270 419 154.99 
บ้านโฮ่ง 35,861 287 202 70.41 
ลี้ 57,078 457 612 134.03 
ทุ่งหัวช้าง 16,588 133 148 111.53 
ป่าซาง 48,748 390 304 77.95 
บ้านธิ 15,358 123 93 75.69 
เวียงหนองล่อง 15,493 124 248 200.09 
ทั้งจังหวัด 346,553 2,773 2,404 86.72 

 

หมายเหต ุ 
ความชุกของโรคจิตเภททั้งประเทศ = 0.8 
ผู้ป่วยโรคจิตเภทเขา้ถึงบริการ จากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเปน็ F20-F29 
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3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 9 
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 40.29 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตาราง 100  ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ 

อ าเภอ 

ประชากรเด็ก
อายุ 6-15 ปี 

(11 เดือน 29 วัน)  
(คน) 

จ านวนผูป้่วยโรคสมาธิสัน้
คาดประมาณจากความชุก

ที่ได้จากการส ารวจ 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

(คน) 

ร้อยละการเข้า 
ถึงบริการโรค 

F90.0 -F90.9 

ทั้งจังหวัด 37,210 2,009 871 40.29 
หมายเหต ุ 
ความชุกของโรคสมาธิสั้น = 5.4 
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ จากแฟม้ Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น F90.0 -F90.9 
 

4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ 
เป้าหมาย : ร้อยละ 10 
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 54.02 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตาราง 101 ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ 

อ าเภอ 

ประชากรเด็ก
อายุ 2-5 ปี 

 (11 เดือน 29 วัน) 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคออทิ
สติกคาดประมาณจาก
ความชุกท่ีได้จากการ

ส ารวจ (คน) 

จ านวนผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
วินิจฉัยและรักษา 

(คน) 

ร้อยละการเข้า 
ถึงบริการโรค 

F84.0 -F84.9 

ทั้งจังหวัด 14,489 87 53 54.02 
หมายเหต ุ 
ความชุกของโรคออทิสตกิ= 0.0006 
ผู้ป่วยโรคออทิสตกิเข้าถึงบริการ จากแฟ้ม Diagnosis_opd ที่มีรหัสการวินิจฉยัเป็น F84.0 -F84.9 
 

5.ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน  
เป้าหมาย: เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
ผลการด าเนินงาน : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.97 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตาราง 102 ร้อยละของผู้ป่วยติดสุราในพื้นท่ีเข้าถึงบริการตามมาตรฐาน 

  

จังหวัด 

ประชากร 
ประจ าปี 2559 
อายุตั้งแต่ 18 ปี

ขึ้นไป 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วย 
คาดประมาณ 
จากความชุกที่

ได้จากการ
ส ารวจ (คน)  

-B- 

จ านวนผู้ป่วยสะสม 
ทั้งหมดทีไ่ด้รับการ 
วินิจฉัยและรักษาใน 

จังหวัด  
(2556 -2561) (คน) 

-A- 

ร้อยละของ
การเข้าถึง
บริการ
สะสม 

ร้อยละของ 
การเข้าถึง 
บริการที่ 
เพิ่มขึ้น 

ล าพูน 335,190 6,033 3,443 57.70 5.97 
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4.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
เป้าหมาย : อัตราไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
ผลการด าเนินงาน : 14.61 ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ตาราง 103  แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561 

อ าเภอ จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
(คน) 

จ านวนประชากร 
 (คน) 

อัตรา 

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เมือง 25 22 3 145,730 68,706 77,024 17.16 
ลี้ 10 8 2 69,653 35,008 34,645 14.36 
แม่ทา 1 1 - 39,218 19,334 19,884 2.55 
บ้านโฮ่ง 4 2 2 40,454 19,616 20,838 9.89 
เวียงหนองล่อง 2 2 - 17,595 8,483 9,112 11.37 
ทุ่งหัวช้าง 2 1 1 20,141 10,165 9,976 9.93 
ป่าซาง 14 8 6 55,573 26,657 28,916 23.39 
บ้านธิ 1 1 0 17,635 8,479 9,156 5.67 
รวม 59 45 14 405,999 196,448 209,551 14.61 

 

5.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน 1 ปี 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน : (11 เดือน) ร้อยละ 96.04 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ตาราง 104 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า  

จังหวัด 
จ านวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย  ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า 
ครั้งแรก ท าซ้ า รวม 

ล าพูน 170 7 177 96.04 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

1.การให้บริการจิตเวชเร่งด่วน (Acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A-M1ทุกแห่ง 
2.ระบบการจัดบริการจิตเวชที่ได้รับมาตรฐาน ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
3.พัฒนาการเข้าถึงบริการในผู้พยายามฆ่าตัวตายและโรคจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและดูแล

ต่อเนื่องให้อาการอยู่ในระยะสงบ ได้แก่ โรคติดสุรา โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น 
4.บูรณาการโปรแกรมเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 

 
GAP ที่ค้นพบ ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นในการปิด GAP 

1. ขาดการวินิจฉัยจากแพทย์ทั่วไปในการประเมิน 
การวินิจฉัย และการลงรหัสโรค ที่ถูกต้องและแม่นย า 
เพ่ือให้ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมป้องกันการกลับเป็น
ซ้ า และท าให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับบริการ
อย่างครบวงจร 
 

1.พัฒนาศักยภาพ และความรู้ ความเข้าใจของแพทย์
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตรวจรักษา วินิจฉัยผู้พยายาม
ท าร้ายตนเอง(X60-X84)ให้ถูกต้องแม่นย า 

2.ประชาชนยังขาดความตระหนักในสัญญาณเตือน
ของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้
พยายามท าร้ายตนเอง 

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

3. อัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชในรพช. ยังมีไม่เพียงพอ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้ัน1 

3.สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลจิตเวชประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน 
(รพท.ล าพูน รพช.ป่าซาง และรพช.เวียงหนองล่อง) 
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นวัตกรรม 

ในปี 2561 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้างและเครือข่ายสุขภาพอ าเภอทุ่งหัวช้าง ได้รับรางวัล “การบูรณาการ
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ดีเด่น และ “รางวัลการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ ดีเด่น” 
ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีแนวคิดการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพจิต โดยอาศัยความใกล้ชิดกับประชาชน  
ความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีต่อพระสงฆ์ รวมทั้งความรู้เรื่องพิธีกรรมและจิตวิทยาแนวพุทธ เป็นเครื่องมือ
ทีท่ าให้พระสงฆ์เป็นบุคคลส าคัญในการบ าบัดรักษาโรคทางใจ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และส่งเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนให้ดีขึ้น 

กิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กและวัยรุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน โดยสอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยการเจริญสติเป็นเครื่องมือ ด าเนินการโดย พระกฤษณ์  ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าก่อ 
ให้เด็กและวัยรุ่นมีความเข้มแข็งทางใจให้สามารถเผชิญปัญหา ปรับตัวได้ดี และด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข โดย
มีบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน และผลักดันให้ชุมชนมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชนได้ด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน  เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันทุกภาคส่วน(บ้าน วัด โรงเรียน) ให้มีพลังในการ
ขับเคลื่อนดูแลสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นในชุมชน 

เทคนิคส าคัญ  
1.มีการสื่อสารสร้างกระแสสังคม ท าให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว 
2.มีการรวมตัวของเด็กและวัยรุ่นเน้นการท ากิจกรรมร่วมกัน (เพ่ือให้เห็นคุณค่าในตนเอง) /วัยรุ่น

เข้าวัดมากขึ้น 
3.เปิดโอกาสให้เด็กและวัยรุ่นได้ริเริ่มทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง 
4.ท างานโดยไม่ใช่เงินเป็นตัวตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพ 1 -2 พิธีมอบโล่เกียรติคุณในโครงการสัมมนาการพัฒนากลไกการด าเนินงานสุขภาพจิตในบริการปฐมภูมิ 

ด้วยพลังเครือข่ายภาคประชาชน วนัที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
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➢ งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2561 
 

สถานการณ์ปัญหา 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาโรค       

ไม่ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้
การวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหรือโรคแทรกซ้อน 
สถานการณ์ จังหวัดล าพูน ปี 2561 พบอัตราป่วยของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(8,960ราย) เท่ากับ 
2,207.34 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่  (3,511 ราย) เท่ากับ 864.95 ต่อแสนประชากร         
อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (245 ราย) เท่ากับ 60.36 ต่อแสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง  
(369 ราย) เท่ากับ90.91 ต่อแสนประชากร และไตวายเรื้อรัง Stage 5 ( 593 ราย )เท่ากับ 146.09 ต่อแสน
ประชากร ภาพรวมจังหวัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 25,270 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 8,227 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.56  ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 4,225 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.36 (เป้าหมายร้อยละ 40) แต่ใน HDC 
เทียบจากผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ควบคุมระดับน้ าตาลได้ คิดเป็นร้อยละ 16.72 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด 66,762 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  37,511  ราย คิดเป็นร้อยละ 56.19  ควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี  21,925 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.45  (เป้าหมายร้อยละ 50) แต่ใน HDC เทียบจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 29.30 และผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 27,952 ราย ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  24,560 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.36 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) แต่ยังมี
ประเด็นที่จะต้องติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยง 

จังหวัดล าพูน ได้จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2561ขึ้น เพ่ือให้
การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด (อัมพฤกษ์อัมพาต) 
โรคไต  มีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะเสี่ยง
จัดการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการ  สนับสนุนให้คลินิก 
NCD PLUS คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรค          
ลดภาวะแทรกซ้อนและติดตามดูแลต่อเนื่อง  

กลยุทธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแผนงาน/ 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2561 และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
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.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

1.การจัดการ
ข้อมูล 

ประชุมร่วมกับITระดับ
จังหวัดเพื่อทบทวนการ
จัดการข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
กับงานNCD 
ประชุมวางแผนจดัการ
ระบบข้อมลูในกลุ่ม 
NCD 

พัฒนาทักษะการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน ์
จนท NCD ตรวจสอบ
ข้อมูลรายงานผลงาน
ร่วมกับIT 

จนท NCD ตรวจสอบ
ข้อมูลรายงานผลงาน
ร่วมกับIT สรุป ปัญหา
อุปสรรคแลกเปลี่ยนของ
จังหวัด 

สรุปประมวลผล
เปรียบเทยีบกับปี
ที่ผ่านมาและ
เทียบกับเป้าหมาย 

2.การเฝ้าระวัง
ค้นหาคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 

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

คัดกรอง DM/HTและ
รายงานผ่าน HDC 
ร้อยละ 90  
 ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
รายบุคคลและราย
กลุ่มเสี่ยงผ่าน DEPAC
ชุมชนลดโรคลดเสีย่ง 
ต าบลจดัการสุขภาพ 
SMBP ร้อยละ 5 

 ตรวจสอบและตดิตาม
ข้อมูลHDCเทียบกับหน้า
งาน 
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงผ่านชุมชนลด
โรคลดเสี่ยง ต าบล
จัดการสุขภาพ 
 SMBP ร้อยละ 8 
 

จัดเวทีสรุป
บทเรียน
แลกเปลีย่นเพื่อ
พัฒนา 
SMBP ร้อยละ 10 
 

3.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง/ป่วยและ
สื่อสารความเสี่ยง 
เพื่อลดเสี่ยงลดโรค 
 

ประชุมถ่ายทอด/
ก าหนดแนวทางนโยบาย  
 จัดท าโครงการต่อเนื่อง  
ชุมชนลดเสีย่ง  
 

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

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง/
กลุ่มป่วยได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
และตดิตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 มีการติดตาม 
รวบรวมวิเคราะห์
จัดท ารายงาน 
- จัดเวทีสรุป
บทเรียน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
เพื่อพัฒนา
ต่อเนื่อง 
 New Case 
DM/HTกลุ่มเสีย่ง/
สงสัยป่วย ได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

4.การพัฒนา 
Clinic NCDs 
plus 

 

ประชุมถ่ายทอดชี้แจง
เกณฑC์linic NCDs 
plus 
พัฒนาCPG บูรณาการ 
SP 
 

ประชุมNCDs  
Board 
อ าเภอทุกแห่ง 
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ วิเคราะห์ GAP 
ประชุมหาแนวทางปิด 
GAP 

ติดตามผลการประเมิน 
โดยทีมจังหวัดบูรณาการ
นิเทศงานอ าเภอ 
ร่วมกับคณะท างาน
ประเมินระดับเขต
ประเมินรับรอง 
 

อ าเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินClinic 
NCDs plus  
สรุปผลการ
ประเมินเพื่อ
พัฒนาในปีต่อไป 
 

5.ก ากับ ติดตาม
งาน  
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
ประชุมNCDs Board 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
นิเทศงานอ าเภอ 
 

สรุปรายงานข้อมูล
HDC  

รายงานการนิเทศ
งาน 

ประชุม กวป. 
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PIRAB จังหวัดล าพูน 
PIRAP การด าเนินงาน โอกาสพัฒนา 

Partner  งานที่เก่ียวข้องตามโครงสร้าง  
ภายใน – ต าบลจัดการสุขภาพ/ DHS /พชอ./
สถานประกอบการปลอดโรค ฯลฯ 
ภายนอก – รพ.เอกชน  อปท.ภาคประชาชน 
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 าบลงบเทศบาล
สนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกายเครื่อง
ตรวจวัดความเค็มฯลฯ มีการจัดระบบคลินิก
NCDs plus และมีการวางระบบการก ากับ
ติดตาม 

หา งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
มาเพ่ิมเติมสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัย
ในภาพรวมของจังหวัด อปท. และสร้าง
ความเข้มแข็งของทีม 
 

Regulate มีการวางกรอบจัดท าแผนนโยบายและน าสู่
การปฏิบัติ สสจ/สสอ/รพ./รพ.สต. มีการลง
นิเทศ ติดตามก ากับงานในภาพรวมจังหวัด
ผ่านระบบข้อมูลHDC  ประชุม กวป. มี
กฎหมายและ มาตรการทางสังคมสนับสนุน    

ควรขยายพื้นที่ให้ด าเนินการตาม
กฎหมายและมาตรการทางสังคม 
 

Advocate มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น จัดเวทีคืนข้อมูลในระดับชุมชนการ
รณรงค์บทความ วิทยุโรงพยาบาล  หอ
กระจายข่าว ป้ายข้อความ สื่อบุคคลต้นแบบ 
มีการสร้างกระแสให้ ปชช.เช่น ชมรมปั่น
จักรยาน  จัดท าสื่อ ปฏิทิน   สติกเกอร์ 
warning sign ร่วมกับ sp  หัวใจ-stroke    
การตรวจวัดความเค็มในอาหารของกลุ่มเสี่ยง 
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/ITและ
แลกเปลี่ยนทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งใน
กลุ่มเสี่ยงและป่วย 

ควรมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบเครือข่าย  COP   
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD 

Broad  ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan   การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน   ผ่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตาม
แนวทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอสามารถจัดบริการที่จ าเป็น ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  เชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ    
การพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป้าหมายการด าเนินงานในสถานบริการระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่งมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แผนงาน/แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์       
ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

- การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรทั่วไปและชุมชนโดยนโยบาย 3อ 2ส เน้นลดบริโภคอาหารที่
เกลือและไขมันสูง 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 คลินิก    
อดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

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

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

สาขาหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

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

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

- มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ/CKD คุณภาพ และประเมิน NCD Clinnic Plus 
คุณภาพ รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ ทุก 3 เดือน จ านวน 4 ครั้ง/ปี (รพท/รพช 8 แห่ง)        
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สสจ รวบรวมผลการประเมิน 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 ยุทธศาสตร์  5 
โครงการ งบประมาณสนับสนุนสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กิจกรรมโครงการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดล าพูน ปี 2561   จ านวนเงิน 59,100 บาท 

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

2.ติดตามกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินงานตาม NCDs Clinic คุณภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดตามกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขภาพ ติดตามขับเคลื่อนเชิงระบบระบบตามตามบทบาทของ System Manager ทุกอ าเภอ       
(8 อ าเภอ) จ านวนเงิน 6,800 บาท 

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

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ /เฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 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 กย 61 อ าเภอบ้านธิ,4 กย 61 อ าเภอแม่ทา) 

*อ าเภอ  จัดท าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลสปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรัง และงบเงินบ ารุงของสถานบริการ 
ตาราง 105 ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 
               (จาก HDCและสถานบริการ ปี 2561) 
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2561 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง 
ความดันโลหิตสูง 

166,324 158,015 95.00 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน 

201,911 191,592 94.89 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีที่
ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

14,448 13,708 94.88 

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

แสน ปชก. 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 405,918 8,960 2,207.34 /

แสน ปชก. 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางตา 

25,270 10,547 41.74 
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ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2561 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้า 

25,270 12,567 49.73 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 25,270 552 2.18 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต 25,270 19,238 76.13 
ร้อยละผูป้่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจความดันโลหิตน้อยกว่า 
140/90 mmHg 

25,270 14,665 58.03 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง 25,270 18,480 73.13 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบ
เอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

 
25,270 

 
13,956 

55.23 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

27,952 24,560 87.86 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 25,270 8,227 32.56 
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาล
ควบคุมได้ดี 

8,227 4,225 51.36 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ 
ระดับความดันโลหิต 

66,762 37,511 56.19 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ 
ระดับความดันโลหิตควบคุมได้ดี 

37,511 21,925 58.45 

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรัง 

64,357 31,950 49.64 

ร้อยละของผู้ป่วยDM และ/หรือ HTได้รับการค้นหาและคัด
กรอง 
และกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง 

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 
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ตาราง 106 แสดงผลการด าเนินงานคัดกรองDM ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 73,793 70,592 95.66 1,513 
แม่ทา 19,465 17,945 92.19 705 
บ้านโฮ่ง 20,321 19,596 96.43 231 
ลี้ 30,829 29,688 96.30 346 
ทุ่งหัวช้าง 9,866 8,994 91.16 61 
ป่าซาง 28,782 26,843 93.26 418 
บ้านธิ 9,926 9,459 95.30 118 
เวียงหนองล่อง 8,928 8,475 94.93 119 
รวม 201,911 191,592 94.89 3,511 

 

การคดักรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน  มีประชากรอายุ  35  
ปีขึ้นไป จ านวน  201,911  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 191,592   คน  คิดเป็นร้อยละ 94.89 พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ จ านวน 3,511 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.83  ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง  จากรายงานระบบ
ฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561   
                

ตาราง 107 ผลการด าเนินงานคัดกรอง  HT กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 62,680 60,191 96.03 4,370 
แม่ทา 16,038 14,853 92.61 767 
บ้านโฮ่ง 16,034 15,327 95.59 823 
ลี้ 25,165 24,005 95.39 989 
ทุ่งหัวช้าง 8,602 8,164 94.91 232 
ป่าซาง 22,431 20,866 93.03 1,169 
บ้านธิ 8,203 7,783 94.88 328 
เวียงหนองล่อง 7,171 6,825 95.19 282 
รวม 166,324 158,015 95.00 8,960 

 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่าจังหวัดล าพูน
มีประชากรอายุ   35  ปีขึ้นไป  166,324 คน ได้รับการคัดกรอง 158,015  คน คิดเป็นร้อยละ  95.00  และ
พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน   8,960 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.39 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง 
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน  2561  
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ตาราง 108 ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
 

ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 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 

 

ตาราง 109  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี       
 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 66,762 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 37,511 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 56.19 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 21,925 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.45 (เป้าหมายร้อยละ 50) 
แต่ใน HDC เทียบจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 29.30 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
เมืองล าพูน 9,184 4,171 2,151 51.57 

แม่ทา 2,725 446 201 45.07 
บ้านโฮ่ง 2,970 1,692 849 50.18 

ลี้ 3,216 219 92 42.01 
ทุ่งหัวช้าง 643 311 188 60.45 
ป่าซาง 3,906 251 114 45.42 
บ้านธิ 1,284 964 517 53.63 

เวียงหนองล่อง 1,342 173 107 61.85 
รวม 25,270 8,227 4,225 51.36 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง 

ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองล าพูน 23,276 11,066 5,667 51.21 
แม่ทา 6,269 4,185 2,590 61.89 

บ้านโฮ่ง 7,918 4,903 2,738 55.84 
ลี้ 9,582 5,888 4,370 74.22 

ทุ่งหัวช้าง 2,102 1,261 713 56.54 
ป่าซาง 11,090 6,852 3,620 52.83 
บ้านธิ 3,242 1,946 1,458 74.92 

เวียงหนองล่อง 3,283 1,410 769 54.54 
รวม 66,762 37,511 21,925 58.45 

240 



 

ตาราง 110 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง   ได้รับการประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 27,952 ราย  ได้รับการประเมิน CVD risk  24,560 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  87.86  จาก HDC จาก รง CVD risk    ผล CVD risk 30%ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาเพื่อลดความเสี่ยง ร้อยละ 100     

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีทั้งการด าเนินการเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล หลากหลายตามบริบท
พ้ืนที่และสถานบริการ  อ าเภอเมือง มีกิจกรรม Fit For Life  อ าเภอป่าซาง –อ าเภอลี้ – อ าเภอเวียงหนองล่อง 
มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม   อ าเภอบ้านโฮ่ง – อ าเภอทุ่งหัวช้าง เน้นการบูรณาการแบบองค์รวม  อ าเภอ
บ้านธิ มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธ  

 

ตาราง 111 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD 
 

อ าเภอ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง 

คัดกรอง CKD ร้อยละ 

เมือง 21,817 8,453 38.75 
แม่ทา 6,202 2,358 38.02 

บ้านโฮ่ง 8,026 4,010 49.96 
ลี้ 9,458 6,398 67.65 

ทุ่งหัวช้าง 1,962 1,423 72.53 
ป่าซาง 10,384 5,050 48.63 
บ้านธิ 3,273 2,529 77.27 

เวียงหนองล่อง 3,235 1,729 53.35 
รวม 64,357 31,590 49.64 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง64,357ราย ได้รับการคัดกรอง CKD 31,590 ราย ร้อยละ 49.64 
 

อ าเภอ ผู้ปว่ย 
DM/HT 

ประเมิน CVD risk 
จ านวน ร้อยละ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวนCVD 
risk30%ขึ้นไป 

ร้อยละ 

เมือง 9,222 8,198 88.90 8,155 100 43 100 
แม่ทา 2,683 2,379 88.67 2,369 100 10 100 

บ้านโฮ่ง 3,599 3,015 83.77 3,009 100 6 100 
ลี้ 4,346 3,792 87.25 3,786 100 6 100 

ทุ่งหัวช้าง 889 840 94.49 839 100 1 100 
ป่าซาง 4,545 4,200 92.41 4,180 100 20 100 
บ้านธิ 1,374 1,164 84.72 1,164 100 0 100 

เวียงหนองล่อง 1,294 972 75.12 970 100 2 100 
รวม 27,952 24,560 87.86 24,472 100 88 100 
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ตาราง 112 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน  ได้รับการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา อ้วนลงพุงและเท้า 
 

อ าเภอ ผู้ป่วย
เบาหวาน 

เบาหวาน
เข้าจอ

ประสาทตา 

ร้อยละ อ้วนลงพุง 
รอบเอว

เกิน 

ร้อยละ เท้า ร้อยละ 

เมือง 9,184 2,107 22.94 4,701 51.19 3,263 35.53 
แม่ทา 2,725 1.094 40.15 1,799 66.02 1,346 49.39 

บ้านโฮ่ง 2,970 1,607 54.11 1,840 61.95 2,041 68.72 
ลี้ 3,216 1,830 56.90 1,515 47.11 2,038 63.37 

ทุ่งหัวช้าง 643 461 71.70 365 56.77 303 47.12 
ป่าซาง 3,906 2,565 65.67 2,480 63.49 2,602 66.62 
บ้านธิ 1,284 320 24.92 844 65.73 642 27.10 

เวียงหนองล่อง 1,342 563 41.95 412 60.70 626 46.65 
       รวม 25,270 10,547 41.74 13,596 55.23 12,567 49.73 

 

การตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 25,270 ราย ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา10,547ราย ร้อยละ 41.74 ตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงรอบเอวเกิน 13,596 ราย 
ร้อยละ 55.23  และตรวจเท้า 12,467 ราย ร้อยละ 49.73 

ตาราง 113 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน ปี 2561 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

ล ำพูน 35,898 21,321 59.39

แม่ทำ 8,790 2,639 30.02

บ้ำนโฮ่ง 9,224 1,188 12.88

ล้ี 13,213 4,329 32.76

ทุ่งหัวช้ำง 4,233 753 17.79

ป่ำซำง 12,903 6,733 52.18

บ้ำนธิ 4,706 858 18.23

เวียงหนองล่อง 4,039 608 15.05

รวม 93,006 38,429 41.32
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(30-60 ปี) สตรีอายุ 30 – 60 ป ี93,006 ราย ได้รบัการตรวจ  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear 38,429 ราย ร้อยละ 41.32 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 58 – ปี 61  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear 68,248 ราย  ร้อยละ  73.38) 
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ตาราง 114 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน สะสมปี 2558 - 2561 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

ล ำพูน 35,898 31,111 86.66

แม่ทำ 8,790 5,333 60.67

บ้ำนโฮ่ง 9,224 3,945 42.77

ล้ี 13,213 8,075 61.11

ทุ่งหัวช้ำง 4,233 2,530 59.77

ป่ำซำง 12,903 10,534 81.64

บ้ำนธิ 4,706 4,087 86.85

เวียงหนองล่อง 4,039 2,633 65.19

รวม 93,006 68,248 73.38
 

 
ตาราง 115  จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จังหวัดล าพูน ปี 2561 
 
 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
เมืองล ำพูน 44,785 35,867 80.09
แม่ทำ 10,973 9,728 88.65
บ้ำนโฮ่ง 11,641 8,412 72.26
ล้ี 16,489 9,589 58.15
ทุ่งหัวช้ำง 5,323 4,510 84.73
ป่ำซำง 16,458 11,613 70.56
บ้ำนธิ 5,886 2,382 40.47
เวียงหนองล่อง 5,148 2,091 40.62

รวม 116,703 84,192 72.14  

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม(30-70 ปี) สตรีอายุ 30 – 70 ปี 116,703 ราย ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม  84,192 ราย ร้อยละ 72.14  
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สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
GAP Analysis 

ข้อค้นพบ แผนการด าเนนิงาน 
• การคัดกรองได้ดีผ่านเป้าหมายที่ก าหนด 

   มีการจัดสรร DTX  ให้เพียงพอ 
• New case DM จากกลุ่มเสี่ยงท าได้ดีผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนด แต่ในภาพรวม New case 
DM /HT ยั งเพ่ิมสู งขึ้ นมาก   ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเดิมยังไม่
ครอบคลุม 

• ขาดข้อมูลพฤติกรรมเสี่ ยงที่ เป็นปั จจัย
ก าหนดโรคDM/HT ที่เป็นสหปัจจัย 

• CM Case Manager (CM) มีบางที่หลาย
คน  

• จากการย้ายสถานที่ท างาน   บางที่ขาด 
 

• มีแนวทางให้คัดกรองเสร็จสิ้นภายในไตรมาส
แรกและ เพ่ือให้ได้กลุ่มเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามเวลา  

• มีแผนการติดตามนิเทศในพ้ืนที่และพัฒนา
ทักษะบุคลากรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Best Practice 

• เพ่ิมทักษะการจัดการข้อมูลโรคให้ SM /CM 
• มีการรวบรวมวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่   

     เป็นปัจจัยก าหนดโรคDM/H เพ่ือใช้ ในการ 
      สื่อสารเตือนภัย 

• มีการแลกเปลี่ยนทักษะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม SM /CMโดยระบบเครือข่ายCOP 

• ให้  อป ท .มี ก ารร่ วมด า เนิ น ก าร ในการ
สนับสนุนการจัดการด้านพฤติกรรมเสี่ยง 

 
แนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาคลินิกNCD คุณภาพ Plus / CKD 

จังหวัดล าพูนมี กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคลินิกโรคไม่ติดต่อของ รพท ./รพช. 8 แห่งได้แก่ 
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง/โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการและด าเนินการทางคลินิกให้
เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและการดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิ จฉัยโรค     
กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการด าเนินโรคตามเป้าหมาย การลงทะเบียนดูแลใกล้ชิดรายบุคคล 
เพ่ือการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง โอกาสเสี่ยง การรักษา การควบคุมความรุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถการ
จัดการตนเองและการส่งต่อการดูแลที่จ าเป็นในระหว่างทีมและเครือข่ายการบริการ  และโรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้มีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินเพ่ือพัฒนาคลินิก NCD Clinic Plus คุณภาพส าหรับสถานบริการ
สาธารณสุข ซึ่งแบบประเมินอยู่  2 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กระบวนการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus มี  6 องค์ประกอบ คือ  
  1.ทิศทางและนโยบาย  
  2.ระบบสารสนเทศ 
  3.การปรับระบบและกระบวนการบริการ 
  4.ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง 
  5.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( ในการดูแลป้องกันและจัดการโรค ) 
  6.การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus 
  7.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว มากกว่า (ส่วนสูง(ซม)/2)) 
  8.อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน 
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9.อัตราประชากรในความดูแลที่ เป็นเสี่ยงต่อการโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรองด้วยวิธี 
Impaired Fasting Glucose (IFG) 

10.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง 
11.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
12.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง 
13.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ดี (น้อยกว่า 140/90 mmHg) 
14.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต และ 

มี CKD Stage 3 ขึ้นไป 
15.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ  

และหลอดเลือด(CVD)  
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➢ สรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี 2561 
 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
                   ทุกระบบ (3 month remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ 90 
 

สถานการณ ์
รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ โดยการบูรณาการ

จากทุกภาคส่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความม่ันคงของประเทศ ในด้าน
นโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดยาเสพติด ได้ ใช้การสาธารณสุขน า ซึ่ งแสดงถึงบทบาทหน้าที่               
ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข โดยถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่มีปั ญหาสุขภาพ 
สอดคล้องกับกระแสสังคมทั่วโลก ที่มีแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสมดุล ช่วยลดทอนความผิดต่อผู้เสพ 
โดยการบ าบัดรักษา ให้สามารถ ลด ละ เลิก แทนการลงโทษตามแนวคิดเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา อันเป็นผลท า
ให้เกิดปัญหาผู้เสพล้นเรือนจ า สูญเสียอิสรภาพ ไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัว ขาดการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้บูรณาการงานบ าบัดรักษายาเสพติดเข้ากับยุทธศาสตร์ที่ 2    
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan) 
โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี โดยมี
ภารกิจส าคัญในด้านการป้องกัน การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ ผู้ติด    
ยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  

ในระดับจังหวัดและอ าเภอ ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.) และ นายอ าเภอทุกแห่ง เป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) เพ่ือขับเคลื่อนกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด/อ าเภอ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ และรองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือส่งมอบนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในสังกัด    

ด้านงบประมาณ จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ (รพ./สสอ.) ตามผลงาน บสต.
และนโยบายส าคัญ โดยให้จัดท าโครงการฯ ตามภารกิจหลักและนโยบาย โดยระบุกิจกรรมส าคัญที่พ้ืนที่ต้อง
ด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพและลดอันตรายจากการ   
ใช้ยาเสพติด รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพ้ืนที่  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติด าเนินการ และ   
มีระบบการควบคุมก ากับ  เร่งรัด การเบิกจ่าย ทุกเดือนและน าเสนอในที่ประชุม ศอ.ปส.จ. ทุกเดือน   

กระบวนการ 

การบูรณาการ แผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
ในระดับจังหวัด  มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน 
โดยมี ปลัดจังหวัดล าพูน เป็นหัวหน้าคณะท างาน และ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแผน    
มีหน้าที่ทบทวนสถานการณ์ สภาพปัญหายาเสพติดและพิจารณาก าหนดเป้าหมาย เสนอต่อ ส านักงาน ปปส.      
โดยบูรณาการ งบประมาณจากทุกแหล่ง    

 
 



 

หน่วยงานสาธารณสุข มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีระดับจังหวัด 
และเฉพาะโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและ 
แนวทางการด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ส าหรับผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน       
มีความเชื่องโยงตามภารกิจหลัก และนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด  

การจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภายใต้คณะกรรมการสาขายาเสพติดและ
สารเสพติดจังหวัดล าพูน (Service Plan)  และทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุขในการบ าบัดผู้ป่วยยาเสพติด 
(Case Manager) โดยติดตามผลการด าเนินงานจากการนิเทศงาน การประชุม ระบบรายงานกิจกรรม ระบบ
รายงาน บสต. และฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม)  ส าหรับการประเมินผลระดับจังหวัด        
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการบ าบัดทุกระบบ รวมทั้งสนับสนุนบุคลากร ชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น ในการ
รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ ชุมชน ตามกลไกประชารัฐ และน าเข้าสู่ระบบ   
การบ าบัดรักษา ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ/นโยบาย โดยมีผู้รับผิดชอบงานหลักทุกระดับ 
และภารกิจเกื้อกูลที่เอ้ือต่อการด าเนินงานในระบบก าลังพล ผ่านกลไกการท างานของคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/อ าเภอ และคณะกรรมการสาขายาเสพติดและสารเสพติด
จังหวัดล าพูน 

กิจกรรม/โครงการ ส าคัญในการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด ประกอบด้วย  
-พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ(ควบคุมก ากับและประเมินผล)  
-บริการจัดการข้อมูลและรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดบสต.และ43แฟ้มให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ  
-การบูรณาการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด (สมัครใจ บังคับ ต้องโทษ)   
-การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว 
-การติดตามดูแลช่วยเหลือระหว่างและหลังการบ าบัดครบเกณฑ์  
-การประเมินคัดกรอง ในศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับอ าเภอ  
-การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะขั้นที่ 2 โดยห้องปฏิบัติการ (อีโมโนวิทยา)  
-การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  
-พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทีมผู้ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดรายใหม่และรายเก่า  
-พัฒนารูปแบบการค้นหา/ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ(พชอ.)  
-งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นนโยบายเร่งด่วน จะน าเข้าเสนอในที่ประชุมโต๊ะข่าว 

หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ เพ่ือวางแผนและสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการ
เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย   

การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายมีการทบทวนและน าเสนอผลงานทุกเดือนโดย
หน่วยงานหลัก แยกตามแผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด และ  
แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวบรวมผลงานโดย สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
เป็นผู้ประสานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระบบรายงาน บสต. ทุกระบบ  
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ผลการด าเนินงาน    
1.ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  

ตามข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข     
ได้ด าเนินการตามประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1.1 กลไกการด าเนินงานยาเสพติด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสาขายาเสพติดและสารเสพติด
จังหวัดล าพูน และ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผชช.ว.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  ตามค าสั่ง
จังหวัดล าพูนที่  1641/2554 เรื่องจัดตั้งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล าพูน          
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผชช.ว.) หรือผู้แทนจะเข้าร่วม
ประชุม ทุกเดือน ส าหรับ รพ.ท./รพ.ช. ทุกแห่ง เป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ท าหน้าที่คัดกรอง ประเมินทางคลินิก 
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด  

1.2 มาตรการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในพ้ืนที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจังหวัดล าพูน ประกาศเป็นนโยบายและน้อมน าพระปณิธานโครงการฯ   
ให้ทุกภาคส่วน ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระยะเวลา 16 ปี จนประสบผลส าเร็จได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรมเพ่ิมข้ึนทุกปี เช่นจังหวัดดีเด่น
ระดับภาคเหนือ ปีที่ 3, สถานศึกษารักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)
สถานประกอบการดีเด่นระดับภาคเหนือ 2 แห่ง (บ.ซีพีออลล์ และ รพ.หริภุญชัย) และ สิ่งที่ เป็นความ
ภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน โดยองค์ประธานโครงการฯ เสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
และเยี่ยมสมาชิกในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนถึง 4 ครั้ง ในปี 2549, 2551, 2555 และ 2560 

การรณรงค์สร้างความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชน เรื่องโทษของยาเสพติด น าเสนอข้อมูล    
ในการประชุม อบรม และเป็นวิทยากรรับเชิญ ของหน่วยงานในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ     
มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด ,จัดงานรณรงค์วันยาเสพติดสากล ระดับจังหวัด/อ าเภอ 
เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ในวงกว้างทุกปี ( 26 มิถุนายน ) รวมทั้งบุคลากรในพ้ืนที่ร่วม
ปฏิบัติงานตามกลไกประชารัฐ ระดับต าบล/อ าเภอ  

1.3 การบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด   
จังหวัดล าพูน ให้บริการการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้สารเสพติด แบบผู้ป่วยนอก : 

MOD Matrix (กายจิตสังคมบ าบัด) ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  ครบ 4 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 าพูน และส 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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1.4 การพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟู  
จังหวัดล าพูนมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พชอ.ครบทุกอ าเภอ โดย พชอ.ยาเสพติด ด าเนินการ

น าร่องในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง และในปี 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจ 
จ านวน 80,000 บาท ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง เพ่ือใช้ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ พชอ.    
ในพ้ืนที่  และพัฒนารูปแบบการค้นหา และการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ส าหรับการบ าบัดในชุมชน 
(Community base therapy)  ยังไม่มีพ้ืนที่ด าเนินการ 
 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ  
1.ร้อยละ ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ 
(3 month remission rate) : เป้าหมาย ร้อยละ 90  

ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 94.06   โดยมีจ านวน
ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา จ านวน 792 คน และจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ไม่นับรวมผู้ป่วยจ าหน่ายเนื่องจากเสียชีวิตหรือถูกจับ จ านวน 842 คน เมื่อพิจารณาแยก
ตามระบบ พบว่า  ทุกระบบมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ระบบสมัครใจ ร้อยละ 93.02 ,ระบบบังคับบ าบัด 
ร้อยละ 97.3 และระบบต้องโทษ ร้อยละ 100 โดยหน่วยงานทุกระบบ และสถานพยาบาลทุกแห่งมีการบันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  รายละเอียดตามตาราง  

ตาราง 116  จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ            
                บ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2561  (ตค.60 – 30 กย.61) 

อ าเภอ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ ทุกระบบ 

ข้อมูล 
1 

ข้อมูล 
2 

ร้อยละ ข้อมูล 
1 

ข้อมูล 
2 

ร้อยละ ข้อมูล 
1 

ข้อมูล 
2 

ร้อยละ ข้อมูล  
1 

ข้อมูล  
2 

ร้อยละ 

เมือง 160 160 100 3 3 100 103 103 100 266 266 100 

เวียงหนองล่อง 13 15 86.67 6 6 100 0 0 0 19 21 90.48 

แม่ทา 62 66 93.94 3 3 100 0 0 0 65 69 94.2 

ทุ่งหัวช้าง 7 8 87.5 1 1 100 0 0 0 8 9 88.89 

บ้านโฮ่ง 214 255 83.92 5 5 100 0 0 0 219 260 84.23 

บ้านธิ 8 8 100 9 9 100 0 0 0 17 17 100 

ป่าซาง 46 46 100 5 5 100 0 0 0 51 51 100 

ลี้  143 144 99.31 4 5 80 0 0 0 147 149 98.66 

รวม 653 702 93.02 36 37 97.3 103 103 100 792 842 94.06 

ที่มา : บสต. ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ 7 พย.61) 
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2.จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
1.ภาพรวมทุกระบบ : ผลงานการบ าบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 

ทุกระบบสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 106.37 (จ านวน 1,737 คน : เป้าหมาย 1,633 คน)  แยกเป็น ระบบสมัครใจ 
สถานพยาบาล จ านวน 653 คน (ร้อยละ 81.02) และ ศูนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 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) รายละเอียดตามตาราง  

ตาราง 117 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2561  
ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  

1.สมัครใจ  (รพ.ท./รพ.ช.) 806 653 81.02 
2.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ.ลพ.)  200                                                                                                                                                                     196 98 
3.บังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.ท./รพ.ช.)  316 631 199.68 
4.บังคับบ าบัด ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)   161 96 59.63 
5.ระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัด)  150 161 107.33 

รวม 1,633 1,737 106.37 
ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2561 (ข้อมูล ณ. 7 พย.61) 
  

2.ระบบสมัครใจ และ ระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว  
ระบบสมัครใจ พบว่า อ าเภอลี้ และ แม่ทา มีผลงานสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 117.61 

และ 115.58  รองลงมา ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง ,เมืองล าพูน ,เวียงหนองล่อง ,ป่าซาง , บ้านธิ และทุ่งหัวช้าง   
คิดเป็นร้อยละ 95 ,73.01, 64.71 , 58.18 , 51.43 และ 15.38 ตามล าดับ  

ระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว : ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจในการบ าบัด ผู้ป่วยบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว ที่ส่งต่อมาจากส านักงานคุมประพฤติทั้งภายใน/
ภายนอกจังหวัด ส่งผลต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นของหน่วยบ าบัด ในการจัดบริการ การประสานงาน รวมทั้ง
การบันทึกข้อมูลรายงาน ในระบบ บสต. เนื่องจากมีการปรับประกาศ สนง.ปปส. ที่ให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดเข้า
รับการบ าบัดในระบบสมัครใจเพียง 1 ครั้ง ท าให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดซ้ า ต้องเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบบังคับบ าบัด 
ในรอบที่ 2  ท าให้มีผลงานสูงกว่าเป้าหมาย  จ านวน 631 คน  คิดเป็นร้อยละ 199.68 (เป้าหมาย 316 คน)  
เมื่อพิจารณาแยกรายสถานบริการ เปรียบเทียบเป้าหมายระดับจังหวัด พบว่า โรงพยาบาลล าพูน มีผู้เข้ารับ
การบ าบัดมากที่สุด จ านวน 258 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.89 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง ,ลี้ ,บ้านโฮ่ง 
บ้านธิ ,แม่ทา ,ทุ่งหัวช้าง และเวียงหนองล่อง จ านวน 97, 72, 63, 59 ,55 ,15 และ 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 
15.37 ,11.41 ,9.98 ,9.35 ,8.72 ,2.38 และ 1.90 ตามล าดับ 

ส าหรับจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดทั้ง 2 ระบบ ในสถานบริการ ในปีงบประมาณ 2561 แยกรายอ าเภอ 
พบว่า โรงพยาบาลล าพูน มีผู้เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด จ านวน 469 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.53 รองลงมา
ได้แก่ โรงพยาบาลลี้ ,ป่าซาง ,แม่ทา ,บ้านโฮ่ง ,บ้านธิ ,เวียงหนองล่อง และทุ่งหัวช้าง จ านวน 239 ,161 ,144 
139 ,77 ,34 และ 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.61 ,12.54 ,11.21 ,10.83 ,5.99 ,2.65 และ 1.64 ตามล าดับ  
รายละเอียดตามตาราง  
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                      ตาราง 118 จ านวนและร้อยละผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาระบบสมัครใจ               
                                      และระบบบังคับบ าบัด แบบไม่ควบคุมตัว ในสถานบ าบัด จังหวัดล าพูน ปี 2561 

                             

อ าเภอ สมัครใจ บังคับบ าบัดไม่ควบคุมตัว รวมทั้ง 2 ระบบ 
เป้าหมาย  

(คน) 
เข้าบ าบัด 

 (คน) 
ร้อยละ เป้าหมาย  

(คน) 
เข้าบ าบัด 

 (คน) 
ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ  

เมืองล าพูน  289 211 73.01 - 258 40.89 469 36.53 

เวียงหนองล่อง 34 22 64.71 - 12 1.90 34 2.65 

แม่ทา 77 89 115.58 - 55 8.72 144 11.21 

ทุ่งหัวช้าง 39 6 15.38 - 15 2.38 21 1.64 

บ้านโฮ่ง 80 76 95 - 63 9.98 139 10.83 

บ้านธิ 35 18 51.43 - 59 9.35 77 5.99 

ป่าซาง 110 64 58.18 - 97 15.37 161 12.54 

ลี้ 142 167 117.61 - 72 11.41 239 18.61 

รวม 806 653 81.02 316 631 199.68 1,284 100 

ที่มา : บสต.บ าบัดรักษา ปี 2561  (ข้อมูล ณ. 7 พย.61) 
  

3.สถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพงานบ าบัดรักษายาเสพติด  
       (HA ยาเสพติด : Service Plan)  

จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติด   
ให้โทษ พ.ศ.2522 ครบทั้ง 8 แห่ง โดยมีโรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองการประเมินรับรองคุณภาพสถาน
บ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 : สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ร้อยละ 70 รายละเอียดตามตาราง  
 

ตาราง 119 สถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพงานบ าบัดรักษายาเสพติด (HA ยาเสพติด : Service Plan)  
 

สถานพยาบาล 
(แห่ง) /อ าเภอ 

เมือง 
ล าพูน 

ป่าซาง บ้าน
โฮ่ง 

ลี้ แม่ทา ทุ่ง 
หัวช้าง 

บ้านธิ เวียง 
หนอง
ล่อง 

รวม 

ทั้งหมด   1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ผ่านการรับรอง 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Reaccredit ครั้งที่ 3 รักษาสภาพ ปี 2560 - 2562  Accredit  

ครั้งที่ 1/ปี 2560   
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4.บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)  
จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืนๆ (Non Injecting drug user :Non–

IDU) ในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ จ านวน 8 ชุดบริการ ในสถานบ าบัดทั้ง 8 แห่ง เพ่ือลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยง
อันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติดที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน สังคม ในขณะที่ยังไม่
สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษา ที่ยึดผู้ป่วยเป็นฐาน ประกอบด้วย  

ชุดที่ 1 การให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า  
ชุดที่ 2 การบ าบัดรักษาโดยใช้สารทดแทนโดยใช้เมทาโดนระยะยาว (MMT)  
ชุดที่ 3 ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 
ชุดที่ 4 การตรวจ ส่งต่อเข้ารับบริการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี  
ชุดที่ 5 การสนับให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ชุดที่ 6 การคัดกรอง ตรวจ รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
ชุดที่ 7 การคัดกรอง ตรวจ รักษาวัณโรค    
ชุดที่ 8 การคัดกรอง ตรวจ รักษาโรคทางจิตเวช    
เมื่อพิจารณาแยกรายพ้ืนที่ พบว่า หน่วยบ าบัดทั้ง 8 แห่ง ได้มีการจัดบริการชุดลดอันตรายจาก

การใช้ยาเสพติด และมีการบันทึกข้อมุล ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นปีแรก โดยมีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ชุดที่  5 จ านวน 1,223 คน/
1,375 ครั้ง  รองลงมาได้แก่ ชุดที่ 1 จ านวน 788 คน/1,959 ครั้ง และ ชุดที่ 8 จ านวน 498 คน/1,204 ครั้ง 
ตามล าดับ รายละเอียดตามตาราง    

 ตาราง 120  จ านวนคน/ครั้ง ทีผู่้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  
                                     ( Harm Reduction) จังหวัดล าพูน ปี 2561 จ าแนกตามชุดบริการ 
                                    

อ าเภอ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 รวมทั้ง 8ชุด 
คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน/ครั้ง คน ครั้ง 

เมืองล าพนู  54/54 0 0 0 57/58 1/1 0 0 112 113 

แม่ทา 
285/817 0 10/10 2/2 79/82 110/116 48/49 273/782 807 1858 

บ้านโฮ่ง 93/179 0 0 0 12/12 0 2/2 0 107 193 

ล้ี 1/2 0 0 0 363/384 2/2 0 0 366 388 

ทุ่งหัวช้าง 0/0 0 0 0 575/655 0 0 0 575 655 

ป่าซาง 
326/875 0 3/3 0 102/144 1/1 2/2 170/331 604 1356 

บ้านธ ิ 13/16 0 0 0 35/40 0 0 7/7 55 63 

เวียงหนองลอ่ง 16/16 0 0 0 0 82/83 0 48/84 146 183 

รวม 
788/1,959 0 13/13 2/2 1,223/1,375 196/203 52/53 498/1,204 2,772 4,809 

 ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ 7 พย.61)   
  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ภาระงานที่เพ่ิมข้ึน และสภาพการเสพของผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมกับการบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก   

จากผู้ป่วยที่รับถ่ายโอนภารกิจ จากระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว และแบบควบคุมตัวบางส่วน ส่งผลต่อ
คุณภาพการบ าบัดรักษา 
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➢ สรุปผลงาน กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

 

สถานการณ์  
อัตราตายมารดาและอัตราตายทารกปริก าเนิด  เป็นดัชนีที่ส าคัญที่ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน

อนามัยแม่และเด็ก เพราะสาเหตุของการตายของทารกปริก าเนิดมีหลายสาเหตุที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ เช่น    
การตกเลือด การตายเนื่องจากการบาดเจ็บจากการคลอด การขาดออกซิเจนขณะคลอด และการติดเชื้อเป็นต้น  ในขณะ
ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราตายทารกปริก าเนิดในระดับต่ า และสาเหตุการตายของมารดาและทารกที่ยังคงเหลืออยู่
ก็มักจะเป็นสาเหตุที่แก้ไขและป้องกันได้ยาก เช่น น้ าคร่ ารั่ว ทารกมีความพิการแต่ก าเนิด การคลอดก่อนก าหนด เป็น
ต้น ผลการเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาและทารกจังหวัดล าพูน พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  ถึงปี 2561 พบมี
มารดาตาย 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-eclamsia มีการศึกษาวิเคราะห์รายกรณี (Case Conference)    
ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย   

ทั้งนี้จังหวัดล าพูน โดยเครือข่ายบริการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดปัจจัยสาเหตุที่
ส าคัญในการเฝ้าระวังการตายมารดา คือ การตกเลือดหลังคลอด (PPH)และภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์(PIH) 
และจากการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ ปี 2559-2561 พบว่า โรงพยาบาลที่พบอุบัติการณ์ร้อยละการตกเลือดหลังคลอด
สูงสุด คือ โรงพยาบาลแม่ทา ส าหรับภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ พบว่า พบอุบัติการณ์ร้อยละการตกเลือด
หลังคลอดสูงสุด คือ โรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลบ้านธิ     

ในขณะที่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุรภาพบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังพบปัญหาที่เกิดจาก ความเชี่ยวชาญใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤติห้องคลอดของแต่ละวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในงานอนามัยแม่และเด็ก  อาทิเช่น แพทย์/พยาบาลจบใหม่ 
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาระยะวิกฤติทางสูติกรรมและกุมารเวชกรรมยังมีน้อยหรือโรงพยาบาลบางแห่งมีจ านวน
การคลอดน้อยมาก (คลอดเพียงเดือนละ 2-5 คน)รวมถึงมีองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ไป รวมถึง
ได้รับสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน   ในด้านการบริหารจัดการโซน และพัฒนาระบบการส่งต่อผู้รับบริการ ยังพบ มีการใช้ ไลน์กลุ่มงานห้องคลอด 
“LPN Labor Room อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งกรณีที่ เกิดภาวะวิกฤตยังมีความล่าช้าในการติดต่ อสื่อสาร             
การประสานงาน 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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เป้าหมาย (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
1.Structure – Function  

สืบเนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพที่ 1 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานและบูรณาการงาน
ตามภารกิจส าคัญระดับเขตสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก(MCH Cluster)  เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน โดยมีบทบาท
หน้าในการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ และจัดท าข้อเสนอ เชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการ 
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 ซึ่งจังหวัดล าพูน
ได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนากลไกการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และในปี 2561   
การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนมอบหมายให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. GAP Analysis   

       ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุรภาพบริการด้านอนามัย
แม่และเด็กจังหวัดล 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 ไลน์กลุ่มงานห้องคลอด 
“LPN Labor Room อย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งกรณีที่ เกิดภาวะวิกฤตยังมี ความล่าช้าในการติดต่อสื่อสาร             
การประสานงาน 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  

3.Framework (กรอบในการวางแผนงาน)  
เครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ร่วมกันก าหนด กรอบในการวางแผนการ

ขับเคลื่อนงาน 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 

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

ฝากครรภ์คุณภาพ และห้องคลอดคุณภาพการเฝ้าระวังการตายจากปัจจัยสาเหตุที่ป้องกันได้ 
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 และอ าเภอ

ทุ่งหัวช้าง  ในปัจจุบันไม่มีสูติแพทย์และกุมารแพทย์ประจ าในโรงพยาบาลชุมชน ท าให้โรงพยาบาลล าพูน(S1) 
ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย  ในการให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อในรายที่มีแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลชุมชน 
ทั้งนี้แพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนสามารถโทรปรึกษาสูติแพทญ์/กุมารแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 
24 ชั่วโมง และมีการใช้กลุ่มไลน์ “LPN Labor Room” เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของ
โรงพยาบาลในเครือข่าย 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 

➢ ระบบคลังเลือดส ารองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบเครือข่ายในการหาเลือดระบบ 
ส ารองยาฉุกเฉินในห้องคลอด โดยก าหนดรายการที่จ าเป็นส าหรับห้องคลอดอย่างน้อย  3 รายการ คือ Oxytocin  
Methergin และ Cytotec 
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➢ การใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการและเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด/หลังคลอดทุกราย 
➢ การซ้อมแผน “วิกฤตห้องคลอด” เพ่ือประเมินระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ 

วิกฤตด้านสูติกรรม 
➢ การจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow)เพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะวิกฤติ อาทิ มาตรการ  

LABOR   มาตรการPPH   มาตรการPIH   การคลอดติดไหล่ การคลอดก่อนก าหนด การฝากครรภ์คุณภาพ ส าหรับ 
โรงพยาบาลทุกแห่ง 
6.Monitoring and Evaluation Process   

การสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดล าพูน      
โดยมีการพัฒนาการท างานที่เชื่อมโยงภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการประสานการท างานร่วมกัน
ภายในจังหวัดระหว่างโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยอิงความสัมพันธ์ในลักษณะของความเป็นครอบครัว ความเป็นพ่ีน้อง และวางอยู่
บนฐานความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ พัฒนาได้ มีการเชื่อมโยงงานอนามัยแม่และเด็กกับประเด็น
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีการสร้างร่วมมือการท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพอนามัยแม่และเด็กกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายการท างานกับกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการท างานเชิงรุกในชุมชน 

 

ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – กันยายน 2561)  
ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   

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

การเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาและทารกจังหวัดล าพูน พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  ถึงปี 2561        
พบมีมารดาตาย 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)   
ทั้งในระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย  ส าหรับปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีจ านวนหญิงคลอด 
3068 ราย  จ านวนการเกิดมีชีพ 804 ราย   ไม่พบรายงานการตายมารดา 

 

แผนภูมิ 39   แสดงแนวโน้มอัตรามารดาตาย  จังหวัดล าพูน   ระหว่างปีงบประมาณ 2547 – 2561 
                  เป้าหมาย  อัตราสว่นการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
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แผนภูมิ 40   แสดงแนวโน้มอัตราทารกตายปริก าเนิด จังหวัดล าพูน ระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2561 
                   เป้าหมาย   ไม่เกิน 9 :1000 การเกิดทั้งหมด 

 
 

ตาราง 121 แสดงการจ าแนกสาเหตุการตายในทารกปริก าเนิด จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2553 -2561 
สาเหตุการตายในทารก ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
Death fetus in Utero 6 7 3 7 0 12 9 8 11 
พิการแต่ก าเนิด 1 0 3 5 4 2 1 2 1 
ขาดออกซิเจนขณะคลอด  1 0 1 3 2 0 1 0 0 
คลอดก่อนก าหนด 4 0 4 1 3 4 1 4 1 
สาเหตุเฉพาะ 1 3 2 1 3 2 1 1 1 
ไม่ทราบสาเหต ุ 2 2 3 6 2 1 0 1 0 
รวม 15 12 17 20 14 21 13 16 14 

 
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 และ               
ในระดับประเทศ ดังนั้นจังหวัดล าพูนจึงให้ความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด 
และตกเลือดหลังคลอดโดยเน้นการใช้ถุงตวงเลือด อาทิ การใช้ถุงเลือด การมีระบบธนาคารเลือดส ารอง การฉีด 
Oxytocin หลังคลอด เป็นต้น 

 

ผลการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด จากเอกสารรายงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน พบว่า 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  ถึง 2561 พบว่า  จังหวัดล าพูนมีอัตราตกเลือดหลังคลอด  ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี   
ส าหรับปี 2561 ได้มีการจ าแนกข้อมูลหญิงคลอดที่เข้ารับบริการ  ทั้งหมด 3068 ราย พบ มีภาวะตกเลือดหลังคลอด         
จ านวน 33 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.08  ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้ร่วมกันก าหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดของโรงพยาบาลทุกแห่ง   
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ตาราง 122  แสดงร้อยละของมารดาตกเลือดลดลง ปี  2559 - 2561 จังหวัดล าพูน    

โรงพยาบาล 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
จ านวน

หญิงคลอด 
จ านวน

หญิงคลอด 
จ านวน

หญิงคลอด 
จ านวน

หญิงคลอด 
จ านวน
PPH 

ร้อยละ จ านวน
หญิงคลอด 

จ านวน
PPH 

ร้อยละ 

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

 

การเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด   เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิดจังหวัดล 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 ต่อ
พันการเกิดมีชีพ และเมื่อจ าแนกข้อมูลรายสถานบริการพบว่า ทุกโรงพยาบาลมีภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดต่ ากว่า 
25 ต่อพันการเกิดมีชีพ  

 

แผนภูมิ 41   แสดงแนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจนในเด็กทารกแรกเกิด จังหวัดล าพูน  ปี 2552 – 2561 
                   เป้าหมายไม่เกิน 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ 

 
 

ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย     จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม  ระหว่างปี 2552 – 2561 พบว่า จังหวัดล าพูน อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม                
เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ทุกปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลจ าแนกตามสถานบริการที่ท าคลอด (Hospital Based)
พบว่า โรงพยาบาลที่มีอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมค่อนข้างสูง  คือ โรงพยาบาลล าพูน ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย รับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยในจังหวัดล าพูน   แต่เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเฉพาะประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน โดยน าฐานข้อมูลจากข้อมูล Birth Data จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กระทรวงสาธารณสุข (ฐานข้อมูลการคลอดในจังหวัดล าพูน) ข้อมูล ปี พ.ศ.2558 -  2561 พบว่า เกือบทุกอ าเภอมี
ผลงานเกินค่าเป้าหมายร้อยละ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) โดยพบว่ามีหลายอ าเภอทีมีแนวโน้มของอัตราทารกน้ าหนัก
แรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมเพ่ิมขึ้น ได้แก ่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านธิและอ าเภอป่าซาง  
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แผนภูมิ 42 แสดงแนวโน้มอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จังหวัดล าพูน 

    ระหว่างปีงบประมาณ 2552– 2561 (เป้าหมาย  ไม่เกินร้อยละ 7) 

 
 

 

ตาราง 123  แสดงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จังหวัดล าพูน  ปี 2557-2561 
                 เปรียบเทียบแนวโน้มข้อมูล จากการจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ และรายสถานบริการสาธารณสุข 
 

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

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

เวียงหนองลอ่ง 18.18 16.67 3.85 19.23      
 จังหวัด 10.77 10.98 12.16 12.21 จังหวัด 10.76 11.24 10.33 11.48 

ที่มา  1. ฐานข้อมูล Birthdata ส านักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข 
        2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

ด้านการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ (ANC)  พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการด าเนินงานครบตาม
องค์ประกอบการฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100   ผลการด าเนินงานส่งเสริมการฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ 
โดยการเก็บข้อมูลจากงานห้องคลอดของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง พบว่า จังหวัดล าพูน มีหญิงคลอดทั้งหมด 
3,068 คน  มีจ านวนหญิงคลอดที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 2,001 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22   และผลการ
เก็บข้อมูล  ณ แผนกฝากครรภ์ พบว่า มีจ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด 1,604  ราย ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 
สัปดาห์ 887  คน คิดเป็นร้อยละ 55.30   ในขณะที่ผลการจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า มีหญิงคลอดทั้งหมด 1,843 
คน ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 1,409 คน คิดเป็นร้อยละ 76.45 
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ตาราง 124  ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2559 – 2561 
                 เป้าหมาย  มากกวา่ร้อยละ 60  (เก็บข้อมูล ณ แผนกห้องคลอด) 

เครือข่ายบริการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

จน.หญิง
คลอด 

1stANC 
<12 wk ร้อยละ 

เมืองล าพูน 2509 1600 63.77 2528 1,630 64.48 2469 1,620 65.61 
แม่ทา 54 38 70.37 39 30 76.92 39 19 48.72 
บ้านโฮ่ง 76 50 65.79 59 43 72.88 56 28 50.00 
ลี้ 367 231 62.94 245 164 66.94 259 180 69.50 
ทุ่งหัวช้าง 67 51 76.12 93 79 84.95 101 93 92.08 
ป่าซาง 70 33 47.14 54 25 46.30 94 39 41.49 
บ้านธ ิ 50 26 52.00 49 18 36.73 50 22 44.00 
รวมจังหวัดล าพูน 3193 2029 63.55 3067 1989 64.85 3068 2001 65.22 

 

ตาราง 125 ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2559 - 2561 
                เป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 60   (เก็บข้อมูล ณ แผนกฝากครรภ์)  

เครือข่ายบรกิาร 
ปี2559 ปี 2560 ปี 2561 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 539 219 40.63 494 237 47.98 542 233 42.99 
แม่ทา 117 83 70.94 224 175 78.13 80 40 50.00 
บ้านโฮ่ง 104 51 49.04 128 84 65.63 90 55 61.11 
ลี ้ 474 310 65.40 463 318 68.68 490 327 66.73 
ทุ่งหัวช้าง 118 83 70.34 110 87 79.09 147 96 65.31 
ป่าซาง 111 54 48.65 147 71 48.30 152 77 50.66 
บ้านธิ 99 46 46.46 115 45 39.13 89 49 55.06 
เวียงหนองล่อง 36 12 33.33 41 24 58.54 14 10 71.43 
รวมจังหวัดล าพูน 1598 858 53.69 1,722 1,041 60.45 1,604 887 55.30 

 

ตาราง 126 ร้อยละการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ จังหวัดล าพูน ปี 2560-2561  
                 จากระบบรายงาน Health Data Center 

อ าเภอ 
ปี 2560 ปี 2561  

จ านวนหญิงคลอด 
1stANC 

GA < 12 wks ร้อยละ 
จ านวนหญิง

คลอด 
1stANC 

GA < 12 wks ร้อยละ 

เมืองล าพูน 574 379 66.03 574 446 77.7 
แม่ทา 219 173 79.00 214 167 78.04 
บ้านโฮ่ง 134 77 57.46 143 108 75.52 
ลี ้ 431 272 63.11 411 325 79.08 
ทุ่งหัวช้าง 165 106 64.24 158 110 69.62 
ป่าซาง 210 134 63.81 192 127 66.15 
บ้านธ ิ 64 37 57.81 94 78 82.98 
เวียงหนองล่อง 58 36 62.07 57 48 84.21 

รวม 1,855 1,214 65.44 1,843 1,409 76.45 
ที่มา : ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  ประมวลผล ณ  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
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การเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากภาวะโลหิตจางสะท้อนถึงภาวะโภชนาการของ
หญิงตั้งครรภ์โรคเลือด/ธาลัสซีเมียการขาดธาตุเหล็กซึ่งภาวะโลหิตจางส่งผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และ
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รวมทั้งข้อมูลเรื่องภาวะซีด ใช้ส าหรับวางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การให้ยาเสริม
ธาตุเหล็ก รวมถึงเตรียมการด้านคลังเลือดของสถานบริการซึ่งก าหนดให้โรงพยาบาลชุมชนมีเลือดส ารอง อย่างน้อยกรุ๊ป
เลือดละ 3-5 ยูนิต จากสถานการณ์ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดล าพูนก าหนดให้มีการเจาะเลือด  ครั้งที่ 3 ระยะรอคลอด 
เพ่ือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเตรียมความพร้อมในกรณีแม่มีภาวะตกเลือด  ทั้งนี้ ผลการตรวจค้นหาภาวะโลหิตจาง
จากการฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดล าพูน คิดเป็นร้อยละ 19.78 
 

ตาราง 127 เปรียบเทียบร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง  จังหวัดล าพูน จ าแนกตามโรงพยาบาล 
                ปีงบประมาณ 2559-2561  (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 16) 

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

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
เมืองล าพูน 24.12 22.06 26.25 16.26 31.26 32.95 
แม่ทา 12.82 5.80 25.00 18.18 13.16 19.18 
บ้านโฮ่ง 13.46 16.87 14.44 8.99 11.76 19.79 
ลี้ 12.87 15.55 14.90 26.23 22.87 21.28 
ทุ่งหัวช้าง 5.08 2.73 6.12 7.69 9.20 23.21 
ป่าซาง 26.13 14.29 23.03 14.77 16.67 24.17 
บ้านธ ิ 20.20 25.00 23.60 11.69 18.60 22.97 
เวียงหนองล่อง 16.22 20.00 28.57 8.00 21.43 0.00 

รวมจังหวัด  17.57 15.76 19.78 17.97 22.34 25.54 
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➢ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 

สถานการณ์  
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ระบบฐานข้อมูลการคลอด (Birth Data) จาก

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูลปี 2558 - 2561 พบว่า จังหวัดล าพูนมีอัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นไม่สูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย: ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิง 15-19 ปี) ในปีงบประมาณ 2561   
มีจ 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 
Birth Data) พบว่า ในปี 2561 มีจ านวนหญิงคลอดที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ทั้งหมด  219 ราย เป็นการตั้งครรภ์
ครั้งที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.85   

ในการพัฒนาคลินิกวัยรุ่น หรือ ระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน พบว่า ปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดส าคัญ คือ วัยรุ่นเข้ามาใช้บริการจ านวนน้อยมาก คนที่เข้ามาส่วนใหญ่คือผ่านการตัดสินในก่อนมา
โรงพยาบาล และมาขอเข้ารับบริการฝากครรภ์  และคลินิกวัยรุ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการจัดระบบบริการที่
ครอบคลุมและมีวัยรุ่นเข้ามาขอรับบริการปรึกษาอย่างต่อเนื่อง คือ คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลลี้ และคลินิกวัยรุ่น
โรงพยาบาลบ้านธิ   
เป้าหมาย (Essential List/Task)  

1.Structure – Function  
1) กลไกการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ

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

2) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าใน         
การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการ การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการ 
และรายงานความก้าวหน้าให้กับทีมผู้บริหารระดับจังหวัด 

3) การใช้กลไกของคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับอ าเภอ สร้างการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม   โดยการน าเสนอรายงานสถานการณ์ 
การชี้ประเด็นความเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงด้านสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและอนามัยแม่และเด็ก มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      4) คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับต าบล เพ่ือสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการในเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความถี่
ของอุบัติการณ์ หรือสถานการณ์ด้านมีประเด็นความรุนแรง หรือมีความซับซ้อนของปัญหา ซึ่งการท างานดังกล่าว
จะเชื่อมโยงกับทีมคณะท างานระดับอ าเภอและระดับจังหวัดรวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังอนุคณะกรรมการ          
สหวิชาชีพ และคณะการคุ้มครองเด็กจังหวัดล าพูน   
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2.GAP Analysis   
จากช่องว่างที่ส าคัญของกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็ก

และเยาวชน จังหวัดล าพูนในหลายประเด็น อาทิ   การจัดบริการคลินิกวัยรุ่น ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นมาใช้บริการน้อย 
เนื่องจากอายและกลัวการถูกตีตรา บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญต่อ     
การเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมทุกชั้นเรียนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทางด้านสุขภาวะทางเพศ  
ด้านสถาบันครอบครัวและชุมชนขาดความเข้มแข็ง ในการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก และด้านการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมองปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล   

กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง บูรณาการ   
การท างานทุกภาคส่วนและให้รู้เท่าทันกับสื่อและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในยุคปัจจุบันเน้นการรณรงค์และ       
การสื่อสารสาธารณะ  เพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมทั้งการรณรงค์
ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด   

3.Framework  
จังหวัดล าพูน ก าหนดกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
➢ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และควบคุมก ากับ 
o พัฒนากลไกขับเคลื่อนงานด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 

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

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

➢  การจัดการสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
o การรณรงค์สื่อสารสาธารณะสร้างความเข้าใจเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
o การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลและช่วยเหลือสตรี/วัยรุ่นที่เผชิญปัญหา 

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

4.Task List   
จังหวัดล าพูนก าหนดแผนระยะสั้นในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น 

ประกอบด้วย  
1) ลดอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2) เพ่ิมการสร้างกระแสการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นในกลุ่มวัยรุ่นและ 

เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนมีความรอบรู้ และเข้าถึงบริการและแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
3) วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
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5.Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย)  
ต้นทุนส าคัญของการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 

คือ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน และเคยเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุน            
การด าเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด  ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการขับเคลื่อนงาน จากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งผลท าให้การท างานในระดับพ้ืนที่
มีด าเนินการต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์ชุมชนท้องถิ่น อาทิเช่น การพัฒนาศักยภาพ
คณะท างาน มีชุมชนที่มีต้นทุนในด้านประสบการณ์ในการจัดการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น (Case management) 
สามารถดูแลช่วยเหลือและส่งต่อเด็กให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลายครั้งที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้เอง
ในระดับชุมชน 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 าพูนได้ยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การตั้งครรภ์วัยรุ่น ปี 2562 โดยเป็นแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ
สาธารณสุข  สถานศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่  

     การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน          
ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และร่วมกับเครือข่ายบริการ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  

ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม – กันยายน 2561)  
ผลการด าเนินการตามประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น   

จังหวัดล าพูน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 
ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แล้ว มีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดการยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด  

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

  ด้านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้การสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
การตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนการสร้าง      
การเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน 

 ด้านการพัฒนาการจัดระบบบริการคลินิกวัยรุ่น เพ่ือให้บริการค าปรึกษาตามมาตรฐาน         
การจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน  โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในโรงพยาบาลทั่วไปและ          มี
กระบวนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรมปรับทัศนคติเรื่องเพศและบทบาทหญิงชาย  
อบรมพัฒนาทักษะ Case Manager อบรมพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ให้บริการในคลินิกวัยรุ่น   
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการด าเนินงานระดับจังหวัด โดยบูรณาการกับแผนงานโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดล าพูน (แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน) 

  ด้านการรณรงค์และการสื่อสารสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ และเพ่ือให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 
รวมทั้งการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมก าเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ โดยการจัดบริการโมบายเคลื่อนที่ให้บริการ
ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างทางเลือกในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา   
จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน     
ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,200 คน   

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดล าพูน จากระบบฐานข้อมูล BirthData 

ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 9,924 คน คลอดมีชีพ 235 คน คิดเป็นอัตรา 23.78 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน    

ในปีงบประมาณ 2561 มีจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 9,489 คน คลอดมีชีพ 211 คน    
คิดเป็นอัตรา 22.24 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน    

และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินในปีที่ผ่านมา(ปี2560-2561) พบว่า อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูนมีแนวโน้มลดลง  

จากแนวโน้มของข้อมูลรายงานในปี 2559 ถึง 2561 จังหวัดล าพูนมีแม่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 
251,235,211รายต่อปี เมื่อจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ/ต าบลแล้ว พบว่า มีหลายต าบลที่มีสัดส่วนของแม่วัยรุ่นที่
ค่อนข้างสูง ได้แก่ต าบลนาทราย ต าบลลี้  ต าบลป่าพลู  ซึ่งพื้นท่ีเหล่านั้นสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรที่เป็นชนเผ่า
ของจังหวัดล าพูน   แต่ในขณะเดียวมีบางต าบลที่เป็นประชาชนพื้นราบแต่พบอุบัติการณ์ของการตั้งครรภ์วัยรุ่น
มากกว่าต าบลอ่ืนๆ อาทิ ต าบลนครเจดีย์  ต าบลน้ าดิบ เป็นต้น   
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ตาราง 128 แสดงจ านวนและอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัดล าพูน    
               แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2559 -2561 
               เป้าหมาย : ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

อ าเภอ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี 2561 
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 3,821 56 14.66 3,592 46 12.81 3402 46 13.52 
แม่ทา 1,047 23 21.97 998 23 23.05 858 16 18.65 
บ้านโฮ่ง 977 17 17.4 884 11 12.44 746 12 16.09 
ลี้ 2,270 79 34.8 1806 68 37.65 1756 61 34.74 
ทุ่งหัวช้าง 659 22 33.38 641 21 32.76 556 12 21.58 
ป่าซาง 1,392 32 22.99 1,416 20 14.12 1460 21 14.38 
บ้านธ ิ 446 9 20.18 401 4 9.98 390 5 12.82 
เวียงฯ 427 1 2.34 386 2 5.18 321 1 3.12 
รวมล าพูน 11,039 239 21.65 9,924 194 19.55 9,489 181 19.07 
ต่างจังหวัด NA 45 NA NA 41 NA NA 30 NA 
ไม่ระบุ NA 2 NA NA 2 NA NA 0 NA 
 รวมท้ังหมด 11039 286 25.91 9,924 235 23.78 9,489 211 22.24 

 

ตาราง 129 แสดงจ านวนหญิงอายุ 15-19 ปี และอายุต่ ากว่า 15 ปีคลอดบุตร  จังหวัดล าพูน    
               แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่)   ปี 2560 -2561 

อ าเภอ 

ปี  2560 ปี 2560 ปี 2561 
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 676 56 3 661 49 3 655 46 2 
แม่ทา 240 23 1 236 24 1 234 16 0 
บ้านโฮ่ง 172 17 0 165 11 0 133 12 0 
ลี้ 541 79 3 515   75 7 546 61 4 
ทุ่งหัวช้าง 192 22 0 180 22 1 179 12 0 
ป่าซาง 274 32 0 235 21 1 224 21 0 
บ้านธ ิ 60 9 0 46 4 0 59 5 1 
เวียงฯ 30 1 0 26 2 0 26 1 0 
รวมล าพูน 2,185 239 7 2064 194 13 2056 181 7 
ต่างจังหวัด 769 45 1 778 39 1 787 30 1 
ไม่ระบุ 28 2 0 23 2 0 24 0 0 
รวมท้ังหมด 2982 286 8 2865 235 14 2867 211 8 
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ตาราง 130 แสดงจ านวนและร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี จังหวัดล าพูน    
               แยกรายอ าเภอ(ภูมิล าเนาที่อยู่) ปี 2560 -2561 
               เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 10  

โรงพยาบาล 

ปี 2560 ปี 2561 
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า 20 ปี
ตั้งครรภ ์

จ านวน
ตั้งครรภ์ซ้ า 

ร้อยละ 
หญิงอาย ุ

ต่ ากว่า 20 ปี
ตั้งครรภ ์

จ านวน
ตั้งครรภ์ซ้ า 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 166 9 5.42 136 6 4.41 
แม่ทา 7 1 14.29 6 0 0.00 
บ้านโฮ่ง 6 0 0.00 6 1 16.67 
ล้ี 52 8 15.38 45 7 15.56 
ทุ่งหัวช้าง 11 0 0.00 11 0 0.00 
ป่าซาง 6 1 16.67 9 0 0.00 
บ้านธ ิ 3 1 33.33 6 1 16.67 
เวียงฯ 0 0 0 0 0 0 
รวมล าพูน 251 20 7.97 219 15 6.85 
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➢ งานวัยเรียนวัยรุ่น  
ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
สถานการณ์  

ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี (สูงดีสมส่วน) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในจังหวัดล าพูน
ทั้งหมด 272 โรง มีการยุบเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ล าพูน และ   
พระปริยัติธรรม คงเหลือมีการเรียนการสอนทั้งหมด 242  โรง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 45,324 คน ข้อมูลแยก
ตามสังกัดดังนี้ 

ล าดับ สังกัด โรงเรียน(โรง) จ านวนนักเรียน โรงเรียนขยาย
โอกาส 

หมายเหตุ 

1 สพป.เขต 1 

-อ.เมือง 

-อ.แม่ทา 

-อ.ป่าซาง 

-อ.บ้านธิ 

130 

54 

31 

38 

7 

11,348 

6100 

2,281 

2,210 

757 

21 

11 

4 

4 

2 

ยุบเรียนรวม 

คงเหลือมีการเรียน
การสอน 100 โรง 

(130โรงอยู่ในDMC.
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยังไม่ได้ประกาศยุบ) 

2 สพป.เขต 2 

-อ.บ้านโฮ่ง 

-อ.เวียงหนองล่อง 

-อ.ลี้ 

-อ.ทุ่งหัวช้าง 

82 

17 

10 

37 

18 

10,754 

1,737 

671 

6,469 

1,877 

19 

4 

2 

10 

3 

 

3 ส านักพระพุทธศาสนา 10 1,253  ยุบ 1 โรง 

4 โรงเรียนเอกชน 24 5,172   

5 สพม.เขต 35 15 12,592   

6 เทศบาล 7 3,529   

7 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน 

4 676   

รวม 272 45,324 40 (รวม 242โรง) 
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จาก HDC จังหวัดล าพูน ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14ปี    
ภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2 / 2560 พบว่าเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.24 และ 62.15 
เปรียบเทียบกับผลงานระดับประเทศ  ร้อยละ 65.58 , 65.22 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าจังหวัดล าพูน และ ต่ ากว่า
ตัวชี้วัดคือร้อยละ 66 ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.98 , 13.60  ผอม ร้อยละ 4.87, 4.56 เตี้ย ร้อยละ 
3.94, 6.25  ความครอบคลุมในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนจังหวัดล าพูน ร้อยละ 49.54 
และ 68.05 ตามล าดับ 

 

เป้าหมายปี 2561 
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ลดเตี้ย อ้วน ผอม 
เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 
เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกิน ร้อยละ 10 
เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี ค่อนข้างผอมและผอมไม่เกิน ร้อยละ 10 
เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี เตี้ยไม่เกิน ร้อยละ 5 

กิจกรรมทางกาย 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้รับการชั่ง 
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 24,494 คน จากจ านวนเด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี ทั้งหมด 33,841 คน ความครอบคลุม 
คิดเป็นร้อยละ 72.37  และภาคเรียนที่ 1/2561 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 23,944 คน จากจ านวนเด็กวัยเรียน
ทั้งหมด 33,294 คน ความครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 70.49 ลดลงจาก เทอม 2/2560 (HDC.2ตุลาคม2561) 
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เปรียบเทียบความครอบคลุม   
ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ภาคเรียนที่ 

2/2560 , 1/2561 ดังนี้ 
ตาราง 131 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ภาคเรียนที่     
               2/2560 , 1/2561 
 

อ าเภอ 
 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เทอม 2/2560 

นักเรียนชั่ง
น้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

เทอม 1/2561 

นักเรียนชั่ง
น้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

ทุ่งหัวช้าง 2,078 2,039 98.12 2,028 1,443 71.15 
บ้านธิ 1,176 870 73.97 1,165 948 81.37 
บ้านโฮ่ง 2,929 2,597 88.66 2,836 2,833 99.98 
ป่าซาง 3,845 4,395* 114.30* 3,709 3,233 87.16 
ลี้ 7,166 2,631 36.71 7,130 2,858 40.08 
เมืองล าพูน 12,296 9,125 74.21 12,148 9,713 79.95 
เวียงหนองล่อง 1,200 751 62.58 1,191 1,059 88.91 
แม่ทา 3,151 2,086 66.20 3,087 1,384 44.83 
รวม 33,841 24,494 72.37 33,294 23,471 70.49 

(HDC จังหวัดล าพูน วันที่ 2 ตุลาคม 2561) 
จากตารางเปรียบเทียบความครอบคลุมในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน เทอม 

2/2560 และเทอม 1/2561 ภาพรวมของจังหวัดความครอบคลุมลดลง เล็กน้อย ส่วนรายอ าเภอส่วนมาก      
มีร้อยละของความครอบคลุมเพ่ิมขึ้น ยกเว้นอ าเภอทุ่งหัวช้าง ลดลงจาก ร้อยละ 98.12 เป็น ร้อยละ 71.15 
อ าเภอแม่ทาลดลงจากร้อยละ 66.20 เป็น ร้อยละ 44.83 ข้อมูลเทอม 2/2560 อ าเภอทุ่งหัวช้างมีความ
ครอบคลุมมากท่ีสุด ร้อยละ 98.12 รองลงมาได้แก่อ าเภอบ้านโฮ่ง ร้อยละ 88.66 และอ าเภอเมืองล าพูนร้อยละ 
74.21 อ าเภอที่มีความครอบคลุมน้อยที่สุดได้แก่อ าเภอลี้ ร้อยละ 36.71 *อ าเภอป่าซางมีข้อมูลการชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูง มากกว่าจ านวนเด็กวัยเรียนที่มีอยู่จริงในทะเบียนราษฏร์ เนื่องจากมีความผิดพลาดในการดึงข้อมูล
43 แฟ้ม ได้ส่งข้อมูลคืนอ าเภอป่าซาง เพ่ือรับการแก้ไขตามแนวทางการลงข้อมูล-ดึงข้อมูลอย่างมีคุณภาพแล้ว 
ความครอบคลุมการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 6 – 14 ปีข้อมูลเทอมที่ 1/2561 พบว่า อ าเภอบ้านโฮ่ง      
มีความครอบคลุมมากที่สุด ร้อยละ 99.98 รองลงมาได้แก่อ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 88.91 และอ าเภอป่าซาง
ร้อยละ 87.16 ส่วนความครอบคลุมที่น้อยที่สุดได้แก่อ าเภอ ลี้ ร้อยละ 40.08 และอ าเภอแม่ทา ร้อยละ 44.83 
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ตาราง 132 เปรียบเทียบร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน ภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 
อ าเภอ 

 
นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 2/2560 

สูงดี 
สมส่วน 

 

 ร้อยละ นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 1/2561 

สูงดี 
สมส่วน 

 

 ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2,039 1,222 59.93 1,443 768 53.22 
บ้านธิ 870 516 59.31 948 556 58.65 
บ้านโฮ่ง 2,597 1,425 54.87 2,833 1,634 57.68 
ป่าซาง 4,395 2,768 62.98 3,233 2,125 65.73 
ลี้ 2,631 1,527 58.04 2,858 1,750 61.23 
เมืองล าพูน 9,125 5,745 62.96 9,713 6,047 62.26 
เวียงหนองล่อง 751 463 61.65 1,059 593 56.00 
แม่ทา 2,086 1,266 60.69 1,384 845 61.05 
รวม 24,494 14,932 60.96 23,471 14,318 61.00 

จากตารางเปรียบเทียบ สูงดีสมส่วน เทอม 2/2560 และเทอม 1/2561 ภาพรวมของจังหวัดล าพูน 
ร้อยละ 60.96 และ ร้อยละ 61 ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศคือร้อยละ 65 
และร้อยละ 66 ตามล าดับ เทอม 1/2561 อ าเภอป่าซาง สูงดีสมส่วนร้อยละ 65.73 ผ่านเกณฑ์ของเขตสุขภาพที่ 1 
ส่วนอ าเภอท่ีเหลือทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ตาราง 133 เปรียบเทียบร้อยละเด็ก ค่อนข้างผอมและผอม ภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 
อ าเภอ 

 
นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 2/2560 

ค่อนข้าง
ผอม และ

ผอม 
 

 ร้อยละ นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 1/2561 

ค่อนข้าง
ผอม และ

ผอม 
 

 ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2,039 73 3.58 1,443 38 2.63 
บ้านธิ 870 45 5.17 948 44 4.64 
บ้านโฮ่ง 2,597 157 6.05 2,833 133 4.69 
ป่าซาง 4,395 181 4.12 3,233 157 4.86 
ลี้ 2,631 186 7.07 2,858 150 5.25 
เมืองล าพูน 9,125 330 3.62 9,713 468 4.82 
เวียงหนองล่อง 751 48 6.39 1,059 51 4.82 
แม่ทา 2,086 91 4.36 1,384 70 5.06 
รวม 24,494 1,111 4.54 23,471 1,111 4.73 

จากตารางเปรียบเทียบค่อนข้างผอมและผอม ทั้ง 2 เทอม ภาพรวมของจังหวัดล าพูน ร้อยละ 
4.54 , 4.73 ตามล าดับ ซึ่งผลงานระดับเขตสุขภาพที่1 และระดับประเทศในเทอมที่ 1/2561 ร้อยละ 4.74 , 
4.76  ตามล าดับ ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 5 แยกรายอ าเภอพบว่า เทอมที่ 2/2560 อ าเภอบ้านธิ 



 
 

272 

อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ และอ าเภอเวียงหนองล่องเกินเกณฑ์ คือร้อยละ 5.17 , 6.05 , 7.07 และ 6.39 
ตามล าดับ ส่วนเทอมที่ 1/2561 ทุกอ าเภอส่วนมากไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย ยกเว้น อ าเภอ ลี้ และ อ าเภอแม่ทา 
ร้อยละ 5.25 และ 5.06 ตามล าดับ 

ตาราง 134 เปรียบเทียบร้อยละเด็ก เริ่มอ้วนและอ้วน ภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561 
อ าเภอ 

 
นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 2/2560 

เริ่มอ้วน
และอ้วน 

 

 ร้อยละ นักเรียนชั่ง 
น้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 1/2561 

เริ่มอ้วน
และอ้วน 

 

 ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2,039 290 14.22 1,443 279 19.33 
บ้านธิ 870 143 16.44 948 175 18.46 
บ้านโฮ่ง 2,597 486 18.71 2,833 522 18.43 
ป่าซาง 4,395 553 12.58 3,233 386 11.94 
ลี้ 2,631 320 12.16 2,858 383 13.40 
เมืองล าพูน 9,125 1,398 15.32 9,713 1,563 16.09 
เวียงหนองล่อง 751 81 10.79 1,059 227 21.44 
แม่ทา 2,086 280 13.42 1,384 195 14.09 
รวม 24,494 3,551 14.50 23,471 3,730 15.89 

จากตารางเปรียบเทียบ เริ่มอ้วนและอ้วน 2 ภาคเรียน พบว่า ภาพรวมของจังหวัดล าพูน เกิน
ตัวชี้วัดคือร้อยละ 10 เปรียบเทียบระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศในเทอม 1/2561  ซึ่งมีผลงานร้อยละ 
14.13 ,12.26 ตามล าดับ จังหวัดล าพูนมีแนวโน้ม เริ่มอ้วนและอ้วนของเด็กวัยเรียนเพ่ิมมากขึ้น จากร้อยละ 14.50 เป็น 
ร้อยละ 15.89 และเพ่ิมเกอืบทุกอ าเภอ อ าเภอที่เพ่ิมมากท่ีสุดคืออ าเภอเวียงหนองล่อง จากร้อยละ 10.79 เป็น
ร้อยละ 21.44 รองลงมาได้แก่อ าเภอ ทุ่งหัวช้างร้อยละ จากร้อยละ 14.22 เพ่ิมเป็นร้อยละ 19.33  และอ าเภอบ้านธิ 
จากร้อยละ 16.44 เป็นร้อยละ 18.46 อ าเภอที่เริ่มอ้วนและอ้วนลดลง 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง       
จากร้อยละ18.71 ลดเป็นร้อยละ 18.43 และอ าเภอป่าซางจากร้อยละ12.58 เป็นร้อยละ 11.94  
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ตาราง 135 จ านวนนักเรียนเริ่มอ้วน อ้วนที่ได้คัดกรอง Obesity sign เทอม1 ปี 2561 

ล าดับ 
อ าเภอ/

สอ. 
ชื่อโรงเรียน สังกัด 

จ านวนนกัเรียนอายุ 6 – 14 ป ี

จ านวนนกัเรียน
เร่ิมอ้วน+อ้วนที่ได้
คัดกรอง Obesity 

sign 

จ านวน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน 
เร่ิมอ้วน+
อ้วน (คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
เด็ก
ผอม
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก
อ้วน 
คอด า 
(คน) 

ได้รับ
การส่ง

ต่อ 
(คน) 

1 เมือง/
ต้นธง 

ศรีย้อย สพป.1 137 22 16.06 7 5.11 2 0 

2  สันต้นธง สพป.1 77 7 9.09 2 2.60 1 0 

3  อรพิน เอกชน 1,087 191 17.57 76 6.99 23 0 

4  มงคลวิทยา เอกชน 412 73 17.72 50 12.14 40 0 

5  อนุบาลล าพูน สพป.1 1,364 191 14 90 6.60 38 6 

6  จักรค าคณาทร สพม.35 1,058 297 28.07 30 2.83   

7  เทศบาลจามเทว ี เทศบาล 117 10 8.54 10 8.54 0 0 

8  เทศบาลสันป่ายาง
หลวง 

เทศบาล 231 41 17.75 18 7.79 0 0 

9  เทศบาลสันป่ายาง
หน่อม 

เทศบาล 294 55 18.17 33 11.22 0 0 

10  เทศบาลประตูลี้ เทศบาล 657 97 14.76 54 8.22 1 1 

11 สันมะนะ บ้านสันมะนะ สพป.1 47 6 12.77 7.00 14.89 0 0 

12  จักรค าภิมุข สพป.1 12 2 16.67 0 0 0 0 

13  เฉลิมพระเกียรติ 
(มัธยม) 

เอกชน 416 38 9.14 13.00 3.13 0 0 

14 ริมปิง ศรีบังวัน สพป.1 65 10 15.38 3 4.62 0 0 

15  ต าบลริมปิง สพป.1 92 9 9.78 4 4.35 0 0 

16  ป่ายาง สพป.1 40 13 32.50 3 7.50 0 0 

17 ป่าซาง
น้อย 

วัดสันมะกรูด สพป.1 31 4 12.90 1 3.23 0 0 

18  ต าบลบ้านแป้น สพป.1 161 22 13.66 13 8.07 0 0 

19  บ้านแป้นพิทยาคม สพม.35 124 41 33.06 8 6.45 0 0 

20 อุโมงค์ ป่าเส้า สพป.1 64 10 15.63 10 15.63 0 0 

21  ชัยสถาน สพป.1 40 5 12.50 3 7.50 0 0 

22  วัดป่าแดด สพป.1 50 5 10 0 0 0 0 

23  บ้านเวียงยอง สพป.1 29 4 13.79 0 0 0 0 

24  ศรีบุญชู สพป.1 15 3 20.00 0 0 0 0 
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ล าดับ 
อ าเภอ/

สอ. 
ชื่อโรงเรียน สังกัด 

จ านวนนกัเรียนอายุ 6 – 14 ป ี

จ านวนนกัเรียน
เร่ิมอ้วน+อ้วนที่ได้
คัดกรอง Obesity 

sign 

จ านวน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน 
เร่ิมอ้วน+
อ้วน (คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
เด็ก
ผอม
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก
อ้วน 
คอด า 
(คน) 

ได้รับ
การส่ง

ต่อ 
(คน) 

25  ใบบุญล าพูน เอกชน 1,069 203 18.99 40 3.74 0 0 

26 ป่าห้า ห้วยส้ม สพป.1 79 11 13.92 3 3.80 0 0 

27  วัดป่าตึงเชตวัน สพป.1 40 2 5 6 15 0 0 

28 เหมืองจี้ ชุมชนบ้านเหมืองจี ้ สพป.1 75 9 12 4 5.33 3 0 

29  วัดต้นโชค สพป.1 49 7 14.29 1 2.04 1 0 

30  วัดกู่เส้า สพป.1 52 4 7.69 2 3.85 2 0 

31  ล าพูนพัฒนา เอกชน 102 8 7.84 5 4.90 2 0 

32 ประตูป่า บ้านประตูป่า สพป.1 35 8 22.86 5 14.29 10 0 

33  บ้านศรีสุพรรณ สพป.1 73 14 19.18 3 4.11 4 0 

34 บ้าน
กลาง 

วัดขี้เหล็ก สพป.1 161 10 6.21 27 16.77 0 0 

35  ธนรัตน์ เอกชน 278 42 15.11 14 5.04 24 0 

36  เทศบาลบ้านกลาง เทศบาล 680 110 16.18 43 6.32 0 0 

37 เหมืองง่า บ้านต้นผึ้ง สพป.1 53 5 9.43 3 5.66 0 0 

38  วัดเหมืองง่า สพป.1 156 49 31.41 14 8.97 0 0 

39  ศรีบุญยืน-วังทอง สพป.1 78 6 7.69 9 11.54 0 0 

40 หนอง
หนาม 

บ่อโจง สพป.1 22 1 4.55 5 22.73 0 0 

41  หนองหนาม สพป.1 27 2 7.41 2 7.41 0 0 

42  หนองเหียง สพป.1 18 2 11.11 4 22.22 0 0 

43 มะเขือ
แจ ้

มะเขือแจ ้ สพป.1 143 13 9.09 6 4.20 1 0 

44  สะแล่ง สพป.1 18 1 5.56 2 11.11 0 0 

45  บ้านแจ่ม สพป.1 72 5 6.94 5 6.94 2 0 

46  สันคะยอม สพป.1 172 19 11.05 6 3.49 5 0 

47  ฮ่องกอม่วง สพป.1 157 24 15.29 10 6.37 4 0 

48  สันป่าเหียง สพป.1 172 12 6.98 27 15.70 5 0 
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ล าดับ 
อ าเภอ/

สอ. 
ชื่อโรงเรียน สังกัด 

จ านวนนกัเรียนอายุ 6 – 14 ป ี

จ านวนนกัเรียน
เร่ิมอ้วน+อ้วนที่ได้
คัดกรอง Obesity 

sign 

จ านวน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน 
เร่ิมอ้วน+
อ้วน (คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
เด็ก
ผอม
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก
อ้วน 
คอด า 
(คน) 

ได้รับ
การส่ง

ต่อ 
(คน) 

49  ดรุณพัฒนา เอกชน 366 65 17.76 7 1.91 28 0 

50 หนอง
หลุม 

วัดสันป่าสัก สพป.1 183 24 13.11 13 7.10 3 0 

51  วัดน้ าพ ุ สพป.1 76 15 19.74 3 3.95 2 0 

52  วัดหนองซิว สพป.1 182 38 20.88 7 3.85 3 0 

53  รพีเลิศ เอกชน 591 79 13.37 39 6.60 5 0 

54 หนอง
ช้างคืน 

หนองช้างคืน สพป.1 109 15 13.76 18 16.51 1 0 

55 บ้านม้า วัดบ้านม้า สพป.1 110 27 24.55 10 9.09 26 0 

56 หนอง
หล่ม 

บ้านจ าบอน สพป.1 99 10 10.10 3 3.03 2 0 

57  ทุ่งยาว สพป.1 45 7 15.56 1 2.22 1 0 

58  หนองหล่ม สพป.1 70 2 2.86 9 12.86 0 0 

59 บ้านธิ/
สสอ. 

ป่าตึง-ห้วยยาบ สพป.1 164 8 4.87 11 6.70 0 0 

60 เวียง
หนอง
ล่อง/ 

วัดหนองยวง สพป.2 85 7 8.23 5 5.88 1 0 

61 สสอ. บ้านห้วยปันจอ๊ย สพป.2 41 5 12.19 7 17.07 0 0 

62  วัดบ้านดง สพป.2 88 19 21.59 0 0 0 0 

63  วัดร้องธาร สพป.2 29 10 32.5 4 3.29 0 0 

64  วัดบ้านเวยีง สพป.2 50 5 10 6 12 0 0 

65  เทศบาลต าบลวังผาง เทศบาล 254 37 14.56 22 8.66 2 0 

66 แม่ทา/
สสอ. 

บ้านศรีป้าน สพป.1 116 10 8.62 10 8.62 2 0 

67  บ้านแม่เมย สพป.1 153 19 12.41 10 6.53 3 0 
68  ทาขุมเงินวิทยาคาร สพม.35 174 22 12.64 22 12.64 5 0 

69  บ้านดงสารภ ี สพป.1 47 3 6.38 2 4.26 1 0 

70  วัดอรัญญาราม สพป.1 87 6 6.90 12 13.79 1 0 

71  ปงแม่ลอบ สพป.1 138 16 11.59 4 2.90 2 0 

72  ปงแม่ลอบ(ห้วยฮ่อม) สพป.1 49 3 6.12 5 10.20 1 0 

73  ปงแม่ลอบ(ขุนก๋อง) สพป.1 32 3 9.38 7 21.88 1 0 
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ล าดับ 
อ าเภอ/

สอ. 
ชื่อโรงเรียน สังกัด 

จ านวนนกัเรียนอายุ 6 – 14 ป ี

จ านวนนกัเรียน
เร่ิมอ้วน+อ้วนที่ได้
คัดกรอง Obesity 

sign 

จ านวน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน 
เร่ิมอ้วน+
อ้วน (คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
เด็ก
ผอม
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก
อ้วน 
คอด า 
(คน) 

ได้รับ
การส่ง

ต่อ 
(คน) 

74  ทากู ่ สพป.1 19 3 15.79 1 5.26 0 0 

75  ทาป่าสัก สพป.1 104 15 14.42 10 9.62 0 0 

76  ทาปลาดุก สพป.1 15 2 13.33 2 13.33 0 0 

77  บ้านดอยแก้ว สพป.1 82 10 12.20 3 3.66 0 0 

78  บ้านหล่ายทา สพป.1 54 7 12.96 1 1.85 1 0 

79  บ้านเหมืองลึก สพป.1 46 2 4.35 9 19.57 0 0 

80  บ้านหนองยางไคล สพป.1 65 8 12.31 10 15.38 3 0 

81  แม่ทาวิทยาคม สพม.35 131 28 21.37 10 7.63 0 0 

82 ลี้/นา
ทราย 

บ้านฮั่ว สพป.2 47 5 10.63 7 14.89 0 0 

83  บ้านนาทราย สพป.2 16 2 12.5 1 6.25 0 0 

84  บ้านแม่หว่าง สพป.2 96 20 20.83 10 10.41 0 0 

85  ดงสักงาม สพป.2 85 11 12.95 3 3.53 0 0 

86 PCU.ลี ้ ป่าจี ้ สพป.2 78 8 10.26 2 2.57 0 0 

87  อัยสิร ิ เอกชน 342 58 16.96 7 2.42 0 0 

88 ปวงค า บ้านปวงค า สพป.2 184 16 8.7 17 9.09 0 0 

89  บ้านโฮ่ง สพป.2 98 5 5.10 10 10.20 0 0 

90 บ้านปาง ห้วยบง สพป.2 66 8 12.12 2 3.03 5 0 

91  บ้านปาง สพป.2 101 5 4.95 30 29.70 5 0 

92 แม่ตืน แม่ตืน สพป.2 195 18 9.23 17 8.72 0 0 

93  บ้านก้อจัดสรร สพป.2 212 20 9.43 28 13.20 0 0 

94  บ้านห้วยหญา้ไซ สพป.2 37 3 8.10 7 18.91 0 0 

95  บ้านป่าคา สพป.2 27 3 11.11 1 3.70 0 0 

96  บ้านบวก สพป.2 64 10 15.62 9 14.06 0 0 

97  บ้านปางส้าน สพป.2 56 7 12.50 6 10.71 0 0 

98  บ้านผาลาด สพป.2 119 13 10.92 14 11.76 0 0 

99  บ้านนาเล่ียง สพป.2 172 11 6.39 28 16.27 0 0 

100  บ้านห้วยต้มชัยยะฯ สพป.2 1,510 95 6.29 140 9.27 0 0 
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ล าดับ 
อ าเภอ/

สอ. 
ชื่อโรงเรียน สังกัด 

จ านวนนกัเรียนอายุ 6 – 14 ป ี

จ านวนนกัเรียน
เร่ิมอ้วน+อ้วนที่ได้
คัดกรอง Obesity 

sign 

จ านวน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวน 
เร่ิมอ้วน+
อ้วน (คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
เด็ก
ผอม
(คน) 

ร้อยละ 

เด็ก
อ้วน 
คอด า 
(คน) 

ได้รับ
การส่ง

ต่อ 
(คน) 

101 ห้วย
แหน 

หล่ายท่า สพป.2 64 4 6.25 8 12.50 0 0 

102  เวียงเจดีย์วิทยา สพม.35 515 115 22.33 21 4.07 0 0 

103 สสอ.
บ้านโฮ่ง 

ไทยรัฐวิทยา48 สพป.2 47 9 19.14 3 6.38 6 0 

104  บ้านห้วยหละ สพป.2 153 40 26.14 5 3.26 4 0 

105  วัดวังหลวง สพป.2 142 18 12.67 19 13.38 3 0 

106  บ้านห้วยน้ าดิบ สพป.2 49 7 14.28 2 4.08 0 0 
107  บ้านห้วยแพ่ง สพป.2 83 9 10.84 16 19.27 0 0 

108  บ้านห้วยแทง สพป.2 38 8 21.05 1 2.63 0 0 

109  บ้านป่าพล ู สพป.2 76 10 13.15 4 5.26 0 0 

110  บ้านศรีเตี้ย สพป.2 62 7 11.29 6 9.67 0 0 

111  บ้านสันปูเลย สพป.2 111 20 18.01 16 14.41 0 0 

112  บ้านหนองปลาสะวาย สพป.2 128 19 14.84 14 10.93 0 0 

113  บ้านหนองสูน สพป.2 59 9 15.25 13 22.03 0 0 

114  บ้านศรีเตี้ย สพป.2 62 7 11.29 6 9.67 0 0 

115  บ้านสันปูเลย สพป.2 111 20 18.01 16 14.41 0 0 

116  บ้านหนองปลาสะวาย สพป.2 128 19 14.84 14 10.93 0 0 

117  วัดบ้านโฮ่งหลวง พระปริยัต ิ 34 2 5.88 5 14.71 0 0 

118  อินทะวิทยา พระปริยัต ิ 29 2 6.90 4 13.79 0 0 

119  โสภณวิทยา  พระปริยัต ิ 101 7 6.93 17 16.83 0 0 

120  วัดพระธาตุห้าดวง พระปริยัต ิ 57 18 31.58 4 7.02 0 0 

121  พระชัยยะวงศาฯ พระปริยัต ิ 79 10 12.66 2 2.53 0 0 

122  วัดพระเจ้าตนหลวง พระปริยัต ิ 91 19 20.88 14 15.38 0 0 

123  สามัคคีวิทยา พระปริยัต ิ 35 8 22.86 8 22.86 0 0 

124  วัดทุ่งหัวช้าง พระปริยัต ิ 35 5 14.29 5 14.29 0 0 
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โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนเริ่มอ้วน+อ้วน คอด า  ผอม  เทอม1 ปี 2561ทั้งหมด 124 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 51.23ของโรงเรียนทั้งหมด เด็กนักเรียน (6 -14 ปี) ที่ได้รับการคัดกรองฯ ทั้งหมด 20,049 คน จ าแนกเป็น 

1.โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนอ้วนเกินร้อยละ 10 จ านวน 87 โรง มีเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนทั้งหมด 
2,963 คนคิดเป็นร้อยละ 14.77  เด็กนักเรียนอ้วนคอด าจ านวน 285 คนคิดเป็นร้อยละ 1.41  ได้รับการส่งต่อ
จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 

2.โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนผอมเกินร้อยละ 5 จ านวน 85 โรง มีเด็กค่อนข้างผอมและผอมทั้งหมด
1,526 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61 

3.แยกโรงเรียนที่มีเด็กอ้วน,ผอมเกินเกณฑ์  เป็นรายอ าเภอ 
-อ าเภอเมือง 60 โรงคิดเป็นร้อยละ 24.79 - อ าเภอบ้านโฮ่ง 16 โรงคิดเป็นร้อยละ 6.61 - อ าเภอ

ทุ่งหัวช้าง 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.41-อ าเภอบ้านธิ  1 โรง คิดเป็นร้อยละ0.41- อ าเภอเวียงหนองล่อง 6 โรง   
คิดเป็นร้อยละ2.47 - อ าเภอแม่ทา 17 โรงคิดเป็นร้อยละ 7.02 -อ าเภอลี้  23 โรง คิดเป็นร้อยละ 9.50 

ตาราง 136 เปรียบเทียบร้อยละเด็กภาวะเตี้ย ภาคเรียนที่ 2/2560 , 1/2561  
อ าเภอ 

 
นร.ชั่งน้ าหนัก/ 

วัดส่วนสูง 
เทอม 2/2560 

เตี้ย 
 

 ร้อยละ นร.ชั่งน้ าหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

เทอม 1/2561 

เตี้ย 
 

 ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2,039 190 9.32 1,443 236 16.35 
บ้านธิ 870 55 6.32 948 75 7.91 
บ้านโฮ่ง 2,597 268 10.32 2,833 210 7.41 
ป่าซาง 4,395 377 8.58 3,233 135 4.18 
ลี้ 2,631 285 10.83 2,858 175 6.12 
เมืองล าพูน 9,125 370 4.05 9,713 397 4.09 
เวียงหนองล่อง 751 68 9.05 1,059 144 13.60 
แม่ทา 2,086 151 7.24 1,384 68 4.91 
รวม 24,494 1,764 7.20 23,471 1,440 6.14 

 

จากตารางเปรียบเทียบเตี้ย 2 ภาคเรียนพบว่า ภาพรวมของจังหวัดล าพูน ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย
ร้อยละ 10 คือร้อยละ 7.20 และ 6.14 เปรียบเทียบกับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศในเทอม 1/2561  
ซึ่งมีผลงานร้อยละ 6.90,6.41 ตามล าดับ ข้อมูลในเทอมที่ 2/2560 มี 2 อ าเภอ เตี้ยเกินเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 10 
ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอลี้ มีเด็กเตี้ยเกินเกณฑ์ ร้อยละ 10.32 , 10.83 ตามล าดับ ข้อมูลเทอมที่ 
1/2561 มี 2 อ าเภอ เตี้ยเกินเกณฑ์เป้าหมาย ได้แก่อ าเภอทุ่งหัวช้างและอ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 16.35 , 
13.60 ตามล าดับ 
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ตาราง 137 เปรียบเทียบส่วนสูงเฉลี่ย นักเรียนอายุ 12 ปี ชาย,หญิง  
อ าเภอ ส่วนสูงเฉลี่ย ชาย ส่วนสูงเฉลี่ย หญิง 

2/2560 1/2561 2/2560 1/2561 
ทุ่งหัวช้าง 147.86 144.49 146.77 145.40 
บ้านธิ 149.42 148.19 152.00 153.09 
บ้านโฮ่ง 148.49 148.98 147.66 150.28 
ป่าซาง 147.97 149.84 149.21 149.91 
ลี้ 146.85 147.48 147.99 149.04 
เมืองล าพูน 150.85 150.47 150.78 151.24 
เวียงหนองล่อง 146.96 148.84 146.56 145.36 
แม่ทา 147.37 146.32 149.03 150.14 

รวม 148.75 148.95 149.21 149.80 
 

พบว่า ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชาย 148.75 , 148.95 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง 149.21 , 146.75 ตามล าดับซึ่ง
ทั้งสองเทอมไม่แตกต่างกัน เด็กหญิงสูงกว่าเด็กชายเล็กน้อย เปรียบเทียบกับผลงานระดับเขตสุขภาพที่ 1 และ
ระดับประเทศ ในเทอม 1/2561 เด็กชาย 149.10, 148.41 ตามล าดับ เด็กหญิง 150.05 , 149.65 ตามล าดับ
ซ่ึงทั้งหมดต่ ากว่า ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์คือ เด็กชาย สูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เด็กหญิง 155 เซนติเมตร 
ตาราง 138 สรุปโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านมาตรฐาน 2561 แยกรายอ าเภอ 
 

ล าดับ 
 

อ าเภอ ระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัด
ล าพูนปีงบประมาณ 2561 

รวม หมายเหตุ 

สุดยอด
เพชร 

เพชร ทอง เงิน ทองแดง 

1 เมืองล าพูน 0 0 43 16 5 64  
2 ป่าซาง 0 1 31 0 0 32 เลื่อนการประเมิน 1 
3 ลี้ 0 2 38 2 1 43  
4 เวียงหนอง

ล่อง 
0 1 10 0 0 11  

5 บ้านธิ 0 0 7 2 0 9  
6 ทุ่งหัวช้าง 0 1 18 0 0 19  
7 แม่ทา 0 2 18 7 0 27 ไม่พร้อมรับประเมิน 

1 
8 บ้านโฮ่ง 0 1 20 0 0 21  

รวม 0 8 185 27 6 226 โรงเรียนยุบเรียนรวม 
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จังหวัดล าพูนมีโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนทั้งหมด 242 โรง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 227 โรง คิดเป็นร้อยละ 93.80 ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 8 โรงคิดเป็นร้อย
ละ 3.30  ระดับทองจ านวน 185 โรง คิดเป็นร้อยละ 76.44  ระดับเงินจ านวน 27 โรงคิดเป็นร้อยละ 11.15  
ระดับทองแดง 6 โรง คิดเป็นร้อยละ 2.47 ไม่พร้อมรับประเมิน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.82 

- โรงเรียนขอรับการประเมินคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจ าปี 2561 จ านวน 
7 โรง /ปี 2562 จ านวน 1โรงได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนบ้านล้องเครือ
กวาว โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) โรงเรียนบ้านป่าจี้ โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ (โรงเรียนบ้าน
ดอยแก้ว/ปี 2562) 

- โรงเรียนขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรใหม่ จ านวน 5 โรงได้แก่ โรงเรียน
บ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนวัดบ้านก้อง โรงเรียนบ้านดอนมูล โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

- โรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15 โรง คิดเป็นร้อยละ 6.19 ได้แก่ 
โรงเรียนพระปริยัตธิรรม 10 โรง โรงเรยีนเทศบาลทุ่งหวัช้าง โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน  โรงเรยีนอนุบาลแพรวพรรณ 
อนุบาลบ้านทาและอนุบาลกุลภัทร 
 
โครงการเด็กไทยสายตาดี 

 
 

จังหวัดล าพูนมีนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ทั้งหมด 3,462 คน ได้รับการคัดกรองสายตา 2,749 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79.41 ไม่ผ่านเป้าหมายคือ ร้อยละ 80 คัดกรองโดยครู 2475 คน คิดเป็นร้อยละ 71.49 ได้รับ
การตรวจซ้ าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 74 คนคิดเป็นร้อยละ 90.24 ไม่มีการส่งต่อเพ่ือแก้ไข 

 

 
 
 
 
 

อ ำเภอ ต่ำงด้ำว สพป.1 สพป.2 เอกชน อบจ เทศบำลเมืองล ำพูน เทศบำลต.บ้ำนกลำง เทศบำล ต.บ้ำนธิ รวมท้ังส้ิน ผลงาน 2 ต.ค.61 รอ้ยละ

เมือง 217 570 621 200 125 1516 1424 93.93

แม่ทำ 43 204 0 204 191 93.62

ป่ำซำง 74 187 166 353 296 83.85

บ้ำนธิ 78 5 10 35 50 50 100

บ้ำนโฮ่ง 28 161 109 25 295 288 97.63

เวียงฯ 20 47 0 47 46 97.87

ล้ี 6 742 62 804 406 50.49

ทุ่งหัวช้ำง 193 0 193 48 24.87

รวม 466 966 1143 968 25 200 125 35 3462 2749 79.4

vision2020 ป.1 ปี 2561
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ข้อมูล Thai School Lunch  จังหวัดล าพูน ปี 2561 
1. สพป.เขต 1 โรงเรียนทั้งหมด 100 โรง ใช้ 78 โรง ไม่ใช้ 35 โรง คิดเป็น ร้อยละ  78.00 
2. สพป.เขต 2 โรงเรียนทั้งหมด  82 โรง ใช้ 82 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
3. โรงเรียนเอกชน 24 โรง มี 3 โรงได้แก่ โรงเรียนใบบุญล าพูน อนุบาลล าพูน อรพินพิทยา ใช้ 

Thai School Lunch  โรงเรียนที่เหลือไม่ใช้ และ มีโรงเรียน 9 โรง รับเงินสนับสนุนจากโครงการอาหาร
กลางวันของรัฐบาล 

4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมด 11 โรงไม่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch   
5. โรงเรียนมัธยมทั้งหมด 15 โรง ไม่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch   
6. โรงเรียนเทศบาลเมืองล าพูน ใช้ โปรแกรม Thai School Lunch  4 โรง 
7. โรงเรียนเทศบาลบ้านกลาง จ านวน 1 โรงใช้โปรแกรม Thai School Lunch   
8. โรงเรียนสังกัด อบจ. จ านวน 2 โรง ใช้โปรแกรม Thai School Lunch   

รวมโรงเรียนทั้งหมด 242 โรงใช้โปรแกรมฯ 170 โรง คิดเป็นร้อยละ 70.24 
 
การส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง2561 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ปี 2561 (องค์ความรู้
การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม NuPETH), ChoPA & ChiPA, เด็กไทยแก้มใส,เด็กวัยเรียนแข็งแรงและ
ฉลาด , สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย กลุ่มวัยเรียน ,การจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรในการ
เฝ้าระวังคัดกรองสายตาละอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้ (หู เหา ซีด Learning Disorder)เด็กอ้วนเข้าระบบ service plan 
แก่ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนและแพทย์แผนไทยจาก รพท./รพช./สสอ./รพ.สต./เทศบาลเมืองล าพูน/ครูอนามัย
โรงเรียนทุกสังกัด / ผู้บริหารจาก สพป.เขต1,2/สพม.35/จ านวน 300 คน 

- ประชุมคณะท างานการพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลด้านสุขภาพวัยเรียน(การลงข้อมูล
แฟ้มโภชนาการ,การส่งออก HDC.อย่างมีคุณภาพ) เพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังคัดกรองสายตา
และอวัยวะที่มีผลต่อการเรียนรู้(หู เหา ซีด Learning Disorder)เด็กอ้วนเข้าระบบ service plan จ านวน 88 คน 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการคณะท างานกลุ่มวัยเรียนระดับจังหวัด/อ าเภอ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียน/ตัวแทน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร /โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ก้าวขึ้นสู่เพชร 
ใน การพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู้ระดับท่ีสูงขึ้น (เพชร) จ านวน 30 คน 

- การประสานการส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งจาก สพป./สพม./อปท./เอกชน/รพท./รพช./
สสอ./รพ.สต. ในการจัดท าแนวทางการส่งเสริมโภชนาการและกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน  สูงดีสมส่วน  
สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน Strong Smart Smile และ สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

- นิเทศ ติดตาม สนับสนุน แบบเสริมพลัง โดยการบูรณาการการด าเนินงานวัยเรียนร่วมกับ    
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น งานควบคุมโรค/งานยาเสพติด/งาน คบส./งานทันตฯ/งาน NCD/ งานข้อมูล 
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- มีระบบรายงาน การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน (อ้วน ผอม เตี้ย) รวมทั้งการ
คัดกรอง การส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข 

-ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้  
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.ร.ร.บ้านดอยแก้ว 2.ร.ร.บ้านแพะ

ยันต์ดอยแช่  3.ร.ร.บ้านล้องเครือกวาว  4.ร.ร บ้านปวง 5.ร.ร.บ้านป่าจี้ 6.ร.ร. บ้านโฮ่ง(ลี้)7. ร.ร.บ้านเหล่ายาว 
8.ร.รบ้านหนองเงือก 

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.ร.ร.บ้านก้อง 2. ร.ร.ชุมชน
บ้านเหมืองจี้  3.ร.ร.บ้านต้นผึ้ง 4.ร.ร.บ้านดอนมูล 5. ร.ร.บ้านห้วยแพ่ง 6. ร.ร.บ้านดง 7.ร.ร.บ้านแม่หว่าง     
8. ร.ร.บ้านแม่ลาน  

- โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 1 แห่ง ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหลวง 
- โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี จ านวน 4 แห่ง (บ้านเหล่ายาว , บ้านล้องเครือกวาว, บ้าน

ต้นผึ้ง,บ้านหนองเงือก) 
- โรงเรียนในฝัน(สพป.เขต2) 

สพป.เขต2 รุ่นที่1 ร.ร บ้านปวง ร.ร.บ้านดง 
                    รุ่นที่2 ร.ร บ้านเหล่ายาว ร.รอนุบาลวังดิน 
                    รุ่นที่3 ร.ร บ้านไม้ตะเคียน ร.รชุมชนบ้านป่าไผ่ 
สพม.35     - ร.ร.แม่ทาวิทยาคม ร.รป่าซาง ร.รป่าตาลบ้านธิ ร.รน้ าดิบวิทยาคม  ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคม      
ร.รบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  ร.รแม่ตืนวิทยา  

-รณรงค์ LOVE MILK DAY 8 อ าเภอทั้งจังหวัดให้ดื่มนมทุกวันวันละอย่างน้อย 2 แก้วและดื่มนม
ในวันเด็กแห่งชาติ และวันดื่มนมโลก (World Milk Day) 

 

ปัญหาและอุปสรรค   
1.จากการด าเนินงานที่ผ่านมาการลงข้อมูลในแฟ้มโภชนาการและการดึงข้อมูล โภชนาการจาก 

43 แฟ้มเพ่ือส่งออก HDC ยังคงมีความผิดพลาดในบางอ าเภอ ได้ส่งคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขแล้ว     
แต่ข้อมูล HDC ในระดับประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไข 

2.แผนงานโครงการในบางอ าเภอยังไม่สอดคล้องกับจังหวัดตามนโยบาย/และ Cluster วัยเรียน 
เช่น SKC: Smart Kids Coacher , โครงการโชป้า แอนด์ ชายด์ป้า ,โครงการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย 
ไม่แข็งแรงและการแก้ปัญหาภาวะซีด ตามชุดสิทธิประโยชน์ของเด็กวัยเรียน 

3.ขาดการติดตามเด็กนักเรียนอ้วนกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อคลินิก DPAC รพ.สต. รพช. และ รพท. 
4.โครงการเด็กไทยสายตาดี (คัดกรองเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1)แนวทางจากส่วนกลางฯ

และแนวทางจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 ยังไม่ชัดเจน 
5.ยังไม่มีระบบการส่งคืนข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนให้พ้ืนที่ฯ โรงเรียน รวมถึงความ

ชัดเจนในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

283 

➢ กลุ่มวัยสูงอายุและคนพิการ 
สถานการณ ์

ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  ของโลกเพ่ิมมากขึ้นท าให้หลายประเทศเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุแล้ว (Ageing  Society)  จากข้อมูลส ารวจใน พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ 
อันดับ 1 ประเทศญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุร้อยละ 32.0, อันดับ 2 ประเทศอิตาลี ร้อยละ 26.9 , อันดับ 3 ประเทศเยอรมัน 
ร้อยละ 26.8, และประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 14.3 มากเป็นอันดับที่ 63 ของโลก และในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ (ข้อมูลกรมอนามัย) 

ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปีจากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยใน
ปัจจุบันของกรมอนามัย พบว่า พ.ศ. 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ 4.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.8 พ.ศ. 2545 
จ านวน  5.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.4 พ.ศ. 2550 จ านวน 7.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 พ.ศ. 2554 
จ านวน  8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ล้านคน และในปี 2557 จ านวน  10.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 
และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  20 ในปี พ.ศ. 2568 นั้นหมายถึงในอีก10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และยังพบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทยใน
อนาคตเพ่ิมสูงขึ้นดังนี้ พ.ศ. 2550 ชาย 68.4 ปี  หญิง 75.20 ปี พ.ศ. 2553 ชาย  71.0 ปี  หญิง 71.70 ปี   
พ.ศ. 2563 ชาย 73.0 ปี หญิง 79.40 ปี  พ.ศ. 2573 ชาย 75.10 ปี หญิง 80.90 ปี และในปี พ.ศ. 2583     
ชาย 77.20 ปี และหญิง 82.30 ปี อายุคาดเฉลี่ยฯหญิงสูงกว่าชาย โดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น 
ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) เพ่ิมสูงขึ้นดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน  1.07 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 12.10 , 
พ.ศ. 2563 จ านวน  1.69 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ,พ.ศ. 2573 จ านวน 2.42 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.80 
และ พ.ศ. 2583 จ านวน 3.92 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพ่ึงพิงสูง ปัญหาสุขภาพที่พบมีดังนี้ 
กลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่ โรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง 
สุขภาพช่องปาก และสุขภาพตาผู้สูงอายุวัยต้นเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 69.30 ผู้สูงอายุ  90 ปีขึ้นไปเป็นโรคเรื้อรัง
ร้อยละ 83.0 และเจ็บป่วยจากโรค  6 โรคพร้อมกันร้อยละ 70.80 การเจ็บป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพศหญิง
เจ็บป่วยมากกว่าเพศชาย และกลุ่มโรคท่ีเกิดจากภาวะเสื่อมของร่างกาย (Geriatric Syndrome) เช่น สมองเสื่อม 
ซึมเศร้า หกล้ม กลั้นปัสสาวะ โภชนาการ และการนอน พบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยมีกลุ่มอาการดังกล่าว
มากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นและเพศหญิงพบมากกว่าเพศชาย 

เขตสุขภาพที่ 1 มีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกับระดับประเทศ จากข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่ พบว่า พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้สูงอายุ  852,140 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52  และในปี พ.ศ. 2560      
มีจ านวน ผู้สูงอายุ  911,243 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 และ ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนผู้สูงอายุ  948,324  คน     
คิดเป็น ร้อยละ 22.0 และในเขตบริการที่ 1 มีจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ  
จังหวัดเชียงใหม่  (21.33 %)  ล าพูน  (20.84 %)  ล าปาง (20.32 %)  แพร่ (20.10 %)   พะเยา (19.07%)    น่าน ( 17.81%)  
เชียงราย (16.28 %) แม่ฮ่องสอน (10.17%)  

จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่การปกครองแบ่งเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวนประชากร 405,918คน เป็นผู้สูงอายุ 84,588 คนคิดเป็นร้อยละ 20.84 (ข้อมูลตามประกาศส านัก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2560) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น โดยในปีพ.ศ.2555-2560 มีกลุ่มผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 15.76,16.30 ,17.19,18.01,18.86,20.84 
ตามล าดับ ซึ่งแสดงว่า จังหวัดล าพูนได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Compleate Agest Society) 
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แผนภูมิ 43 สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดล าพูนเปรียบเทียบระดับประเทศ 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุแยกรายอ าเภอ 
ตาราง 139  แสดงจ านวนร้อยละ ของผู้สูงอายุเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดแยกรายอ าเภอ 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

จ านวนผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

1 เมืองล าพูน 146,098 29,380 20.11 
2 แม่ทา  39,107 8,139 20.81 
3 บ้านโฮ่ง 40,199 9,581 23.83 
4 ลี้ 69,806 12,413 17.78 
5 ทุ่งหัวช้าง 20,173 3,451 17.11 
6 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 

จากตาราง แสดงจ านวน ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุแยกรายอ าเภอ พบว่าจังหวัดล าพูนมีร้อยละ
ของประชากรผู้สูงอายุ 20.84 ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อแยกรายอ าเภอเรียงตามล าดับมาก
ไปหาน้อยพบว่า อ าเภอป่าซาง มีร้อยละผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ24.33 รองลงมาอ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 
24.03 อ าเภอบ้านโฮ่ง ร้อยละ23.83 อ าเภอบ้านธิ ร้อยละ 22.03 อ าเภอแม่ทา ร้อยละ 20.81 อ าเภอเมือง 
ร้อยละ 20.11 อ าเภอลี้ ร้อยละ 17.78 และอ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 17.11 
                  ในระดับเขตจากการประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  (ดัชนีบาร์เธลเอดี แอล ปี 2561) 
คัดกรองร้อยละ 94.98 พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมี จ านวน875,387 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 กลุ่มติดบ้าน
จ านวน 20,445 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16  กลุ่มติดเตียงจ านวน 4,882 คน คิดเป็นร้อยละ0.51ระดับจังหวัดจาก
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การประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  (ดัชนีบาร์เธลเอดี แอล ปี 2561) คัดกรองร้อยละ 97.40   
พบว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีจ านวน 76,856 คน คิดเป็นร้อยละ 96.46กลุ่มติดบ้านจ านวน  2,290  คน    
คิดเป็นร้อยละ 2.87 กลุ่มติดเตียงจ านวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 
แผนภูมิ 44 เปรียบเทียบการประเมินผู้สูงอายุด้วยดัชนีบาร์เธลระดับเขตและระดับจังหวัด 

 

การด าเนินงานในจังหวัดล าพูนด้านกลุ่มวัยสูงอายุและคนพิการ 
  ในปีงบประมาณ 2559 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้มีการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุกับ
ภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในด้านที่จะลดจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงลงให้มากที่สุด และด าเนินการผลักดันให้ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านผู้สูงอายุและคนพิการเห็น
ความส าคัญ ร่วมมือกันสร้างสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนี้ 
1.ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับจังหวัด 

มีผู้รับผิดชอบงานหลักชัดเจน(Project Manager)  
มีคณะกรรมการติดตามสนับสนุน และประเมินการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว(Long Term Care:LTC) และวัดส่งเสริมสุขภาพ ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
       มีคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดล าพูน ค าสั่งจังหวัดล าพูนที่
498/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 
      มีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ระดับอ าเภอ  

มีคณะกรรมการประสานงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขทุกอ าเภอที่ครอบคลุมงาน 
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
ระดับต าบล  มีคณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
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ด้านการด าเนนิงาน ใช้กระบวนการ PIRAB 
P:Partnership ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้น าเอายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตาม

Life Course Approach กับการบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้วยการบูรณาการ
งานระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดผ่านโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กลไก/ขับเคลื่อนกลไกด้านผู้สูงอายุและคนพิการที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ การดูแล
สุขภาพ ช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชมรมผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ายที่สุด เพ่ือผลักดันให้เป็นวาระส าคัญระดับจังหวัด 
สนับสนุนงบด าเนินงานจากงบพัฒนาจังหวัดปี 2561 งบประมาณรวม 4,646,300 บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่น
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) 

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

R : Regulate and Legislate  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ การเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุม จึงต้องเน้นการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเพ่ือ
กระตุ้นให้มีกิจกรรมกับผู้สูงอายุ บูรณาการงานผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้  มีงานท า มีผู้ดูแลช่วยเหลือ 

A : Advocate ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ(Health literacy) ในเรื่องการดูแล
ตนเอง ป้องกันการพลัดตกหกล้ม การส่งเสริมทักษะป้องกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยการคัดกรองการหกล้ม ภาวะ
สมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า  การนอนหลับ การกลั้นปัสสาวะ สุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่
ครอบคลุมถึงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ในกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุระดับประเทศทุกปี 
สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
ด้วยการติดตามเยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล 

B : Build Capacity  ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(care manager) 
ครอบคลุมทุก รพ.สต.และรพช ทุกแห่งแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 97 คนในจ านวนนี้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8 คนจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าอ าเภอ
ทุกอ าเภอและได้รับงบจัดสรรจากศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ กรมอนามัย  จ านวนทั้งจังหวัดรวมทั้งสิ้น 655คน 
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ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 140 การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 
ปีงบประมาณ ต าบล

ทั้งหมด 
ต าบลท่ี

ด าเนินงาน 
ร้อยละ จ านวน 

อปท
ทั้งหมด 

จ านวนอปทที่
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

2559 51 14 27.45 57 20 35.08 
2560 51 39 76.47 57 39 68.42 
2561 51 42 82.35 57 49 85.96    

ในการด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งจังหวัดมีต าบลที่ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 42 ต าบล
ร้อยละ 82.35  การบริหารจัดการระบบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 49 แห่งคิดเป็นร้อยละ
85.96 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลรวมทั้งสิ้น 2,339 ราย ชมรมผู้สูงอายุได้รับการประเมินตามเกณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพระดับต าบล  จ านวน 42 ชมรมผ่านเกณฑ์ทุกชมรมและต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวผ่าน
เกณฑ์ทุกต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตาราง 141 การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุใน 10เรื่อง ข้อมูลจากHealth Data Center  
               วันที่ 30 กันยายน 2561  
               ผู้สูงอายุจังหวัดล าพูนได้รับการคัดกรองสภาวะสุขภาพ รายละเอียดตามตาราง 
1.ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 15,545 4,186 4,713 6,506 2,182 6,371 2,070 2,115 43,688 
ร้อยละ 54.77 54.51 51.79 54.92 64.18 49.19 51.98 51.88 53.36 

2.เบาหวาน 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 21,882 6,094 7,319 9,898 2,795 10,093 3,077 3,161 64,319 
ร้อยละ 77.1 79.35 80.42 83.56 82.21 77.93 77.27 77.53 79.00 

3.โรคหลอดเลือดสมอง(CVD) 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 10,750 2,917 3,597 4,557 1,103 5,795 1,589 1,255 31,563 
ร้อยละ 37.87 37.98 39.52 38.47 32.44 44.74 39.9 30.78 38.77 
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4.สุขภาพช่องปาก 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 24,395 6,360 7,670 11,245 3,024 11,640 3,736 3,138 71,208 
ร้อยละ 85.95 82.81 84.28 94.93 88.94 89.87 93.82 76.97 87.46 

 

5.สมองเสื่อมAMT 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 24,572 6,360 7,670 11,245 3,024 11,640 3,736 3,138 71,208 
ร้อยละ 85.95 82.81 84.28 94.45 88.94 89.87 93.82 76.97 87.46 

 

6.ซึมเศร้า2Q 
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เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 25,779 7,281 7,556 11,189 3,076 12,414 3,685 3,129 74,109 
ร้อยละ 90.83 94.80 83.02 94.45 90.47 95.85 92.54 76.75 91.02 

 

7.ข้อเข่าเสื่อม 
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ิ 

เวีย
งห

นอ
ง

ล่อ
ง 

รว
มท

ั้ง
จัง

หวั
ด 

เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 23,562 7,136 7,501 10,882 2,537 12,397 3,511 3,084 70,610 
ร้อยละ 83.01 92.92 82.42 91.86 74.62 95.71 88.17 75.64 86.72 

 

8.ภาวะหกล้ม 

อ า
เภ

อ 

เม
ือง

ล า
พูน

 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 

เวีย
งห

นอ
ง

ล่อ
ง 

รว
มท

ั้ง
จัง

หวั
ด 

เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 24,663 7,241 7,489 10,427 3,016 12,004 3,684 3,135 71,659 
ร้อยละ 86.89 94.28 82.29 88.02 88.71 92.68 92.52 76.89 88.01 
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9.ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน(ADL) 
อ า

เภ
อ 

เม
ือง

ล า
พูน

 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 

เวีย
งห

นอ
ง

ล่อ
ง 

รว
มท

ั้ง
จัง

หวั
ด 

เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 25,806 7,345 8,272 11,490 3,262 12,427 3,720 3,805 76,127 
ร้อยละ 90.92 95.64 90.89 96.99 95.94 95.95 93.42 93.33 93.50 

 

10.ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) 

อ า
เภ

อ 

เม
ือง

ล า
พูน

 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 

เวีย
งห

นอ
ง

ล่อ
ง 

รว
มท

ั้ง
จัง

หวั
ด 

เป้าหมาย 28,383 7,680 9,101 11,846 3,402 12,952 3,982 4,077 81,421 
ผลงาน 26,080 7,310 8,710 11,169 3,249 12,157 3,757 3,815 76,247 
ร้อยละ 91.89 95.18 95.70 94.28 95.56 93.86 94.35 93.57 93.65 

  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.ระเบียบ ประกาศของ ส านักงานหลักระกันสุขภาพแห่งชาติไม่ชัดเจนในเรื่องของการ 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุท า
ให้ท้องถิ่นน ามาเป็นข้ออ้างให้หน่วยบริการสาธารณสุขระดับพ้ืนที่น าไปปฏิบัติเป็นหน่วยจัดบริการแต่ติดด้วย
เงื่อนไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินบ ารุงของสถานบริการ 

3.ท้องถิ่นบางแห่งไม่ร่วมด าเนินงานเนื่องจากเกรงการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
4.ผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (care manager) มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน

งาน ท าให้บางพ้ืนที่ขาดผู้จัดการระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (care manager) และเป็นประเด็นใน
การจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล ที่ระบุเป็นเงื่อนไขในการด าเนินงาน 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.จังหวัดได้ประสานให้พ้ืนที่ด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(long Term Care)ได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันกับพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานไปด้วยดี 
2.กรณีไม่มี care manager โดยเฉพาะในปี2560 จังหวัดได้ส่งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุคนพิการ

ไปอบรมจนครบทุกพ้ืนที ่
3.กณีพ้ืนที่มีปัญหา ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการระบบดูแล

ผู้สูงอายุ ได้ด าเนินการจัดอบรมแบบย่อให้พยาบาลผู้รับผิดชอบงานโยการใช้งบบูรณาการของเขตสุขภาพ 
นอกเหนือจากนี้ในเรื่องของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการด้านการจ่าย

ค่าตอบแทน ได้ประสานและส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบงานของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 
เชียงใหม่รับทราบ 
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นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง 
ในการด าเนินงานนั้นแต่ละพ้ืนที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุและคน

พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนี้ 
1.อ าเภอเมือง พ้ืนที่ต้นแบบในการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ ต าบล 

อุโมงค์ ต าบลริมปิงและเทศบาลเมืองล าพูน 
2.อ าเภอทุ่งหัวช้าง จัดท าOne Pageในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติและน าเสนอให้ 

หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในภาครัฐ และเอกชนเข้าใจเข้าถึงผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.อ าเภอป่าซาง ด าเนินการต าบลบูรณาการการดูแลสุขภาพระยะยาว 5 กลุ่มวัยและ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.อ าเภอบ้านธิจัดท าที่นอนลมด้วยถุงน้ ายาล้างไตเพ่ือป้องกันแผลกดทับให้กับผู้สูงอายุติดเตียง  
5.อ าเภอบ้านโฮ่ง ด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพและจัดท าสิ่ง 

อ านวยความสะดวก(ทางลาด ราวจับ ห้องน้ าคนพิการและผู้สูงอายุ ข้อมูลข่าวสาร และที่จอดรถให้ส าหรับคน
พิการ) เป็นวัดต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล คือวัดดอยหลังถ้ า ต าบลศรีเตี้ย จังหวัดล าพูน 
 
   
   
   



 

  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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➢ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

สถานการณ์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีก ำลังคนด้ำนสุขภำพจ ำนวนทั้งสิ้น 2,923 คน เป็น

ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1,530 คน ร้อยละ 52.34 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 163 คน ร้อยละ 5.58 พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 67 คน ร้อยละ 2.29 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1,032คน ร้อยละ 35.31  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
จ ำนวน 131 คน ร้อยละ 4.48 ประกอบด้วยวิชำชีพแพทย์ จ ำนวน 113 คน ทันตแพทย์ จ ำนวน 41 คน    
เภสัชกร จ ำนวน 79 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 888 คน และอ่ืนๆ จ ำนวน 1,820 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์
จ ำนวน 1 คน ต่อประชำกร 3,586 คน ทันตแพทย์จ ำนวน 1 คน ต่อประชำกร 9,883 คน เภสัชกร จ ำนวน 1 
ต่อประชำกร 5129 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 1 คนต่อประชำกร 456 คน  
 

ตาราง 142  แสดงบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขตำมประเภทกำรจ้ำงงำน 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

สสจ.ล ำพูน 82 5 12   6 105 
รพ.ล ำพูน 595 80 36 581 5 1297 
รพ.ลี้ 114 17 2 92 25 250 
รพ.ป่ำซำง 102 11 4 80 9 206 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 83 15 2 33 7 140 
รพ.แม่ทำ 69 7 2 49 10 137 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 52 10 3 37 6 108 
รพ.บ้ำนธิ 65 7 3 37 2 114 
รพ.เวียงหนองล่อง 39 2 3 13 12 69 
สสอ.เมืองล ำพูน 91 1   51 2 145 
สสอ.ลี้ 54 2   6 24 86 
สสอ.ป่ำซำง 56 4   19 5 84 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง 37 1   8 4 50 
สสอ.แม่ทำ 39 1   14 3 57 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 18     7 3 28 
สสอ.บ้ำนธิ 13     4 2 19 
สสอ.เวยีงหนองล่อง 21     1 6 28 
ผลรวมทัง้หมด 1,530 163 67 1,032 131 2,923 

 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 143  แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ปี 2561 
 

หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อ่ืนๆ รวม 

สสจ.ล ำพูน (M) 4 1 12 3 85 105 
รพ.ล ำพูน (S) 72 15 32 430 748 1,297 
รพ.ลี้ (F1) 9 4 8 76 153 250 
รพ.ป่ำซำง (F2) 7 5 8 63 123 206 
รพ.บ้ำนโฮ่ง (F2) 7 4 5 48 76 140 
รพ.แม่ทำ (F2) 5 4 3 39 86 137 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง (F2) 3 3 4 33 65 108 
รพ.บ้ำนธิ (F2) 3 3 4 39 65 114 
รพ.เวียงหนองล่อง (F3) 3 2 3 23 38 69 
สสอ.เมืองล ำพูน (L) 0 0 0 43 102 145 
สสอ.ลี้ (L) 0 0 0 25 61 86 
สสอ.ป่ำซำง (L) 0 0 0 21 63 84 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง (M) 0 0 0 13 37 50 
สสอ.แม่ทำ (M) 0 0 0 14 43 57 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง (S) 0 0 0 8 20 28 
สสอ.บ้ำนธิ (S) 0 0 0 4 15 19 
สสอ.เวียงหนองล่อง (S) 0 0 0 6 22 28 
ผลรวมทั้งหมด 113 41 79 888 1,802 2,923 

 
ตาราง 144  แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 
 

บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน อัตราส่วนต่อประชากร 
แพทย์ 113 1 : 3586 
ทันตแพทย์ 41 1 : 9883 
เภสัชกร 79 1 : 5129 
พยำบำลวิชำชีพ 888 1 : 456 
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กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนเกี่ยวกับ 
1.งำนบริหำรก ำลังคน ประกอบด้วย งำนวำงแผนก ำลังคน งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

งำนฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล งำนทะเบียนประวัติและเครื่อง รำชอิสริยำภรณ์ งำนสวัสดิกำรและ
สิทธิประโยชน์ งำนประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงำนขึ้นด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น และงำนประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร งำนเงินเดือน  

2.งำนพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย งำนพัฒนำบุคลำกรตำมService Plan งำนพัฒนำ
บุคลำกร(ด้ำนบริกำร ด้ำน บริหำร ด้ำนวิชำกำร) งำนลำศึกษำและฝึกอบรม   

3.งำนตำมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ตำมแผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

   3.1 โครงกำร Happy MOPH ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
   - ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้  
   - อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข (Retention Rate)  
   - ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ  
   3.2 โครงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด   
   - ระดับควำมส ำเร็จของเขตสุขภำพที่มีกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำ

ก ำลังคนได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
   - ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

 

โครงการ Happy MOPH จังหวัดล าพูน 
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ได้รับกำรส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี 

ด้วยกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ เพื่อธ ำรงรักษำบุคลำกร
และสร้ำงควำมต่อเนื ่องในระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลในทุกระดับ ทุกสำยงำน ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  เพื่อให้อัตรำกำรคงอยู่ของก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข (Retention Rate) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
2. ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 60 
3. ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลำกรสำธำรณสุขเพียงพอ  

 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลำกรสำธำรณสุข 5 ประเภทกำรจ้ำง (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 

ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข) ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ 
1. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
2. เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรธ ำรงรักษำ/กำรคงอยู่ของบุคลำกร  
3. สร้ำงควำมยั่งยืนในระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล  
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๕๐๓ 

โครงการ Happy MOPH จังหวัดล าพูน 
1. อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข (Retention Rate) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

input Process output outcome 
- ตำมแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 
แผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ  
อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) 
เป้ำหมำย 
ปี 2561 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
ปี 2562 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88 
ปี 2563 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 91 
ปี 2564 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 94 
1.จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ที่
ปฏิบัติงำนอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล(1 ปีขึ้นไป) 
2.จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ทุกประเภทกำรจ้ำง) ณ 
ต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคมของปีก่อน) 
อัตราการสูญเสีย (Loss Rate) 
1.จ ำนวนกำรลำออก กำรถูกให้ออกโดยมีควำมผิด 
หรือโอนไปหน่วยงำนนอกสังกัด* (กระทรวง/กรม/
เขต/จังหวัด/หน่วยงำน) 
2.จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนอยู่จริง*ณ 
30 ก.ย. (ไม่รวมจ ำนวนเกษียณและเสียชีวิต 

 1. หน่วยในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ปรับปรุงข้อมูลก ำลังคน และส่ง
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกครั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง 
     สสจ.ล ำพูน บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีกำร
จัดท ำค ำสั่งต่ำงๆ ในฐำนข้อมูลก ำลังคนของ
หน่วยงำน (ระบบ HROPS)  
2. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข (Retention Rate) ใน
ระดับจังหวัด และแยกรำย หน่วยงำน ระดับ
อ ำเภอ 
3.มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรสูญเสียบุคลำกร
และสถำนกำรณ์ก ำลังคนของหน่วยงำน  
4. จัดท ำรำยงำนข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนจริง ทั้งหมด และมีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร /ข้อมูล
อัตรำกำรสูญเสีย 
1.3 มีกำรก ำหนดแผน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
และธ ำรงรักษำบุคลำกรให้คงอยู่ในระบบ 

1. ฐำนข้อมูลก ำลังคนของหน่วยงำนมี
ควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ระบบ 
HRPOS) 
2. จัดท ำรำยงำนข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนจริง ทั้งหมด รวมถึงมีผลกำร
กำรวิเครำะห์ข้อมูลอัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข (Retention Rate)  
3.มีข้อมูลอัตรำกำรสูญเสียบุคลำกรและ
สถำนกำรณ์ก ำลังคนของหน่วยงำน ทุกๆ 
3 เดือน 
3. แผน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงและธ ำรง
รักษำบุคลำกรให้คงอยู่ในระบบ 
 

1. อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุคลำกรสำธำรณสุข ใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ปี 2561 ร้อย
ละ 96.1(ก.ค.61) 

 
2 .  อ ัต ร ำ ก ำ ร ส ูญ เส ีย ปี 
2561 ร้อยละ 3.23 (ก.ค.61) 

 



๕๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นได้ว่ำตั้งแต่ปี 2558-2561 อัตรำกำรคงอยู่มีแนวโน้มลดลง และอัตรำกำรสูญเสียมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนในแต่ละป ี
 

ตาราง 145 กำรสูญเสียบุคลำกรสำธำรณสุข จ.ล ำพูน (เดือนตุลำคม – กรกฎำคม 2561) 

หนวยงำน ประเภท 
บุคลำกร  

จ ำนวน
บุคลำกร
ทั้งหมด 

(30ก.ย. 60) 

สำเหตุกำรสูญเสีย ผลรวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ
กำร

สูญเสีย
บุคลำกร 

ลำออก โอน
ไป 

ใหออก ปลด
ออก 

ไล่
ออก 

สสจ.ล ำพูน 
 
 
  

ขรก. 1,551 24 1 0 0 0 25 1.61 
ลจป. 169 3 0 0 0 0 3 1.78 
ลจช. 135 4 0 0 0 0 4 2.96 
พรก. 67 2 0 0 0 0 2 2.99 
พกส. 1,018 83 0 0 0 0 83 8.15 

รวมทั้งหมด รวม 2,940 116 1 0 0 0 117 3.98 
 
ตาราง 146 แสดงกำรสูญเสียของบุคลำกรของหน่วยงำนต่ำงๆ  
 

หน่วยงำน 
 
บุคลำกร 

สสจ.
ล ำพู
น 

รพ.
ล ำพูน 

รพ.
ป่ำ
ซำง 

รพ.
บ้ำน
โฮ่ง 

รพ.ลี้ รพ.ทุ่ง
หัว
ช้ำง  

รพ.
แม่ทำ  

รพ.
บ้ำนธิ  

รพ.
เวียง
หนอง
ล่อง 

สอ.
บ้ำน
ดอน
หลวง 

สอ.บ้ำน
หนองหลุม 

สอ.ต.
ตะเคีย
นปม 

สอ.ต.
หนองล่อง 

รวม 

แพทย์ 1 3            4 
ทันตแพทย์ 1  1 1     1     4 
พยำบำล  13 3 2   2 1      21 
นักวิชำกำร      1  1  1    3 
อื่น ๆ 2 66 3 1 6  2 2   1 1 1 85 
รวม 4 82 7 4 6 1 4 4 1 1 1 1 1 117 
 
 
 
 
 

อัตรำกำรคงอยู่ ตั้งแต่งปี 2558 – 2561 
  

94
96
98

100

                

               

  
 
 

อัตรำกำรสูญเสีย ตั้งแต่งปี 2558 – 2561 
 

     
 
 
 
 
 
อัตราการสูญเสียมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  
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สาเหตุการลาออก  
- กลุ่มข้ำรำชกำร เพ่ือต้องกำรพักผ่อน ดูแลบุพกำรี  ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือไปประกอบอำชีพ 

ที่อ่ืนที่ให้ค่ำตอบแทนสูงกว่ำ 
- กลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือไปปฏิบัติงำนที่อ่ืนที่ให้ค่ำตอบแทนสูงกว่ำ หรือเพ่ือไปบรรจุเข้ำรับรำชกำร  

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการก าหนดแผน/กิจกรรม เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ ดังนี้ 
- บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลก ำลังคนของหน่วยงำนให้มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน(ระบบ HRPOS)  
- มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรสูญเสียบุคลำกรและสถำนกำรณ์ก ำลังคน ด้ำนสำธำรณสุข ทุก 3 เดือน 
- มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกรสำธำรณสุข 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จัดกิจกรรมสร้ำงสุขใน

หน่วยงำน ส่งผลให้บุคลำกรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนได้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
“ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน” โดยส่วนใหญ่รูปแบบกิจกรรมเน้นกำรสร้ำง
สัมพันธ์ภำพในองค์กร กำรเห็นคุณค่ำของงำนและกำรมีควำมสุขกับงำนท่ีท ำในมิติต่ำงๆ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 
แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
ตัวชี้วัดที่ 56 ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 60

input Process output outcome 
โครงกำรสร้ำงสุขในองค์กร 
- กำรส ำรวจควำมสุขของคนท ำงำน
ด้วยเครื่องมือ Happinometer 
- กลุ่มบุคลำกรทุกหน่วยงำนในสังกัด 
สสจ.ล ำพูน 
- เกณฑ์ในกำรประเมินปี 61 คือ 
หน่วยงำนมีกำรประเมินดัชนีควำมสุข 
ของคนท ำงำน(Happinometer)ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 60 โดย  
ระดับที่ 1 ชี้แจงแนวทำงกำรวัดดัชนี
ควำมสุขของคนท ำงำนและกำรน ำ
ดัชนีควำมสุข ของคนท ำงำนไปใช้  
ระดับที่ 2 มีกำรส ำรวจข้อมูล  
ระดับที่ 3 มีกำรวิเครำะห์สังเครำะห์
ข้อมูล และน ำเสนอผลต่อผู้บริหำร  
ระดับที ่4 มีกำรท ำแผนพัฒนำ
ควำมสุขของคนท ำงำน  
ระดับที่ 5 มีกำรใช้แผนพัฒนำ
ควำมสุขของคนท ำงำน 
-งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมสร้ำง
สุขจำกหน่วยงำนตนเอง 

- ในปี2560 มีกำรส ำรวจดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำน ด้วยเครื่องมือ Happinometer โดย
ผ่ำนระบบ Online-based หรือMobile App-
based ของกองยุทธศำสตร์และแผนงำน
กระทรวงสำธำรณสุข ในหน่วยงำนสังกัด สสจ.
ล ำพูนจ ำนวน 88 แห่ง (รพท. 1 แห่ง/รพช.7 
แห่ง/สสอ.8 แห่ง/รพ.สต. 71 แห่ง) 

- ปี 2560 จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
วัดควำมสุขของคนท ำงำนฯและกำรน ำดัชนี
ควำมสุขของคนท ำงำนไปใช้ 

- ปี 2561 กองยุทธศำสตร์ฯ คืนข้อมูลควำมสุข
ให้จังหวัดใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนสร้ำงสุข 

- จังหวัดคืนข้อมูลควำมสุขของคนท ำงำนให้
หน่วยงำนเพื่อน ำไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
จัดท ำแผนสร้ำงสุขในองค์กร 

- ทุกหน่วยงำนใน สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูนจัดท ำแผนสร้ำงสุขในองค์กร 

- ทุกหน่วยงำนใน สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน จัดกิจกรรมสร้ำงสุขในหน่วยงำน 

- พบว่ำ หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ได้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน 87 แห่ง
จำกทั้งหมด 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.89 และมี
จ ำนวนบุคลำกรตอบแบบ 2532 คนจำกบุคลำกร
ทั้งหมด 2870 คิดเป็นร้อยละ 88.22 
และค่ำเฉลี่ยควำมสุขโดยรวมของบุคลำกร ในสังกัด 
สสจ.ล ำพูน อยู่ที่ 64.10 โดยที่ค่ำเฉลี่ยควำมสุขใน
มิติจิตวิญญำณดี (Happy soul)สูงที่สุด คือ 71.73 
รองลงมำคือมิติน้ ำใจดี(Happy Heart) 70.09 ส่วน
มิติสุขภำพกำรเงินดี(Happy Money) 51.96 ซึ่ง
ค่อนข้ำงต่ ำกว่ำคะแนนควำมสุขในมิติอ่ืนๆ และมี
ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันองค์กร อยู่ที่ 65.46  
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดสสจ.ล ำพูน
จัดกิจกรรมสร้ำงสุขในหน่วยงำน  โดยส่วนใหญ่
รูปแบบกิจกรรมเน้นกำรสร้ำงสัมพันธ์ภำพใน
องค์กร กำรเห็นคุณค่ำของงำนและกำรมีควำมสุข
กับงำนที่ท ำในมิติต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
รำยละเอียด อยู่ใต้ตำรำง 

- บุคลำกรมีควำมสุข
เพ่ิมข้ึนร้อยละ... 
(รอผลกำรประเมิน ปี 
62) 
- อัตรำกำรคงอยู่ของ
บุ คลำกร Retention 
rate เพ่ิมข้ึน ...ร้อยละ 



๕๐๓ 

กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 

หน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
สสจ.ล ำพูน -กำรประชุมตัวแทนกลุ่มนักสร้ำงสุขจังหวัดล ำพูน เพ่ือก ำหนดแผนและกำรจัดกิจกรรม

สร้ำงสุขในหน่วยงำน ตำมยุทธศำสตร์ 3E(Enter Engage Exit) 
-กิจกรรมท ำบุญตักบำตร และฟังธรรม ในวันส ำคัญทำงศำสนำ 
-จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้ำน(ท ำบุญตักบำตร/
ประกวดแต่งกำยชุดพ้ืนเมือง/แอ่วกำดหมั้วคัวฮอม/พิฑีรดน้ ำดมหัวผู้บริหำรและ
ผู้สูงอำยุ 
-กิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ 
-สถำนที่และสิ่งแวดล้อมสะอำด ด้วยกำรท ำกิจกรรม 5 ส  
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันส ำคัญต่ำงๆ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตใจ ให้เกิดควำมรัก 
ควำมผูกพัน (ให้เกิดควำมประทับใจครั้งแรก) 
-จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงำนดีเด่น
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมจิตอำสำต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ร่วมกับสมำคมแม่บ้ำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
- ส่งเสริม สนับสนุน กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ทุกระดับ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ ใหม่  ตำมแผนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทำงกำรเงินของ
กระทรวงสำธำรณสุข (Happy money Program) 

รพ.ล ำพูน -โครงกำรพัฒนำ สัมพันธภำพบุคลำกร : คนเกิดเดือนเดียวกัน(กิจกรรมพัฒนำ
สัมพันธภำพ คนที่เกิดเดือนเดียวกัน ทุกวิชำชีพ ทุกหน่วยงำน มำพบปะและใช้เวลำ
ร่วมกัน ใน 1 วัน ได้แก่ กำรท ำบุญวันเกิด กำรท ำดีตำมรอยพ่อ โดยกำรสร้ำงสำธำรณ 
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ท ำควำมสะอำดวัด กำรช่วยเหลือชุมชน คนด้อย 
-กิจกรรมคุณค่ำคนหลังบ้ำนเป็น กำรเยี่ยมเยียน ทุกข์สุข ของบุคลำกรที่อยู่เบื้องหลัง 
เพ่ือให้รู้จักกัน เห็นคุณค่ำในตัวเอง ของบุคลำกรที่อยู่เบื้องหลัง 
-ส ำนึกต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์:โครงกำรลำนสบำย/โครงกำร รพ.อำหำรปลอดภัย/
โครงกำรโรงทำนน้ ำดื่ม 
-โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม(Team work) เพ่ือยกระดับผลกำรด ำเนินงำน
ในโรงพยำบำลล ำพูน 
- กำรสร้ำงและพัฒนำคุณค่ำในตนเองและเพ่ือนร่วมงำน  คุณค่ำคนเกษียณ : แสดง
คุณค่ำของคนในองค์กรและเพ่ือนร่วมงำน 
-กำรเสริมสร้ำงควำมสุขและสุขภำพดี : โครงกำรวิ่งสะสมระยะทำง  
-โครงกำรสวดมนต์ตอนเช้ำในบุคลำกรและผู้ป่วยโรงพยำบำลล ำพูน  
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (กระตุ้นกำรท ำควำมดีด้วย
โครงกำรต้นไม้แห่งควำมดี/เวทีชื่นชมผู้ท ำควำมดี ปฏิบัติดี เป็นแบบอย่ำงให้กับผู้อื่น 
-ท ำบุญตักบำตร ในวันส ำคัญต่ำงๆ  
-กำรทอดผ้ำป่ำเพื่อซื้อเครือ่งมือแพทย์ และกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
-กิจกรรม 5 ส 
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หน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
รพ.ป่ำซำง -กิจกรรมสมำธิวันละ 1 เวลำ(เช้ำ กลำงวัน/เย็น)แก่ จนท./ผู้รับบริกำร ครั้งละ 5 นำท ี

-กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ จนท. ณ วัดดอยหลังถ้ ำ 
-สนับสนุนส่งเสริม จนท.ไปเรียนหลักสูตรครูสมำธิ( 6ด) 
เพ่ือเป็นครูสมำธิ 
-กิจกรรมท ำบุญ ถวำยทำน โรงทำน ตำมวัดต่ำงๆ ฯโดยผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำซำง 
-กิจกรรมท ำบุญตักบำตรทุกวันอำทิตย์สุดท้ำยของเดือน 
-สร้ำงบรรยำกำศ สร้ำงสุขในวันเกิด (กำรท ำทำน) 
- กิจกรรมปันจักยำน ชุมชนมีส่วนร่วม ระดมทุนสร้ำงตึกผู้ป่วยใน 
- โรงพยำบำลสนับสนุนน้ ำดื่มให้แก่ผู้มำปฏิบัติธรรม วัดป่ำรัชดำรำม /วัดรัชตธรรม
สถำน/สถำบันจิตตำนุภำพ 155 
 

รพ.บ้ำนโฮ่ง -กิจกรรมท ำบุญตักบำท(ทุกวันพุธ สัปดำห์แรกของเดือน) 
-กิจกรรมสวดมนต์ท ำวัตร ช่วงพักเท่ียงวันพุธ 
-กิจกรรม ชื่นชม ชวนเชียร์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลำกรที่เป็นแบบอย่ำง ในกำรประชุม
ประจ ำเดือน เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ 
 

รพ.ลี้ -โครงกำรปฏิบัติธรรมเสริมคุณภำพชีวิต กำยจิตแจ่มใส 
-โครงกำรจัดท ำหนังสือโรงพยำบำลลี้ครบรอบ 77 ปี 
-โครงกำรจัดท ำวำรสำรของโรงพยำบำล 
-โครงกำรลี้จ๊ะวะมินิมำรำธอน 2018 
-โครงกำรจิตอำสำโฮงยำลี้ 
-โครงกำรท ำบุญตักบำตรทุกวันอังคำร 
-โครงกำรรดน้ ำด ำหัวปี๋ใหม่เมือง 
-โครงกำรกีฬำสีภำยใน/งำนส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 
-โครงกำร DPAC จนท. 
-โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงกำรท ำบุญองค์กรประจ ำปี 
 

รพ.ทุ่งหัวช้ำง -โครงกำรผู้บริหำรสื่อสำรเจ้ำหน้ำที่ ปี 2561 
-โครงกำรพัฒนำสถำนที่ท ำงำนหน้ำอยู่ 
-โครงกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

รพ.แม่ทำ -กิจกรรมสร้ำงควำมสุขโดยกำรมอบของขวัญให้ก ำลังใจ แก่ จนท.รพ.(ผู้บริหำร/ผู้มี
รำยได้มำก ให้ผู้มีรำยได้น้อย) 
-โครงกำรรณรงค์ใช้หมวกกันน็อค 
-ประเพณีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ 
-รณรงค์สร้ำงสุขนิสัยในกำรท ำควำมสะอำดส้วมเพ่ือสุขภำพที่ดี 
-กิจกรรม 5  
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หน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรที่ได้ด าเนินการ 
รพ.บ้ำนธิ -โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมเจ้ำหน้ำที่ใหม่ของโรงพยำบำล 

-กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้บุคลำกรมีส่วนร่วม มีควำมสำมัคคี รู้สึกมีคุณค่ำ เช่นงำนเลี้ยง
สวัสดีปีใหม่ งำนรดน้ ำด ำหัววันสงกรำนต์ งำนเลี้ยงรับส่ง จนท. งำนท ำบุญโรงพยำบำล 
ท ำบุญเจ้ำหน้ำที่ สนับสนุนให้หน่วยงำนจัดกิจกรรม OD 

รพ.เวียงหนองล่อง -กิจกรรมปีใหม่ แจกของขวัญ แก่ จนท. 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
-กิจกรรมท ำบุญปล่อยปลำในโรงพยำบำล 

สสอ.เมือง -กิจกรรมรับประทำนอำหำรเช้ำ-อำหำรกลำงวันร่วมกัน เพ่ือสร้ำงควำมผูกพัน 
-กิจกรรมมอบขอขวัญวันเกิดซึ่งกันและกัน 
-จัดกิจกรรมออกก ำลังกำย 

สสอ.ป่ำซำง - กิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ 
- กิจกรรมแก้ไขปัญหำทำงกำรเงิน 

สสอ.บ้ำนโฮ่ง - กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพทำงกำรเงิน 
- กิจกรรมออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 

สสอ.ลี้ -เผยแพร่ และกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน Happy money 
-ตั้งชมรม และเผยแพร่กำรต่อต้ำนทุจริต 

สสอ.ทุ่งหัวช้ำง -กิจกรรมออกก ำลังกำยทุกวันพุธ 
-เทศกำลท ำบุญ ตักบำตร ฟังเทศน์ บ ำเพ็ญทำนวัดห้วยห้ำ 
-ปลูกป่ำในวันป่ำไม้ ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ 

สสอ.แม่ทำ -แผนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมสุข (สิ้นปี๋ ม่วนใจ๋รักใคร่กลมเกลียว) 
-แผนกำรสร้ำงควำมส ำนึก ระลึกผู้มีคุณในเทศกำลสงกรำนต์ 
-แผนกำรสร้ำงสุข พัฒนำและละลำยพฤติกรรมบุคลำกร 

สสอ.บ้ำนธิ -โครงกำรปฏิบัติธรรม 
-กิจกรรมออกก ำลังกำย 

สสอ.เวียงหนอง
ล่อง 

- โครงกำรสร้ำงสุขได้ใน 5 นำที  
  (ฝึกท ำสมำธิโดยอำจำรย์ท ำสมำธิ / ฝึกท ำสมำธิทุกวันวันละ 5 นำที) 
-โครงกำรแบ่งปันเพื่อร่วมงำน  
  ปลูกผักในหน่วยงำนและในครัวเรือน และน ำผลผลิตมำแบ่งเพ่ือนร่วมงำน 
-ชี้ช่องกำรเงินก่อนเกษียณ 
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ตัวชี้วัดที่ 54 ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน หมำยถึง กำรมีกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
ได้บุคลำกรด้ำนสุขภำพทั้งปริมำณและศักยภำพที่เพียงพอ มีขีด สมรรถนะอย่ำงมืออำชีพ และศักยภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ในทุกระดับสถำนบริกำร ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้อย่ำงครอบคลุมทั่วถึงทุกสิทธิ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  
  1.มีกำรวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มสำขำ/วิชำชีพ  
  2.กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
  3.กำรบริหำรงบประมำณด้ำนก ำลังคน 
  4.กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
  5.กำรประเมินผลกระทบจำกปัญหำก ำลังคนและกำรแก้ไขปัญหำ 
 

ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
ทั้ง 5 

มำตรกำร 
 

Small Success ตำมเกณฑ์ 
9 เดือน (ระดับ 4) 

ผลงำน 
9 เดือน 

1.กำรวำงแผน
กำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน
ของเขตสุขภำพ  

มีกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ก ำลังคน/แผนพัฒนำบุคลำกร
โดยกำรมีส่วนร่วมในพื้นที่ 

แผนก ำลงัคนเชื่อมโยงกบั
ยุทธศำสตร์4 Excellence  
ครอบคลุม 4 กลุ่มในทุก
ระดับบริกำร 

แผนพัฒนำครอบคลุม 
5 กลุ่มสำขำ/วิชำชีพ
(ไม่ครอบคลุมทุกสำย
งำน)ในทุกดับบริกำร 

2.กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือ
ด้ำน
HRM&HRD  
 

ประสำนกำรผลิตและพัฒนำกับ
สถำบันกำรศึกษำในเขตสุขภำพ  
 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ของสถำบันกำรผลิตและ
พัฒนำร้อยละ 80 

มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ของสถำบันกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ของเขตสุขภำพ 
ครอบคลุมร้อยละ80 

3.กำรบริหำร
งบประมำณ
ด้ำน
HRM&HRD  

1.จัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
2.ก ำกับ ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ  

ร้อยละ 70 ของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ  

เบิกจ่ำยงบประมำณ
ในกำรพัฒนำร้อยละ 
64.95 

4.กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำร
ผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน   
 

1.จัดสรรบุคลำกรมีกำรกระจำย
อย่ำงเหมำะสม 
2.ก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตและ
พัฒนำ และด ำเนินกำรพัฒนำ
ก ำลังคนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของจังหวัด 
3. ก ำกับติดตำมผลกำรพัฒนำ
บุคลำกร  

ร้อยละ 85 ของบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนที่วำงไว้  
 

บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำ ประชุม/อบรม 
ร้อยละ 68.26 (ที่มี
กำรเก็บรำยงำน) 

5.กำร
ประเมินผล
กระทบของ
HRM&HRD  

มีแนวทำงกำรจัดกำรปัญหำกำร
ผลิตและพัฒนำก ำลังคนของเขต
มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ
นโยบำย  

จ ำนวนข้อร้องเรียน  
< 15 % ของภำพรวม
กระทรวง  
 

ระดับ 5 
ไม่พบข้อร้องเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 55 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ร้อยละบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  หมำยถึง จ ำนวนบุคลำกรทั้ง 5 กลุ่มที่ได้รับ
กำรพัฒนำตำมเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มำตรำ 47 เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
แผนบริหำรอัตรำก ำลังของเขตสุขภำพ ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ได้ก ำหนดให้ 
ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะที่เหมำะสม 
สำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

1. จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของ
องค์กร โดยวำงแผนบริหำรอัตรำก ำลังให้ครอบคลุมกิจกรรมดังนี้ 

   1.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
   1.2 พัฒนำและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลำกร 
   1.3 บริหำรบุคลำกรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสำยงำนหลัก 
   1.4 กำรสร้ำง/พัฒนำข้ำรำชกำรเพ่ือสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 
   1.5 กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนให้แก่บุคลำกร 
   1.6 กำรจัดระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ 
2. กำรพัฒนำบุคลำกร ซึ่งเป็นกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ตลอดจนท ำให้บุคลำกรมีควำมเติบโตก้ำวหน้ำและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำร
พัฒนำบุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทำงกำร เช่นกำรบรรยำย กำรฝึกอบรมเป็นต้น 
และแบบที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรสอนงำน กำรเป็นพ่ีเลี้ยง กำรสอนแนะ(Coaching) และกำรสอนงำนอย่ำงใกล้ชิด 
 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95    ร้อยละ 100 

บุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้รับกำรพัฒนำบุคลำกร ในรูปแบบกำร
ประชุม อบรม ร้อยละ 68.26 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

บุคลากร เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1.บุคลำกรวิชำชีพ  
(Health professionals) 

978 747 76.38 

2.บุคลำกรสหวิชำชีพ  
(Allied Health Professionals) 

44 26 59.09 

3. บุคลำกรสนับสนุนวิชำชีพ 
(Associates Health personal) 

212 122 57.55 

4.บุคลำกรสำยสนับสนุน 
(Back office) 

173 80 46.24 

5.บุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่
บริหำรงำน 

74 36 48.65 
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แบ่งกลุ่มบุคลำกรออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
1.บุคลำกรวิชำชีพ (Health professionals) ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

พยำบำลวิชำชีพ นักเทคนิคกำรแพทย์ นักกำยภำพบ ำบัด และ นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
2.บุคลำกรสหวิชำชีพ (Allied Health professionals)  
  2.1 บุคลำกรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบด้วย นักรังสีกำรแพทย์ นักกิจกรรมบ ำบัด 

นักจิตวิทยำคลินิก/นักจิตวิทยำ นักเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย นัก เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   
นักฟิสิกส์รังสี และนักกำรแพทย์แผนไทย   

  2.2 บุคลำกรอ่ืน ประกอบด้วย นักวิชำกำรทันตสำธำรณสุข  นักโภชนำกำร
นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นักสังคมสงเครำะห์ นักวิชำกำรศึกษำพิเศษ นักกำยอุปกรณ์ นักวิชำกำร
อำหำรและยำ 

3.บุคลำกรสนับสนุนวิชำชีพ (Associates Health personal) ประกอบด้วย เจ้ำพนักงำน
ทันตสำธำรณสุข  เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ เจ้ำพนักงำน
เวชกิจฉุกเฉิน เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และ เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์  

4.บุคลำกรสำยสนับสนุน(Back office) ประกอบด้วย นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี       
นักทรัพยำกรบุคคล นักจัดกำรงำนทั่วไป นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนพัสดุ นิติกร นักสถิติ  นักวิช ำกำร/
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์  นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์             
เจ้ำพนักงำนธุรกำร   

5.บุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่บริหำรงำน  บุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่บริหำรงำนประกอบด้วย ระดับสูง 
ระดับกลำง ระดับต้น 
โดยมีรำยละเอียดของกำรพัฒนำ ดังนี้ 
การพัฒนาบุคลากรก่อนประจ าการ 

นักเรียนทุนหลักสูตรต่ำงๆ กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีนักเรียนทุนหลักสูตรต่ำงๆ กระทรวงสำธำรณสุข ตั้งแต่            

ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 และจะต้องกลับมำปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำร ในปีงบประมำณ 2560 – 2562       
ดังตำรำงดังต่อไปนี้ 
ตาราง 147 สรุปจ ำนวนนักเรียนทุนหลักสูตรต่ำง ๆ ของกระทรวงสำธำรณสุข จ ำแนกตำมหลักสูตรที่ศึกษำ มีดังนี้ 

 

หลักสูตร 
ปีท่ีกลับมาปฏิบัติงาน 

2560 2561 2562 
พยำบำลศำสตรบัณฑิต 17 9 16 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 3 4 1 
สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำทันตสำธำรณสุข 2 2 2 
แพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 2 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 2 1 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเทคนิคเภสัชกรรม 1 2 1 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำเวชระเบียน 1 1 1 

รวม 27 21 23 
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การพัฒนาบุคลากรขณะประจ าการ 
1.กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่   
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ทุกคนต้องผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำร

ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.2553    
ในข้อที่ 8 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบ
แผนของทำงรำชกำรและเป็นข้ำรำชกำรที่ดี โดยขบวนกำร 1.กำรปฐมนิเทศเพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง 
อ ำนำจหน้ำที่ ผู้บริหำร และวัฒนธรรมของส่วนรำชกำร รวมทั้งสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่ำงทอลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 2.กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย กฎและระเบียบแบบแผนของ
ทำงรำชกำร 3.กำรอบรมสัมมนำร่วมกันเพื่อปลูกฝังกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี  

การปฐมนิเทศ 
ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้จัดปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 

เพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ผู้บริหำร และวัฒนธรรมของส่วนรำชกำร รวมทั้งสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย แพทย์ 17 คน 
เภสัชกร 1 คน และกลุ่มวิชำชีพต่ำงๆ (พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำรสำธำรณสุข แพทย์แผนไทย และอ่ืนๆ) 
จ ำนวน 3 คน   

การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีข้ำรำชกำรบรรจุใหม่เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำร่วมกันเพ่ือปลูกฝัง

กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี จำกวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวนทั้งสิ้น 25 คน  
2.กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดกำรอบรมปฐมนิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรต่ำงๆ 

ของกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 21 คน ประกอบด้วย พยำบำลวิชำชีพ 11 คน นักวิชำกำรสำธำรณสุข 4 คน 
นักวิชำกำรทันตสำธำรณสุข 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม 2 คน ปวส.เวชระเบียน 1 คน  
และได้จัดให้บุคลำกรดังกล่ำวไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ที่มีควำมขำดแคลน
และมีต้องกำรรองรับระบบบริกำรสำธำรณสุข  

3.การอบรมเฉพาะทาง 
ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้สนับสนุนให้หน่วยงำนในสังกัดมี

กำรพัฒนำบุคลำกร ทั้งในรูปแบบที่หน่วยบริกำรจัดกำรอบรมให้ หรือส่งบุคลำกรไปเข้ำรับกำรอบรมจำก  
สถำบันต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมช ำนำญหรือประสบกำรณ์ในงำน เพ่ือรองรับระบบกำรบริกำรสุขภำพตำม 
Service Plan ในสำขำต่ำง ๆ เช่นกำรอบรมเฉพำะทำง ในกลุ่มแพทย์ พยำบำลวิชำชีพ เภสัชกร และบุคลำกร
ด้ำนอื่นๆ ดังนี้ 
     1.กำรพยำบำล สำขำเวชปฏิบัติทั่วไป (กำรรักษำโรคเบื้องต้น)  

สสอ.ทุ่งหัวช้ำง   จ ำนวน  2  รำย 
สสอ.ลี้    จ ำนวน  2  รำย 
สสอ.เมือง    จ ำนวน  1  รำย 
สสอ.เวียงหนองล่อง  จ ำนวน  2  รำย 
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     2.กำรพยำบำล สำขำกำรผดุงครรภ์    รพ.ลี้ จ ำนวน  1  รำย 
     3.กำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด  รพ.ล ำพูน  จ ำนวน  1  รำย 
     4.กำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง  รพ.ทุ่งหัวช้ำง จ ำนวน  1  รำย 
     5.กำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  รพ.ล ำพูน จ ำนวน  1  รำย 
     6.กำรพยำบำล สำขำกำรบริหำรกำรพยำบำล  รพ.ล ำพูน  จ ำนวน  2  รำย 
     7.กำรพยำบำล สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ) รพ.ล ำพูน จ ำนวน  3  รำย 

การศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรใน

สังกัดสำมำรถลำศึกษำเพ่ิมเติมในประเทศ หลักสูตรต่ำง ๆ ทั้งหมดจ ำนวน 44 รำย ดังนี้ 
ตาราง 148 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ลำศึกษำเพ่ิมเติมภำยในประเทศ จ ำแนกตำมหน่วยบริกำร 

หน่วยงำน แพทย์ ทันตแพทย์ พยำบำล เภสัชกร นักกำยภำพ จพ.วิทย์ฯ 
เจ้ำ
พนักงำน
สำธำรณสุข รวม 

เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ 
สสจ.ล ำพูน   1 1           2 
รพ.ล ำพูน 7 4  2 5        1  16 
รพ.ป่ำซำง 4 4             8 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 1      1        2 
รพ.ลี้ 2 1 1 1           5 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 3 1     1  1      5 
รพ.แม่ทำ             2  3 
รพ.บ้ำนธิ 1 2             3 
รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

              0 

สสอ.เมือง               0 
สสอ.ป่ำซำง               0 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง               0 
สสอ.ลี้               0 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง               0 
สสอ.แม่ทำ               0 
สสอ.บ้ำนธิ               0 
สสอ.เวียง
หนองล่อง 

              0 

รวม 18 12 2 4 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 44 
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5. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มแพทย์ 
5.1. การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
ในปีกำรศึกษำ 2562 กระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรจัดสรรโควตำกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน

ในสำขำต่ำงๆ แก่จังหวัดล ำพูน (เฉพำะรอบ1 และ2) ดังนี้ 
- โรงพยำบำลล ำพูน (รอบที่1)  ได้ 6 สำขำ (สำขำศัลยศำสตร์/ สำขำประสำทวิทยำ /สำขำโสต ศอ นำสิก 

/สำขำอำยุรศำสตร์ 2 ทุน/สำขำอำยุรศำสตร์โรคระบบทำงเดินอำหำร)    
- โรงพยำบำลป่ำซำง (รอบที่1) ได้ 2 สำขำ (สำขำศัลยศำสตร์และสำขำรังสีวิทยำวินิจฉัย (โควตำเขต) 
- โรงพยำบำลลี้ ได้โควตำจังหวัด (รอบท่ี2) ได้ 1 สำขำ (สำขำศัลยศำสตร์) 
- โรงพยำบำลป่ำซำง ซึ่งก ำลังจะพัฒนำเป็นโรงพยำบำลระดับ M2 มีแพทย์ที่ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร

ฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน ซึ่งกลับมำปฏิบัติงำนในปี 2561 ได้แก่ สำขำกุมำรเวชศำสตร์/ สำขำวิสัญญีวิทยำ/ 
/สำขำสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ/ สำขำอำยุรศำสตร์  
 

การพัฒนาศักยภาพในกลุ่มผู้บริหาร 
- กำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับกลำง จ ำนวน 5 รำย 
- กำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น จ ำนวน 7 รำย 
- กำรอบรมพัฒนำทักษะกำรสอนงำน(Coaching) ส ำหรับหัวหน้ำกลุ่มงำน สสจ./รพท./รพช./

สสอ./รพสต. จ ำนวน 50 คน เพ่ือเสริมสร้ำงให้ผู้เข้ำอบรมเป็นผู้บังคับบัญชำที่มีคุณภำพ พัฒนำทักษะกำรสอน
งำนให้มีประสิทธิภำพ มีเทคนิคกำรสอนงำนที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และลูกน้องประเภทต่ำงๆ ในองค์กร 
  

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
- ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนด้ำน

คุณธรรมจริยธรรม ในประเด็น “คุณธรรมน ำจิตอำสำ สร้ำงคุณค่ำพัฒนำสังคมไทย”เพื่อให้บุคลำกร
กระทรวงสำธำรณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริม
หน่วยงำนให้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนเด่นด้ำนกำรพัฒนำโรงพยำบำลคุณธรรม/หน่วยงำนคุณธรรม เชิดชูคนดี          
ศรีสำธำรณสุข และขยำยผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมไปยังเครือข่ำยทั้งในและนอก
กระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 3 ประเภท  

1) คัดเลือกหน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำโรงพยำบำลคุณธรรม/ หน่วยงำนคุณธรรม    
จังหวัดละ 1 ผลงำน  

2) คัดเลือกบุคลำกรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม(คนดีศรีสำธำรณสุข) กลุ่มข้ำรำชกำร  
จ ำนวน 1 คน กลุ่มพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว/พนักงำนกระทรวง จ ำนวน 1 คน 

3) คัดเลือกเรื่องเล่ำดีเด่น ในประเด็น“คุณธรรมน ำจิตอำสำ สร้ำงคุณค่ำพัฒนำสังคมไทย”  
จังหวัดละ 1 ผลงำน  โดยมีผลกำรคัดเลือก ระดับจังหวัด ดังนี้ 
         1.หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำโรงพยำบำลคุณธรรม/หน่วยงำนคุณธรรม 
ได้แก่  โรงพยำบำลล ำพูน 

 2.บุคคลดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม(คนดีศรีสำธำรณสุข) มี 2 ประเภท  
ประเภท ข้ำรำชกำร ได้แก่ 
  ล ำดับที่ 1 นำงกำญจนำ เลิศวุฒิ  
   ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ (ด้ำนส่ง เสริมพัฒนำ)  
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ล ำดับที่ 2 นำงจันทร์จิรำ นันตำเวียง   
     ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
  บ้ำนโป่งแดง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
  ล ำดับที่ 3 นำงสำวกำญจนำ แซ่ยับ   
     ต ำแหน่งทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง  
ประเภท พนักงำนรำชกำร/ลจ.ประจ ำ/ลจ.ชั่วครำว/พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข    
             ล ำดับที่ 1 นำงร ำเพย วงศ์ฝั้น   
     ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้(ลูกจ้ำงประจ ำ) โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
  ล ำดับที่ 2 นำงสำวพลับพลึง ปัญญำวงค์   
     ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข (พกส.) โรงพยำบำลลี้ 
  ล ำดับที่ 3 นำยณรงค์ชัย มณีทอง   
     ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้ (พกส.) โรงพยำบำลป่ำซำง  

 3. กำรประกวดเรื่องเล่ำดีเด่น ในประเด็น“คุณธรรมน ำจิตอำสำ สร้ำงคุณค่ำพัฒนำสังคมไทย”  
  ล ำดับที่ 1 นำงมนสิชำ ครองศิริ   
     ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลป่ำซำง 
  ล ำดับที่ 2 นำงจินตนำ เรือนอินทร์ ต ำแหน่งพยำบำลชีพช ำนำญกำร  
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง  
  ล ำดับที่ 3 นำงจันทร์เพ็ญ เตโช   
    ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.แม่แรง อ ำเภอป่ำซำง  
 

ผลกำรคัดเลือกในระดับ เขต ได้แก่ 
 1. หน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำโรงพยำบำลคุณธรรม/หน่วยงำนคุณธรรม 

ได้แก่  โรงพยำบำลล ำพูน 
 2. บุคคลดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม(คนดีศรีสำธำรณสุข)   

ประเภท พนักงำนรำชกำร/ลจ.ประจ ำ/ลจ.ชั่วครำว/พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข    
ได้แก่  นำงร ำเพย วงศ์ฝั้น ต ำแหน่งพนักงำนช่วยเหลือคนไข้(ลูกจ้ำงประจ ำ) โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
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กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์การเลือก 
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➢ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

สถานการณ์  
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพศ. รพท. รพช. สอน. และ รพ.สต.) 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 80 แห่ง โดยทุกแห่ง          

มีรายการยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จ านวน 34 แห่ง จากท้ังหมด 80 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 42.50 

-ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
-ระดับ รพ.สต./สอน./ศสช.เปิดให้บริการ จ านวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.11 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยา
สมุนไพร) จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

โรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากงบกลางของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,000,000 บาท       
ในการผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

จ านวนแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 
แพทย์แผนไทย/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 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 60 คน ในสถานบริการ 31 แห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 27.24 (ผ่านเกณฑต์ัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมิ 45 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
               จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2561 

      
 
แผนภูมิ 46 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
               จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 
 

 
 

  ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 เมื่อจ าแนกเป้าหมายตามระดับของสถานบริการ
สาธารณสุขพบว่า ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (เป้าหมายร้อยละ 10) โรงพยาบาลล าพูนมีผล
การด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.48 ในปีงบประมาณ 2560 เป็นร้อยละ 3.76 ในปีงบประมาณ 2561      
แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ผ่านตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป     
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ส่วนระดับโรงพยาบาลชุมชนพบว่า โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านตัวชี้วัด (เป้าหมายร้อยละ 20) จ านวน 3 แห่ง จาก
ทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ส าหรับระดับ รพ.สต. พบว่า รพ.สต. ส่วน
ใหญ่ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต. ที่ผ่านตัวชี้วัด
ระดับ รพ.สต. (เป้าหมายร้อยละ 30) จ านวน 55 แห่ง จากทั้งหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.46    ของ รพ.
สต.ทั้งหมด 
 

วิเคราะห์ GAP Analysis  
1. Monitoring and Evaluation Process (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผลการ

ด าเนินงาน) 
- มีการควบคุมก ากับและประเมินผลการด าเนินงานจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม 

HDC ผลการด าเนินงานพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 27.24 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

- มีการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
จังหวัดล าพูน ทุก 3 เดือน 

2.Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
- ด าเนินโครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก จังหวัดล าพูน 
- ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
- ด าเนินโครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชั่วโมง  
- โครงการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน  
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน 
3.Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 
- ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐานร้อยละเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10 (เท่ากับร้อยละ 21.63) โดยปัจจุบันผลการด าเนินงานของ
จังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 27.24 

4.Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 
- ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

การบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงด้านการจ่ายยาแผนไทยในหน่วยบริการ 
- ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป

ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  
- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทนและยา First line drug 
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5. GAP Analysis  

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

สถานบริการ
สาธารณสุขที่
เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกยังคง
มีน้อย โดยเปิด
ให้บริการเพียง
จ านวน 34 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 43.04 

แพทย์แผน
ไทย/แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ 
ยังคงมีน้อย 
โดยมีจ านวน 
16 คน ใน
สถานบริการ
สาธารณสุข
จ านวน 11 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 
13.92 

การบันทึก
ข้อมูลการ
ให้รหัสด้าน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก
ผ่านแฟ้ม
มาตรฐาน 
43 แฟ้ม 
โดย
เจ้าหน้าที่
ของหน่วย
บริการบาง
แห่งยังไม่
ถูกต้อง
หรือไม่
ครบถ้วน 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
การด าเนินงาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยโดย
คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน  
ทุก 3 เดือน 

ได้รับการ
สนับสนนุ
งบประมา
ณจาก 
กองทุนภูมิ
ปัญญา
การแพทย์
แผนไทย / 
สป./อบจ. 

ส่งเสริมการ
ใช้ยาสมนุไพร
โดยใช้เป็นยา
ทดแทนและ
ยาสมุนไพร 
First line 
drug พร้อม
กับการ
พัฒนา
สถานทีผ่ลิต
ยาให้ได้
มาตรฐาน 
GMP ของ
องค์การ
อนามัยโลก 

การขับเคลื่อน
และการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย จะ
ด าเนินการ
ร่วมกันใน
ลักษณะของสห
วิชาชีพ รวมถึง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
และร่วมเป็น
คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน 

  

6. Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 
การขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน จะด าเนินการ

ร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านการแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (Service 
Plan) จังหวัดล าพูน 

 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหา/อุปสรรค 
1.การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 

43 แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ผลงานตัวชี้วัดยังคงต่ าอยู่ 
และส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยจังหวัดล าพูน          
ใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันถึง 3 ระบบ คือ JHCIS (รพ.สต.) HosXP (รพช.) และ PMK (รพท. ล าพูน)  จึงมี
ความแตกต่างในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังพบว่าผลงานของโรงพยาบาลล าพูนบนโปรแกรม HDC  ต่ ากว่า
ความเป็นจริง 
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2.อัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสาธารณสุขในจังหวัดล าพูนยังคงมีจ านวนน้อย (มีจ านวน 16 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 ของ FTE รพ.สต.ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงาน     
ด้านการแพทย์แผนไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร 

3.สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดล าพูนซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าซาง แม้จะผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่พบว่าก าลังการผลิตยังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ยาสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดล าพูนและในเขตสุขภาพที่ 1 อีกทั้งปัจจุบันมาตรฐานการ
ผลิตยาสมุนไพรได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งยังคงประสบปัญหาใน
การพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการหา        
แบบแปลนอาคารผลิตที่เหมาะสมเพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป 

4.ขาดการชี้แจงแผนการด าเนินงานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยทาง
กรมใช้วิธีแจ้งเป็นหนังสือราชการซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว และแผนการด าเนินงานที่มาจากกรมไม่ได้สะท้อน
ถึงปัญหาการด าเนินงานในพ้ืนที่ โครงการบางอย่างไม่ได้แจ้งอยู่ในแผนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
แต่มีหนังสือสั่งการมาภายหลังซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ก่อน 

ข้อเสนอแนะ 
1.สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ         

การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2.พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน         

สถานบริการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่
ในต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/
แพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของ FTE 

3.พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับการพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร 
4.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือเป็นการสื่อสารสองทาง และสะท้อนถึงปัญหาในการด าเนินงานของพ้ืนที่ ไม่ควรท าเป็นหนังสือราชการมา
เพียงอย่างเดียว 

แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา  
1.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการบันทึก

ข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูน
มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของ FTE 

3.พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  

4.พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร 
First line drug 
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กลุ่มงานนิติการ 
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➢ สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในวงรำชกำร ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพ เพ่ือขับเคลื่อนแผน
แม่บท กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสำธำรณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
สอดคล้อง กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564      
ตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยที่
ภำรกิจงำนของกลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ตำมโครงสร้ำงปี 2560 คือ กำรให้ค ำปรึกษำและ
ควำมเห็นทำงกฎหมำย งำนนิติกรรมสัญญำและกำรบริหำรสัญญำ งำนด ำเนินกำรทำงวินัย  กำรเผยแพร่ให้
ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร และ        
กำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เนื่องจำกกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต กำรรักษำวินัยและกำรไม่กระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ เป็นสิ่งส ำคัญ
ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เป็นหน่วยงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   

หลักการด าเนินการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
ได้น ำแนวทำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำใช้ และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในหน่วยงำน
เป็นไปอย่ำงมีระบบ ตอบสนองต่อกำรจัดกำรกับปัญหำของผู้ร้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดตั้งศูนย์     
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   โดยจัดตั้งที่กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  มีค ำสั่งมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก ำหนดช่องทำงในกำรรับเรื่อง มีทั้งเป็นหนังสือ ทำงโทรศัพท์ บัตรสนเท่ห์ 
สื่อสำรมวลชน เว็บไซต์ หรือกำรร้องเรียน  ด้วยวำจำ เป็นต้น 

การด าเนินการ   กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประสานงานกลุ่มงาน  
ที่เกี่ยวข้องที่ถูกร้องเรียน หรือมีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการตามหน้าที่ และตามกฎ ระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่ถูกร้องเรียนโดยไม่ชักช้า มีการรายงานตามรอบของการรายงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และการแก้ไขปัญหา   
ในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา    

การจ าแนกประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ก ำหนด
ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีเรื่องเข้ำมำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
จัดกำรกับปัญหำของผู้ร้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมทุกประเด็น จึงจ ำแนกประเภท
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เป็น 6 ประเภท คือ  

1) กำรทุจริตต่อหน้ำที่  
2) พฤติกรรมบริกำรหรือกำรปฎิบัติงำน  
3) กำรพนัน/ยำเสพติด  
4) เดือดร้อน  
5) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
6) อ่ืนๆ 
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เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ร้องเรียนข้าราชการ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน หรือเสียหำยจำกกำรไปรับบริกำร       

ที่หน่วยบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลชุมชน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เป็นต้น รวมทั้งกำรแจ้งเบำะแส ที่ให้มีกำรตรวจสอบ 
หรือกรณีควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยเกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ละเลยต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ก ำหนดต้องปฎิบัติ หรือปฎิบัติล่ำช้ำหรือท ำกำรนอกเหนือหน้ำที่ ไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนหรือกระท ำโดยไม่สุจริต 
หรือไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น 

2. ร้องเรียนของประชาชน ผู้ร้องซึ่งเป็นประชำชนได้รับควำมเสียหำย เดือดร้อน ไม่ว่ำจะมี
คู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตำม และได้มำร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นหนังสือ หรือบัตรสนเท่ห์ รวมทั้งเรื่องจำก         
หน่วยรำชกำรอ่ืน ที่ขอให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ หรือตรวจสอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล กำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จัดท ำรำยงำนสรุปเป็นรำยรอบ 6 เดือน ซึ่งสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนมีนำคม 2561  

 

ตาราง 149 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จ ำแนกตำมประเภท และช่องทำง 
                กำรร้องเรียนรอบ 6 เดือนข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560ถึงเดือนมีนำคม 2561ปีงบประมำณ 2561  

ประเภทเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

จ านวนเร่ือง จ านวนเร่ือง ช่องทางการร้องเรียน หมำยเหตุ 
ข้อมูล 
ต.ค.60 
ถึง มี.ค.
61 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แก้ไข
แล้ว
เสร็จ 

ยุติเรื่อง 

อยู่
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

มำด้วย
ตนเอง 

ทำง
โทรศัพท์ 

หนังสือ เว็บไซต์  

1)กำรทุจริตต่อหน้ำที่ - - - - - - - -  
2)พฤติกรรมบริกำร
หรือกำรปฎิบัติงำน 

4 22.23 2 2 - - 4 -  

3)กำรพนัน/ 
ยำเสพติด 

- - - - - - - -  

4)เดือดร้อน 12 66.67 12  1 2 9 -  
5)กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1 5.55  1   1   
6)อื่นๆ 1 5.55  1 - - 1 -  

รวม 18 100 14 4 1 2 15 -  
 

ที่มา : จำกรำยงำนสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯตำมหนังสือบันทึกข้อควำมที่ ลพ 0032.05/035 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2561 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้รับข้อร้องเรียนประเภทเดือดร้อน มำก
ที่สุดจ ำนวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 66.67 ) รองลงมำ เป็นประเภทพฤติกรรมบริกำรหรือกำรปฎิบัติงำน จ ำนวน  4 เรื่อง 
(ร้อยละ 22.23) และประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และประเภทอ่ืนๆ มีเพียงจ ำนวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 5.55) ตำมล ำดับ 
ส่วนประเภทกำรทุจริตต่อหน้ำที่ และกำรพนัน/ยำเสพติด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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ตาราง 150 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำแนกตำมประเภท และช่องทำงกำร         
                ร้องเรียนรอบ 6 เดือน ข้อมูลระหว่ำงเดือนเมษำยน 2561 ถึง เดือนกันยำยน 2561 ปีงบประมำณ 2561  
 

ประเภทเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

จ านวนเร่ือง จ านวนเร่ือง ช่องทางการร้องเรียน หมำยเหตุ 
ข้อมูล 
เม.ย.61 

ถึง ก.ย.61 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แก้ไข 
แล้วเสร็จ 
ยุติเรื่อง 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิน 
กำร 

มำด้วย
ตนเอง 

ทำงโทร 
ศัพท์ 

หนังสือ เว็บไซต์  

1)กำรทุจริตต่อ
หน้ำที่ 

- - - - - - - -  

2)พฤติกรรม
บริกำรหรือกำร
ปฎิบัติงำน 

3 16.67 3 - - - 3 -  

3)กำรพนัน/ยำ
เสพติด 

- - - - - - - -  

4)เดือดร้อน 12 66.67 12 - 1 3 8 -  
5)กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

2 11.11 2 - - - 2 -  

6)อื่นๆ 1 5.55 - 1 - - 1 - อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ
ทำงวินัยและก.พ.ค.
พิจำรณำอุทธรณ์ 

รวม 18 100 17 1 1 3 14 -  
ที่มา : จำกรำยงำนสรุปเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ฯ ตำมหนังสือบันทึกข้อควำมที่ลพ 0032.05/041 ลงวันที่ 12 มีนำคม2562 

 
จำกตำรำง พบว่ำ ในรอบ 6 เดือนสุดท้ำย (ข้อมูลระหว่ำงเดือนเมษำยน 2561 ถึงเดือนกันยำยน 2561) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้รับข้อร้องเรียนประเภทเดือดร้อน  มำกที่สุด จ ำนวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 66.67) 
รองลงมำ เป็นประเภทพฤติกรรมบริกำรหรือกำรปฎิบัติงำน จ ำนวน 3 เรื่อง (ร้อยละ16.67 ) ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จ ำนวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 11.11) และประเภทอ่ืนๆ มีเพียงจ ำนวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 5.55) ตำมล ำดับ  ส่วนใน
ประเภทกำรทุจริตต่อหน้ำที่ และกำรพนัน/ยำเสพติด ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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ตาราง 151 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำแนกตำมประเภท และช่องทำงกำร  
                ร้องเรียนรอบ 12 เดือน ข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม  2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561 ประจ ำปี   
                งบประมำณ 2561 

ประเภทเรื่อง
ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

จ ำนวนเรื่อง จ ำนวนเรื่อง ช่องทำงกำรร้องเรียน หมำย
เหต ุข้อมูล ต.ค.

60 ถึง 
มี.ค.61 

ข้อมูล 
เม.ย.61 

ถึง ก.ย.61 

รวม 
12 

เดือน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แก้ไข
แล้ว

เสร็จยุต ิ

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนนิกำร 

มำด้วย
ตนเอง 

ทำง
โทรศัพท ์

หนังสือ เว็บ 
ไซต์ 

1)กำรทุจริตต่อ
หน้ำท่ี 

- - - - - - - - - -  

2)พฤติกรรม
บริกำรหรือกำร
ปฎิบัติงำน 

4 3 7 19.44 5 2 - - 7 -  

3)กำรพนัน/ 
ยำเสพตดิ 

- - - - - - - - - -  

4)เดือดร้อน 12 12 24 66.67 24 - 2 5 17 -  
5)กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 

1 2 3 8.33 2 1 - - 3 -  

6)อ่ืนๆ 1 1 2 5.56 - 2 - - 2 -  
 
รวม 

18 18 36 100 31 5 2 5 29 
 

-  

 

จำกตำรำง เมื่อพิจำรณำในภำพรวม รอบ 12 เดือน ข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือน
กันยำยน 2561 จะพบว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้รับข้อร้องเรียนประเภทเดือดร้อน มำกที่สุด 
จ ำนวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 66.67 ) รองลงมำเป็นประเภทพฤติกรรมบริกำรหรือกำรปฎิบัติงำน จ ำนวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 19.44) 
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 8.33) และประเภทอ่ืนๆจ ำนวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 5.56) 
ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำถึงเรื่องที่ ด ำเนินกำรแล้วได้ข้อยุติ  จะพบว่ำ ส่วนใหญ่ เป็นประเภทเดือดร้อน              
ที่ด ำเนินกำรได้ครบถ้วน ส่วนประเภทเรื่องร้องเรียนที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ในขณะที่รำยงำนรอบ 12 เดือน 
มีประเภทพฤติกรรมบริกำรหรือกำรปฎิบัติงำน จ ำนวน 2 เรื่อง ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 1 เรื่อง ส่วน
ประเภทอ่ืนๆ เป็นเรื่องเจ้ำหน้ำที่มีพฤติกรรมเข้ำข่ำยท ำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและเป็นเรื่องผู้ร้องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) 
 



 

  
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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➢ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

บทน า   
โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue disease)เป็นโรคประจ ำถิ่นของประเทศไทยและเป็นปัญหำ

สำธำรณสุขที่ส ำคัญของประเทศมำนำนกว่ำ 59 ปีโดยเริ่มมีกำรระบำดครั้งแรกในประเทศไทย  เมื่อปี พ.ศ.2501 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเขตเมืองใหญ่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 เกิดกำรระบำดครั้งใหญ่
โดยมีรำยงำนผู้ป่วยสูงถึง 174,285 รำย เสียชีวิต 1,007 รำย ทุกจังหวัด  มีรำยงำนผู้ป่วยมำกบ้ำงน้อยบ้ำงและ
มีรำยงำนต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี โดยมำกมักเป็นผู้ป่วยที่อำศัยในเขตเมืองเขตเทศบำลและชุมชนที่มีที่พัก
อำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น 

สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย จำกข้อมูลเฝ้ำระวังโรคจำกส ำนักระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562 พบผู้ป่วย 84,830 รำย จำก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรำป่วย 
129.66 ต่อแสนประชำกร เสียชีวิต 109 รำย คิดเป็นอัตรำตำย 0.17 ต่อแสนประชำกร อัตรำส่วน เพศชำยต่อ
เพศหญิง 1 : 0.92 กลุ่มอำยุที่พบมำกที่สุด เรียงตำมล ำดับ คือ 15-24 ปี (25.57 %) 10-14 ปี (20.90 %)   
25-34 ปี (13.64 %) สัญชำติเป็นไทยร้อยละ 96.0 พม่ำร้อยละ 2.6 อ่ืนๆร้อยละ 0.7 กัมพูชำร้อยละ 0.4      
ลำว ร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน ร้อยละ 0.1 เวียดนำม  ร้อยละ 0.0 มำเลเซีย ร้อยละ 0.0  ร้อยละ 0.0   
อำชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 48.5 รับจ้ำง ร้อยละ 19.2 ไม่ทรำบอำชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 17.1 เกษตร
ร้อยละ 5.9 งำนบ้ำน ร้อยละ 2.5  ค้ำขำยร้อยละ 2.3 อ่ืนๆร้อยละ 2.0 ข้ำรำชกำรร้อยละ 1.1 ทหำรร้อยละ 
0.6 นักบวชร้อยละ 0.3 ครู ร้อยละ 0.3 เจ้ำหน้ำที่ สำธำรณสุข ร้อยละ 0.3 ประมง ร้อยละ 0.1 อำชีพพิเศษSTI
ร้อยละ 0.0 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0  

สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก เขต 1 ข้อมูลจำกส ำนักระบำดวิทยำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561       
มีรำยงำนผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งเขต จ ำนวน 6,651รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 113.42ตอ แสนประชำกร และ
จังหวัดล ำพูนมีอัตรำป่วย จ ำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 63.14 ตอ แสนประชำกร 

ดังนั้น กำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจ ำเป็นที่ต้องเน้นระบบกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรค 
พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆและกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทั้งในยำมปกติและกำรรับมือใน
ภำวะฉุกเฉินเพ่ือให้หน่วยงำน เครือข่ำย สำมำรถด ำเนินกำรร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ 
กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ท ำกำรศึกษำเชิงพรรณนำ 

(Descriptive study) โดยใช้ข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังโรค (รง.506) น ำมำวิเครำะห์ให้สะท้อนทิศทำงของแผนงำน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำแนก 5 มิติ ดังนี้ 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behavioral 

risk 
Program 
Response 

Morbidity/ 
Mortality 

Abnormal event 
and outbreak 

1.ชุมชนที่มี
บ้ำนเรือนอยู่
หนำแน่น 
2.สภำพสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อำศัยไม่ถูก
สุขลักษณะ 
3.สภำพภูมิอำกำศ
(ปริมำณน้ ำฝน/ 
อุณหภูม/ิควำมชื้น 
4.สถำนที่,บ้ำนร้ำง  
ที่ไม่มีเจ้ำของหรือ 
ทิ้งร้ำง 
5.ชนิดของยุงพำหะ 
มียุงพำหะกระจำย
อยู่ทุกพื้นที่ของ
ประเทศ 
6.กำรเพิ่มขึ้นของ
ชุ มชนเมื องและ
แหล่งท่องเที่ยว 
7.กำรดื้อต่อ
สำรเคมีของยุงลำย 
8.อำชีพที่ ท ำงำน
อยู่ในแหล่งชุกชุม
ของยุ ง เช่น สวน
ผลไม้ เป็นต้น 

9.พฤติกรรม
ประชำชน 
-กำรป้องกันยุงกัด 
-ไม่ค่อยให้
ควำมส ำคัญในกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่อำศัยและกำร
ก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 
-มองว่ำหน้ำที่
ป้องกัน,ควบคุม
โรคเป็นหน้ำที่ของ
หน่วยรำชกำร 
10.กำรเคลื่อนย้ำย 
ของประชำกร  
11.ภู มิ ต้ ำนทำน
ของประชำชน  
12.กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำร
ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ต่อเนื่อง  
13.ควำมขัดแย้ ง
ภำยในชุมชน 

14.กำรจัดกำรพำหะน ำ
โรคแบบผสมผสำน
IVM=Integrated 
Vector 
Management) 
15.จ ำนวนสถำนบริกำร
สำธำรณสุข/ชุมชน/
โรงเรี ยนที่ มี กำรให้
ควำมรู้  เกี่ ยวกับกำร
ป้องกันตนเองจำกโรค
ไข้เลือดออก 
16.แผนปฏิ บั ติ กำร
ควบคุมโรคท ำลำยตัว
อ่อน,ตัวเต็มวัยและกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 
17.กำรสื่ อสำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 
ทุกกลุ่ม 
 

18.อัตรำป่วย, อัตรำ
ป่วยตำยในคนแยกรำย
อ ำเภอรำยเดือน, รำยปี 
19.กำรเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณโ์รครำย
สัปดำห์โดยจัดท ำ
ข้อมูลให้กับหน่วย
บริกำร 

20.กำรเฝ้ำระวังและ
ตรวจสอบข่ำวจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์, และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ (ที่มำ: 
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค, 
ส ำนักระบำดวทิยำ)  
21.รำยงำนกำรสอบสวน
โรคผู้เสียชีวิตจำก
ไข้เลือดออก 

 

ผลการวิเคราะห์ 
วันที่  2 มกรำคม 2562   มีรำยงำนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ ำนวน  256 รำย อัตรำป่วย 63.14 ต่อแสน

ประชำกร กระจำยใน 8 อ ำเภอ ได้แก่ พบอัตรำป่วยสูงสุดที่อ ำเภอบ้ำนธิ อัตรำป่วย 264.76 (47 รำย) รองลงมำ
อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อัตรำป่วย171.99 (33 รำย) อ ำเภอแม่ทำ อัตรำป่วย 122.38 (49 รำย) อ ำเภอลี้ อัตรำป่วย 95.01 
(64 รำย) อ ำเภอเวียงหนองล่อง อัตรำป่วย 92.68 (17 รำย) อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อัตรำป่วย 51.63 (22 รำย) อ ำเภอเมือง 
อัตรำป่วย 12.68 (18 รำย) และ อ ำเภอป่ำซำง อัตรำป่วย 10.32 (6 รำย) ตำมล ำดับไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต 
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แผนภูมิ 47  แสดงอัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล ำพูน                             
                ระหว่ำงปี พ.ศ.2556-2561 ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 
อัตรำป่วย/100,000 ปชก.          อัตรำป่วยตำย(ร้อยละ)  

 
 

แผนภูมิ 48   แสดงจ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จังหวัดล ำพูน พ.ศ. 2561  
                     ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562  จ ำแนกรำยเดือน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี 
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แผนภูมิ 49  แสดงจ ำนวนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(DHF, DSS, DF) จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
                ระหว่ำงวันที่1 มกรำคม2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

 
 

ตาราง 152  จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคD.H.F Total (26,27,66) รำยงำนทั้งหมด  
                 ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/แสน 

ปชก. 
จ านวนตาย 

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ) 

อัตราตาย/
แสน ปชก. 

เมือง 18 12.68 0 0.00 0.00 
แม่ทำ 49 122.38 0 0.00 0.00 
บ้ำนโฮ่ง 22 51.63 0 0.00 0.00 
ลี้ 64 95.01 0 0.00 0.00 
ทุ่งหัวช้ำง 33 171.99 0 0.00 0.00 
ป่ำซำง 6 10.32 0 0.00 0.00 
บ้ำนธิ 47 264.76 0 0.00 0.00 
เวียงหนองล่อง 17 92.68 0 0.00 0.00 

รวม 256 63.14 0 0.00 0.00 
  

กลุ่มเสี่ยงโรคไข้เลือดออก โรคที่เกิดจำกไวรัสเดงกี (Dengue disease) ที่ก ำหนดให้รำยงำนมำยัง
ระบบเฝ้ำระวังโรค (รำยงำน506) มีทั้งหมด 3 รหัสโรค ประกอบด้วย ไข้เดงกี (Dengue fever รหัส 66)     
เริ่มรำยงำนในปี พ.ศ. 2539 ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever รหัส 26) เริ่มรำยงำนในปี พ.ศ. 2519 
และไข้เลือดออกเดงกีช็อก (Dengue shock syndrome รหัส 27) เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภำวะควำมดันโลหิต
ลดต่ ำลง เริ่มรำยงำนในปี พ.ศ. 2524 โดยก ำหนดให้รำยงำน ตั้งแต่ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) โดยไม่
จ ำเป็นต้องรอผลกำรตรวจยืนยันทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือให้เกิดกำรควบคุมโรคที่รวดเร็วและทันเวลำ จำกข้อมูล
เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ(รง.506) ข้อมูลระหว่ำงวันที่1 มกรำคม 2561 ถึง  31 ธันวำคม  2561 จ.ล ำพูน 
พบว่ำ รำยงำนผู้ป่วยไข้เลือดออกพบมำกในกลุ่มผู้ป่วยไข้เดงกี (DF) ไข้เลือดออกเดงกี (DHF) และผู้ป่วย
ไข้เลือดออกเดงกีช็อค (DSS) เฉลี่ยพบผู้ป่วยต่อปี ร้อยละ79.68 ร้อยละ19.92และร้อยละ 0.39 ตำมล ำดับ  
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ตาราง 153 รำยงำนกำรเฝ้ำระวังโรคไข้เลือดออก รำยงำนทั้งหมด   
                ระหว่ำงวันที่1 มกรำคม 2561 ถึง  31 ธันวำคม 2561 จ.ล ำพูน 
 

อ าเภอ/ชื่อโรค 
ไข้เลือดออก(รวม) DHF (26)  DSS (27) DF (66) 
ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

เมือง 18 0 1 0 0 0 17 0 
แม่ทำ 49 0 4 0 0 0 45 0 
บ้ำนโฮ่ง 22 0 5 0 0 0 17 0 
ลี ้ 64 0 14 0 0 0 50 0 
ทุ่งหัวช้ำง 33 0 1 0 0 0 32 0 
ป่ำซำง 6 0 1 0 0 0 5 0 
บ้ำนธิ 47 0 18 0 1 0 28 0 
เวียงหนองล่อง 17 0 6 0 0 0 11 0 

รวม 256 0 51 0 1 0 204 0 
 

กลุ่มอายุและเพศผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกพบได้ทุกกลุ่มอำยุ จำกข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ
(รง.506) ข้อมูลระหว่ำงวันที่1 มกรำคม 2561 ถึง  31 ธันวำคม 2561 จ.ล ำพูน พบว่ำกลุ่มอำยุที่พบผู้ป่วยมำกที่สุด
คือกลุ่มอำยุ 25-34 ปี รองลงมำ คือกลุ่มอำยุ 15-24 ปีและ 35-44 ปี ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะพบได้มำกในกลุ่มวัยท ำงำนและวัยรุ่น 

กลุ่มอาชีพผู้ป่วย จำกข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ(รง.506) ข้อมูลระหว่ำงวันที่1 มกรำคม 2561 
ถึง31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น กลุ่มอำชีพรับจ้ำง(ร้อยละ 36.33) รองลงมำคือ กลุ่มนักเรียน 
/นักศึกษำ(ร้อยละ 28.13) และกลุ่มเกษตรกรรม (ร้อยละ 17.19) ตำมล ำดับ  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักของประชนในกำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยอย่ำงต่อเนื่อง 
2.กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในทุกภำคส่วน มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรป้องกัน 

ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3.ส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดท ำนวัตกรรมด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้ภูมิปัญญำ

จำกชุมชน 
4.เน้นกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงให้กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
5.สนับสนุนกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบบูรณำกำร

(Integrate Vector Management - IVM) 
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➢ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ ่จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 
 

บทน า   
ไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เริ่มพบเมื่อปี พ.ศ. 2552    

หรือ ค.ศ. 2009 ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกำ ต่อมำได้แพร่ออกไปยังอีกหลำยประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน
ได้กลำยเป็นไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล (Seasonal Influenza) ที่พบปะปนกับสำยพันธุ์ต่ำงๆ ทั่วไป ซึ่งมักพบ
มำกในช่วงฤดูหนำว 

สถำนกำรณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย  จำกข้อมูล เฝ้ ำระวังโรคส ำนั กระบำดวิทยำ          
กระทรวงสำธำรณสุข ข้อมูลเฝ้ำระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 - 31 ธันวำคม 2561 พบผู้ป่วย 
185,829 รำย จำก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรำป่วย 284.03 ต่อแสนประชำกร เสียชีวิต 32 รำย คิดเป็นอัตรำตำย 
0.05 ต่อแสนประชำกร อัตรำส่วน เพศชำยต่อเพศหญิง 1 : 1.08 กลุ่มอำยุที่พบมำกที่สุด เรียงตำมล ำดับ คือ 
25 - 34 ปี (10.72 %) 35-44 ปี (10.11 %) 15-24 ปี (9.79 %) สัญชำติเป็นไทยร้อยละ 97.2 อ่ืนๆ ร้อยละ 1.7 
พม่ำ ร้อยละ 0.6 กัมพูชำ ร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน ร้อยละ 0.2 ลำว ร้อยละ 0.1 มำเลเซีย ร้อยละ 0.0 
เวียดนำม ร้อยละ 0.0 อำชีพ ส่วนใหญ่ ไม่ทรำบอำชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 42.0 นักเรียน รอ้ยละ 26.7 รบัจ้ำง
ร้อยละ 15.7  

สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เขต 1 ข้อมูลจำกส ำนักระบำดวิทยำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยงำนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รวมทั้งเขต จ ำนวน 23,278 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 396.95 ตอแสน ประชำกร ไม่มี
รำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดล ำพูน มีอัตรำป่วยไข้หวัดใหญ่ จ ำนวน 1840 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 453.25      
ตอแสนประชำกร   

ดังนั้น กำรป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่จ ำเป็นต้องมีกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์เบื้องต้นจำก
ระบบเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่มีอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ ILI (Influenza like Illness) และข้อมูลกำรป่วยตำย         
จำกฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังเชิงรับ รำยงำน 506 มำวิเครำะห์สถำนกำรณ์เบื้องต้น และน ำไปวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดได้อย่ำงรวดเร็วต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ 
กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ท ำกำรศึกษำเชิงพรรณนำ    

(Descriptive study) โดยใช้ข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังโรค (รง.506) น ำมำวิเครำะห์ให้สะท้อนทิศทำงของ
แผนงำนป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ จ ำแนก 5 มิติ ดังนี้ 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants Behavioral risk Program 

Response 
Morbidity/ 
Mortality 

Abnormal 
event and 
outbreak 

1.สภำพภูมิอำกำศ
(อุบัติกำรณ์สูง
ในช่วงฤดูฝนและ
ในช่วงฤดูหนำว) 
2.พบกำรระบำดได้
บ่อยส่วนใหญ่เป็น
สถำนที่ปิด
(โรงเรียน 
โรงพยำบำล) 
3.ชนิดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ที่พบ
มำกที่สุดชนิด
A/H1N1 
(13-57%) 
4.ควำมครอบคลุม
ของกำรให้บริกำร
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตำมฤดูกำล 
5.บุคลำกร
สำธำรณสุขมีควำม
เสี่ยงเกิดโรคและติด
เชื้อเพ่ิมมำกขึ้น 
6.จนท.ขำดควำม
มั่นใจ 
ในควำมปลอดภัย
ของวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตำมฤดูกำล 

7.ควำมรู้ เจตคติ 
ตระหนักและกำร
ปฏิบัติทำงด้ำน
สุขภำพที่ถูกต้อง 
8.ขำดกำรออก
ก ำลังกำย 
9.พฤติกรรมกำร
ใช้ของร่วมกัน 
ขำดกำรล้ำงมือ 
กำรใช้อปุกรณ์
ป้องกันตนเอง 
เช่น ผ้ำมิดจมูก 
10.พฤติกรรมกำร
เข้ำรับบริกำร
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตำกลุ่มเป้ำหมำย 

11.ควำมครอบคลุม
กำรให้บริกำรวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ตำมฤดูกำลใน
กลุ่มเสี่ยง และ
บุคคลำกร
สำธำรณสุข 
12.ประชำสัมพันธ์ รง
ณรงค์กำรป้องกัน
ควบคุมโรคในพ้ืนที่ 
13.จ ำนวนสถำน
บริกำรสำธำรณสุข/
ชุมชน/โรงเรียนที่มี
กำรให้ควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ตนเองจำกโรคไข้หวัด
ใหญ ่
14.แผนปฏิบัติกำร
เตรียมควำมพร้อม
โต้ตอบภำวะฉุกเฉิน
ด้ำนสำธำรณสุข 

15.อัตรำป่วย
,อัตรำป่วยตำยใน
คนแยกรำย
อ ำเภอรำยเดือน,
รำยปี 
16.ข้อมูลกำรเฝ้ำ
ระวังผู้ป่วยที่มี
อำกำรคล้ำย
ไข้หวัดใหญ่ (ILI)  
17.ฐำนข้อมูล
ระบบรำยงำน 
506 จังหวัด
ล ำพูน 
18.ระบบเฝ้ำระวัง
และรำยงำน
สถำนกำรณ์ 
ส ำนักระบำด
วิทยำ 
19.ระบบ
สำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์
รำยงำน
สถำนกำรณ์โรค
ในระบบเฝ้ำระวัง 
(รง.506) 

20.กำรเฝ้ำระวัง
และตรวจสอบข่ำว
จำกสื่อ
สิ่งพิมพ์,และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 
21.รำยงำนกำร
สอบสวนกำรเกิด
โรคเป็นกลุ่ม,ผู้ป่วย
เสียชีวิตจำกโรค
ไข้หวัดใหญ่ 
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ผลการวิเคราะห์ 
สถำนกำรณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล ำพูน ข้อมูล รง.506 ส ำนักงำนสำธำรณสุขล ำพูน              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยงำนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จ ำนวน 1,396 รำย อัตรำป่วย 344.31 ต่อแสนประชำกร 
กระจำยใน 8 อ ำเภอ โดยพบอัตรำป่วยสูงสุดที่อ ำเภอเมือง อัตรำป่วย 660.65 (938 รำย) รองลงมำอ ำเภอแม่ทำ  
อัตรำป่วย 297.20 (119 รำย) อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อัตรำป่วย 281.44 (54 รำย) อ ำเภอป่ำซำง อัตรำป่วย 259.60 
(151รำย) อ ำเภอเวียงหนองล่อง อัตรำป่วย 130.85 (24 รำย) อ ำเภอลี้ อัตรำป่วย 108.37 (73 รำย)      
อ ำเภอบ้ำนธิ อัตรำป่วย 90.13 (16 รำย) และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง อัตรำป่วย 49.28 (21 รำย) ตำมล ำดับ           
ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต  
 

แผนภูมิ 50  แสดงอัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล ำพูน ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 - 2561  
                     ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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ทีม่า : ฐำนข้อมูลระบบรำยงำน 506 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
 

แผนภูมิ 51  จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล ำพูน พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำแนกรำยเดือน     
                เปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี 
 

  
ทีม่า : ฐำนข้อมูลระบบรำยงำน 506 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
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แผนภูมิ 52  แสดงอัตรำป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล ำพูน จ ำแนกตำมอ ำเภอ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561  
                ถึง 31 ธันวำคม 2561  จังหวัดล ำพูน 
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 ทีม่ำ : ฐำนข้อมูลระบบรำยงำน 506 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

ตาราง 154 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ รำยงำนทั้งหมด  
                ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม  2561  จังหวัดล ำพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย อัตราป่วย/แสน ปชก. จ านวนตาย 
อัตราป่วยตาย     

(ร้อยละ) 
อัตราตาย/แสน 

ปชก. 

เมือง 938 660.65 0 0 0 

แม่ทำ 119 297.2 0 0 0 

บ้ำนโฮ่ง 21 49.28 0 0 0 

ลี ้ 73 108.37 0 0 0 

ทุ่งหัวช้ำง 54 281.44 0 0 0 

ป่ำซำง 151 259.6 0 0 0 

บ้ำนธิ 16 90.13 0 0 0 

เวียงหนองล่อง 24 130.85 0 0 0 

รวม 1,396 344.31 0 0 0 
 

 ทีม่ำ : ฐำนข้อมูลระบบรำยงำน 506 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
 



 

กลุ่มอายุและเพศผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ทุกกลุ่มอำยุ จำกข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ
(รง.506) ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง  ถึง 31 ธันวำคม 2561 พบว่ำ กลุ่มอำยุที่พบผู้ป่วยมำก
ที่สุดคือ กลุ่มอำยุ 25-34 ปี รองลงมำ คือกลุ่มอำยุ 35-44 ปี และ 0-4 ปี ตำมล ำดับ (รูปที่4) แสดงให้เห็นว่ำ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะพบได้มำกในกลุ่มวัยท ำงำนและกลุ่มเด็กเล็ก และอัตรำส่วนเพศชำยต่อหญิง 
คือ 1:1.08 โดยสัดส่วนเพศชำยเฉลี่ยร้อยละ 47.99 และเพศหญิงร้อยละ 52.01 
 

แผนภูมิ 53 จ ำนวนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
               ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 

   
ทีม่า : ฐำนข้อมูลระบบรำยงำน 506 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

กลุ่มอาชีพผู้ป่วย จำกข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ (รง.506) ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 
ถึง 31 ธันวำคม 2561  พบว่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง (ร้อยละ 47.13) รองลงมำคือ ในปกครอง 
(ร้อยละ 22.13) และนักเรียน/นักศึกษำ (ร้อยละ 21.99) ตำมล ำดับ  

 

การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในปีงบประมำณ 2561 กระทรวงสำธำรณสุข
ร่วมกับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ได้จัดท ำโครงกำรให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแก่ประชำชน    
กลุ่มเสี่ยงและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของ
โรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันกำรผสมข้ำมสำยพันธุ์ (re-assortment) ระหว่ำงเชื้อไข้หวัดใหญ่และ
ไข้หวัดนก ที่อำจท ำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลำยพันธุ์ที่สำมำรถท ำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนก     
โดยจัดให้มีกำรให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลำกรสำธำรณสุข ผู้ท ำหน้ำที่ก ำจัดสัตว์ปีกและประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำยที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดคือ 1.บุคลำกรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่
ตำมฤดูกำลและไข้หวัดนก 2.ผู้พิกำรทำงสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 3.ธำลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง   
(รวมผู้ติดเชื้อHIV ที่มีอำกำร) 4.โรคอ้วน(น้ ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร)     
ในส่วนของกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพได้ก ำหนดคือ 1.ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค     
ทุกกลุ่มอำยุ ได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรัง /หอบหืด/ หัวใจ/หลอดเลือดสมอง/ไตวำย เบำหวำน /ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่ำงกำรได้รับเคมีบ ำบัด 2.ผู้สูงอำยุมำกกว่ำ 65 ปี 3.หญิงมีครรภ์ อำยุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 4.เด็กอำยุ 6 เดือน 
ถึง 2 ปี ทุกคน ระยะเวลำด ำเนินกำรก ำหนดกำรรณรงค์ 3 เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 – 31 สิงหำคม 
2561)   
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จำกผลกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2561 
ประมวลผลจำกโปรแกรม Health Data Center (http://203.157.102.151) ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2561 
พบว่ำจ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 17,211 รำย กลุ่มป้ำหมำยที่เข้ำรับบริกำร คือ กลุ่มผู้สูงอำยุ >65ปี 7,993 รำย 
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 6,539 รำย และกลุ่มอ่ืนๆ 2,004 รำย ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี2) 
 

ตาราง 155 จ ำนวนผู้รับบริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร เขตบริกำรสุขภำพที่ 1  
                จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

อ าเภอ 
รวม     

ทุกกลุ่ม 

บุคลากร
ทาง

การแพทย ์

หญิง
ตั้งครรภ ์

เด็ก6 
เดือนถึง 

2 ป ี

ผู้สูงอายุ 
65+ 

ผู้ป่วย
โรค

เรื้อรัง 

ผู้พิการ
ทาง
สมอง 

ธาลัสซี
เมียและ
AIDS 

ผู้ป่วย
โรค
อ้วน 

กลุ่ม
อ่ืนๆ 

เมืองล ำพูน 6,040 105 1 6 2,503 2,641 12 35 21 751 

แม่ทำ 1,880 11 1 36 939 731 3 11 3 156 

บ้ำนโฮ่ง 2,278 104 0 2 1,071 802 6 5 3 290 

ลี ้ 2,251 116 5 3 1,108 716 2 0 3 298 

ทุ่งหัวช้ำง 1,110 39 14 0 445 512 2 5 2 96 

ป่ำซำง 2,056 99 0 10 1,075 631 12 19 2 227 

บ้ำนธ ิ 420 0 0 0 148 189 3 3 2 78 

เวียงหนองล่อง 1,176 15 2 17 704 317 9 4 4 108 

รวม 17,211 489 23 74 7,993 6,539 49 82 40 2004 
 

ที่มา : ฐำนข้อมูล Health Data Center ประมวลผล ณ วันที่  28 สิงหำคม 2561  
 
แผนภูมิ 54 ร้อยละผู้รับบริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ ำแนกตำมกลุ่มผู้รับบริกำร เขตบริกำรสุขภำพที่ 1  
               จังหวัดล ำพูน ปี 2557-2561 ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2561 

     

 ที่มา : ฐำนข้อมูล Health Data Center ประมวลผล ณ วันที่  28 สิงหำคม 2561  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักของประชนในกำรดูแลสุขลักษณะที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เพ่ิมจ ำนวนวัคซีนให้เพียงพอในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
3. เสริมสร้ำงทักษะ ควำมมั่นใจให้กับบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
4. ส่วนกลำงควรบูรณำกำรระบบรำยงำนให้เป็นหนึ่งเดียว 
5. เน้นกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงให้กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. ระบบรำยงำน ILI ควรที่จะสำมำรถวิเครำะห์หรือจับกำรระบำดเป็นรำยวันได้  
7. เพ่ิมกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำยของกำรได้รับวัคซีนให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มนักเรียน ผู้ต้องขัง ที่อยู่

รวมกันในสถำนที่แออัด 
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➢ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
    จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 

 
บทน า   

กำรใช้วัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกำลที่  3 เนื่องจำกในสมัยนั้น     
ปรำกฏว่ำมีโรคไข้ทรพิษระบำดเป็นจ ำนวนมำก เมื่อปี พ.ศ. 2381พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว        
ทรงโปรดเกล้ำให้สั่งหนองฝีป้องกันไข้ทรพิษเข้ำมำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ เพ่ือให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรและ
ประชำชน กำรให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชำชนในประเทศเริ่มขยำยตัวขึ้น แต่กำรใช้วัคซีนยังไม่อยู่ใน
มำตรฐำนเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2513 กระทรวงสำธำรณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเพ่ือจัดท ำก ำหนดกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และวิธีให้วัคซีนที่เหมำะสม โดยอำศัยค ำแนะน ำ
ขององค์กำรอนำมัยโลกเป็นหลักในกำรพิจำรณำในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงสำธำรณสุข จึงริเริ่มกำรขยำยงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded Program on Immunization, EPI) โดยกำรแนะน ำและสนับสนุนทำง
วิชำกำรขององค์กำรอนำมัยโลก เริ่มต้นด้วยวัคซีน 4 ชนิด คือ ในเด็กกลุ่มอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี ได้แก่ วัคซีน BCG, 
DTP,OPV (เฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนคร) และในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ก ำหนดให้มีกำรฉีดวัคซีนบำดทะยัก (T)  
จังหวัดล ำพูนได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่ำงเป็นระบบ
ตำมแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เร่งรัด ปรับปรุง กำรให้บริกำรวัคซีนแก่กลุ่มเป้ำหมำยเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ป ี
เด็กวัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ ให้มีควำมครอบคลุมบริกำรมำกขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ตำมเป้ำหมำย จำกผลกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดล ำพูน โดยกำรประมวลผลจำกโปรแกรม Health Data Center. 
(http://203.157.102.151) ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 พบว่ำ รำยงำนควำมครอบคลุมวัคซีนในเด็กอำยุ
ครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนBCG,HBV1,DTP-HB3 ,OPV3,MMR1และIPV ร้อยละ 98.69, 98.69, 96.16, 96.45, 
96.25และ 95.84ตำมล ำดับ  ควำมครอบคลุมวัคซีนในเด็กกลุ่มอำยุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน DTP,OPV กระตุ้น
ครั้งที่ 4 และLAJE1 ร้อยละ 94.89, 94.82และ 95.46 ควำมครอบคลุมวัคซีนในเด็กกลุ่มอำยุครบ 3 ปี ได้รับ
วัคซีน LAJE2,MMR2  ร้อยละ 92.48,95.25 ควำมครอบคลุมวัคซีนในเด็กกลุ่มอำยุครบ 5 ปีได้รับวัคซีน
DTP,OPVกระตุ้นครั้งที่ 5 ร้อยละ 93.34, 93.31ตำมล ำดับ   

สถำนกำรณ์โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561 จังหวัดล ำพูน จำกระบบเฝ้ำระวังโรค (รง.506) 
มีรำยงำนผู้ป่วยโรคPertussis จ ำนวน 5 รำย(อ.ป่ำซำง4รำย,อ.ลี้ 1รำย) คิดเป็นอัตรำป่วย 1.23 ตอแสนประชำกร 
เสียชีวิต จ ำนวน 1รำย(อ.ป่ำซำง) ) คิดเป็นอัตรำตำย 0.25 ตอแสนประชำกรผู้ป่วย  โรคMumpsจ ำนวน 12 รำย     
(อ.เมือง 4 รำย,อ.แม่ทำ 2 รำย,อ.ทุ่งหัวช้ำง 1 รำย,อ.ป่ำซำง 3 รำย,อ.บ้ำนธิ 2 รำย) คิดเป็นอัตรำป่วย2.95 ต่อแสนประชำกร 
ผู้ป่วยโรคหัดจ ำนวน 9 รำย(อ.เมือง 6 รำย,อ.ป่ำซำง 2 รำย, อ.บ้ำนธิ 1 รำย) คิดเป็นอัตรำป่วย2.22 ต่อแสนประชำกร 

ดังนั้น เป้ำหมำยหลักของกำรขยำยงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  คือกำรปกป้องประชำชน          
ให้ปลอดภัยจำกโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนให้ได้มำกที่สุด แนวทำงส ำคัญที่น ำสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวคือกำรเพ่ิม
ชนิดวัคซีน กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยและกำรขยำยควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ 
กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ท ำกำรศึกษำเชิงพรรณนำ   

(Descriptive study) โดยใช้ข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังโรค (รง.506) และข้อมูลโปรแกรมHealth Data Center. 
(http://203.157.102.151) ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561น ำมำวิเครำะห์ให้สะท้อนทิศทำงของแผนงำนสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน จ ำแนก 5 มิติ ดังนี้ 

Risk Prevention Health outcomes 
Determinants 
ปัจจัยต้นเหตุ 

Behavioral risk 
พฤติกรรม 

Program Response 
การตอบสนองของ
แผนงานควบคุมโรค 

Morbidity/Mortality Abnormal event 
and outbreak 

1.เชื้อก่อโรค 
ในคน 
 

2.ควำมเจ็บป่วยของเด็ก
ที่มีอำกำรภำยหลังได้รับ
วัคซีน 
3.ผู้ปกครองไม้ได้ให้ 
ความสนใจต่อกำรมำรบั
บริกำรวัคซีน 
4.วิถีชีวิตในกำรประกอบ
อำชีพของผู้ปกครองไม่
เอ้ือต่อกำรเข้ำรับบริกำร 
5.การย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
6.กลุ่มเป้ำหมำยไปรบัที่
อ่ืน 
7.ควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 

8.จ ำนวนสถำนบริกำร
สำธำรณสุขที่ให้บริกำร 
9.แผนปฏิบัติกำรตำม
มำตรฐำนงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
10.การประสานงานในระบบ 
การส่งต่อข้อมูลกำร
ให้บริกำรวัคซีน 
11.เก็บผลงำนมำลงใน
โปรแกรมไม่ครบถ้วน 
12.ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ำ
ระบบ HDC 
13.บันทึกข้อมูลผิดพลำด
,คีย์รหัสวัคซีนไม่ถูก 
14.ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ำ
ระบบ HDC 
15.ส่งออกแฟ้ม EPI ไม่
ถูกต้อง 
16.ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ไปรับที่คลินิกไม่มีรหัส
บริกำรของ สปสช. 
17.ฐำนประชำกร
คลำดเคลื่อน 
18.ไม่ได้ลงผลงำนตำมรหัส
ในวัคซีนนอกแผน 

19.อัตรำป่วย,อัตราป่วยตำย
ในคนแยกรำยอ ำเภอรำย
เดือน,รายปี 

20.กำรเฝ้ำระวังและ
ตรวจสอบข่ำวจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์,และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 
21.รำยงำนกำร
สอบสวนโรคผู้เสียชวีิต
จำกโรคติดต่อที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
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ผลการวิเคราะห์ 
สถำนกำรณ์โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561 จังหวัดล ำพูน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561    

จำกระบบเฝ้ำระวังโรค (รง.506) ไมม่ีรำยงำนผู้ป่วยโรคหัดและผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

แผนภูมิ 55 อัตรำป่วยและอัตรำตำยด้วยโรคหัด(21-22) จังหวัดล ำพูนระหว่ำงปี พ.ศ. 2556-2561  
                   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

อัตรำป่วย/100,000 ปชก.                                                                                                      อัตรำป่วยตำย(ร้อยละ)  

 
 

ตาราง 156 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคคำงทมูรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561  
               ถึง 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

จ านวนตาย 
อัตราป่วยตาย

(ร้อยละ) 
อัตราตาย/ 
แสน ปชก. 

เมือง 4 2.82 0 0.00 0.00 
แม่ทำ 2 5.00 0 0.00 0.00 
บ้ำนโฮ่ง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ลี ้ 0 0.00 0 0.00 0.00 
ทุ่งหัวช้ำง 1 5.21 0 0.00 0.00 
ป่ำซำง 3 5.16 0 0.00 0.00 
บ้ำนธิ 2 11.27 0 0.00 0.00 
เวียงหนองล่อง 0 0.00 0 0.00 0.00 

รวม 12 2.96 0 0.00 0.00 
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ตาราง 157 จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคไอกรนรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง  
               31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/ 
แสน ปชก. 

จ านวนตาย 
อัตราป่วยตาย

(ร้อยละ) 
อัตราตาย/ 
แสน ปชก. 

เมือง 0 0.00 0 0.00 0.00 
แม่ทำ 0 0.00 0 0.00 0.00 
บ้ำนโฮ่ง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ลี ้ 1 1.48 0 0.00 0.00 
ทุ่งหัวช้ำง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ป่ำซำง 4 6.88 1 1.72 0.00 
บ้ำนธิ 0 0.00 0 0.00 0.00 
เวียงหนองล่อง 0 0.00 0 0.00 0.00 

รวม 5 1.23 1 0.25 0.00 
 

 
ตาราง 158  จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย โรคหัดรำยงำนทั้งหมด ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง  
                 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดล ำพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/ 
แสน ปชก. 

จ านวนตาย 
อัตราป่วยตาย

(ร้อยละ) 
อัตราตาย/ 
แสน ปชก. 

เมือง 6 4.23 0 0.00 0.00 
แม่ทำ 0 0.00 0 0.00 0.00 
บ้ำนโฮ่ง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ลี ้ 0 0.00 0 0.00 0.00 
ทุ่งหัวช้ำง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ป่ำซำง 2 3.44 1 1.72 0.00 
บ้ำนธิ 1 5.63 0 0.00 0.00 
เวียงหนองล่อง 0 0.00 0 0.00 0.00 

รวม 9 2.22 1 0.25 0.00 
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โครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ  
ตั้งแต่ปี 2554 กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำโครงกำรก ำจัดโรคหัดตำมพันธะสัญญำชำติ 

ก ำหนดเป้ำหมำยในปี2561 คือ อุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคหัดไม่เกิน 3 รำยต่อประชำกรล้ำนคน ทั้งนี้ ได้ก ำหนด
กิจกรรมเร่งรัด อำทิ เร่งรัดติดตำมระดับควำมครอบคลุม กำรได้รับวัคซีนรวม MMR.ทั้งสองเข็มไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 95 
รวมถึงกำรตรวจสอบประวัติกำรได้รับวัคซีนนักเรียนโดยที่พ้ืนที่ที่ระดับควำมครอบคลุมกำรได้ รับวัคซีน
MMRต่่าทั้งสองเข็มให้เร่งรัดติดตามเด็กท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบและให้เก็บตกให้ครบถ้วนตามเกณฑ์และบันทึก 
และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างเป็นปัจจุบัน/เร่งรัดติดตำมกำรเฝ้ำระวังและสอบสวนโรคหัดในพ้ืนที่โดย
จังหวัดที่พบกำรระบำด   ให้ด ำเนินกำรสอบสวนโรค ตรวจสอบประวัติกำรได้รับวัคซีนและเก็บตัวอย่ำงส่ง
ตรวจทำงห้องปฎิบัติกำรเพ่ือยืนยันและให้วัคซีนเพื่อก ำจัดกำรระบำดโดยเร็ว รวมทั้งเฝ้ำระวังต่อเนื่องอย่ำงน้อย 
43 วัน หลังจำกพบผู้ป่วยรำยสุดท้ำยพร้อมบันทึกข้อมูลลงในฐำนข้อมูลก ำจัดโรคหัด(Measles Elimination:ME) 
ต้องให้ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน MMR.ในเด็กกลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่มอยู่ในระดับเกินกว่ำร้อยละ 95 ทุกพ้ืนที่/ 
การเก็บตัวอย่ำงจำกผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือผู้ป่วยโรคหัด โรคหัดเยอรมัน ทุกราย/การสอบสวนและจัดท่ารายงานในระบบ
ฐำนข้อมูลกำรก ำจัดโรคหัด ข้อมูลจำก รง.506 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนรำยงำนผู้ป่วยโรคหัดตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 9 รำย แต่ในส่วนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกำรก ำจัดโรคหัด
(http://www.eradicationthai.com/report.php) จังหวัดล ำพูน กำรบันทึกรำยงำนจ ำนวนผู้ป่วยโรคหัด 
จ ำนวน 70 รำย ทั้งนี้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจำกรำยงำนระบบเฝ้ำระวังโรค รง.506 กับระบบ
ฐำนข้อมูลกำรก ำจัดโรคหัด หำกมีกำรเปลี่ยนกำรวินิจฉัย จึงต้องปรับเปลี่ยน รง.507 ต่อไป 
 
ภาพ 2  Measle Online Database 
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 โครงการกวาดล้างโรคโปลิโอ กระทรวงสำธำรณสุข อนุมัติแผนด ำเนินโครงกำรกวำดล้ำง
โปลิโอและโรคหัด พ.ศ. 2553-2563 และให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงำนประสำนงำน มีกรมต่ำงๆร่วมด ำเนินกำร         
โดยมีวัตถุประสงค์รักษำสถำนะปลอดโรคโปลิโอในประเทศไทย และได้ก ำหนดมำตรกำร คือให้วัคซีนให้วัคซีน
โปลิโอตำมระบบปกติ อย่ำงน้อย 3 ครั้ง ในเด็กอำยุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ในทุกต ำบล/เฝ้ำระวัง
ค้นหำผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ต่อแสนประชำกร เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี รำยจังหวัด และเก็บอุจจำระส่ง
ตรวจตำมเกณฑ์ 14 วันหลังวันเกิดอำกำรอัมพำต/ สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วย AFP กลุ่มเสี่ยงสูงตำมเกณฑ์    
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (สอบสวนทุกรำยภำยใน 48 ชั่วโมง และควบคุมโรคในรำยที่ก ำหนดภำยใน 72 ชั่วโมง
หลังพบผู้ป่วย)/ ผลกำรให้วัคซีนโปลิโอครบ 3 ครั้งในเด็กอำยุครบ 1 ปี ปีงบประมำณ 2561(แหล่ง ข้อมูล
โปรแกรมHealth Data Center. http://203.157.102.151) ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 พบว่ำ รำยงำน
ควำมครอบคลุมวัคซีนในเด็กอำยุครบ 1 ปี ได้รับวัคโปลิโอร้อยละ 96.45 และผลกำรเฝ้ำระวังค้นหำผู้ป่วยAFP
ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ไม่มีรำยงำนผู้ป่วย  

 

ตาราง 159  ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP-HBV3,โปลิโอ3      
                 MMR1,IPV รำยไตรมำส เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561    
วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกำยน 2561 

อ าเภอ 

รวม 

Bรวม 
BCG HBV1 DTP-HB3 โปลิโอ3 MMR1 IPV 

A % A % A % A % A % A % 

เมืองล ำพูน 792 776 97.98 785 99.12 771 97.35 772 97.47 762 96.21 756 95.45 

แม่ทำ 259 257 99.23 256 98.84 253 97.68 253 97.68 253 97.68 252 97.30 

บ้ำนโฮ่ง 226 225 99.56 225 99.56 221 97.79 222 98.23 222 98.23 221 97.79 

ลี ้ 526 523 99.43 511 97.15 480 91.25 484 92.02 489 92.97 491 93.35 

ทุ่งหัวช้ำง 183 182 99.45 182 99.45 178 97.27 178 97.27 181 98.91 181 98.91 

ป่ำซำง 283 279 98.59 281 99.29 277 97.88 278 98.23 277 97.88 274 96.82 

บ้ำนธ ิ 89 88 98.88 88 98.88 88 98.88 88 98.88 88 98.88 85 95.51 
เวียงหนอง
ล่อง 93 89 95.70 91 97.85 89 95.70 89 95.70 87 93.55 89 95.70 

รวม 2,451 2,419 98.69 2,419 98.69 2,357 96.16 2,364 96.45 2,359 96.25 2,349 95.84 
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ตาราง 160  ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รำยไตรมำส  
                 เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกำยน 2561 

อ าเภอ 
รวม 

Bรวม 
DTP4 โปลิโอ4 JE 

A % A % A % 
เมืองล ำพูน 868 815 93.89 814 93.78 821 94.59 
แม่ทำ 269 269 100 269 100 268 99.63 
บ้ำนโฮ่ง 269 256 95.17 256 95.17 259 96.28 
ลี ้ 549 505 91.99 505 91.99 506 92.17 
ทุ่งหัวช้ำง 182 178 97.8 178 97.8 181 99.45 
ป่ำซำง 311 296 95.18 296 95.18 299 96.14 
บ้ำนธ ิ 96 94 97.92 94 97.92 94 97.92 
เวียงหนองล่อง 119 114 95.8 113 94.96 114 95.8 

รวม 2,663 2,527 94.89 2,525 94.82 2,542 95.46 
 
 

ตาราง161  ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน LA.JE,MMR2 รำยไตรมำส  
               เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 วันที่ประมวลผล :: 16 พฤศจิกำยน 2561 

อ าเภอ 
รวม 

Bรวม 
JE MMR2 

A % A % 
เมอืงล ำพูน 926 856 92.44 864 93.3 
แม่ทำ 260 252 96.92 259 99.62 
บ้ำนโฮ่ง 264 252 95.45 256 96.97 
ลี ้ 531 452 85.12 503 94.73 
ทุ่งหัวช้ำง 220 211 95.91 213 96.82 
ป่ำซำง 321 300 93.46 300 93.46 
บ้ำนธ ิ 104 101 97.12 103 99.04 
เวียงหนองล่อง 112 108 96.43 110 98.21 

รวม 2,738 2,532 92.48 2,608 95.25 
 

ตาราง 162  ควำมครอบคลุมของเด็กอำยุครบ 5 ปีทีไ่ด้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 รำยไตรมำส  
                เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน ปี 2561 

อ าเภอ 
รวม 

Bรวม 
DTP5 โปลิโอ5 

A % A % 

เมืองล ำพูน 982 910 92.67 909 92.57 
แม่ทำ 271 266 98.15 266 98.15 
บ้ำนโฮ่ง 267 254 95.13 254 95.13 
ลี ้ 637 578 90.74 577 90.58 
ทุ่งหัวช้ำง 211 202 95.73 202 95.73 
ป่ำซำง 364 336 92.31 336 92.31 
บ้ำนธ ิ 149 145 97.32 145 97.32 
เวียงหนองล่อง 107 98 91.59 99 92.52 

รวม 2,988 2,789 93.34 2,788 93.31 
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กลุ่มอาการภายหลังได้รับวัคซีน(AEFI Surveillance and Investigation)  
นิยำม ผู้ป่วยที่มีอำกำรหรือมีควำมผิดปกติที่เกิดขึ้น ภำยหลังได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ครั้งสุดท้ำย ภำยใน 4 สัปดำห์ เป็นกำรเฝ้ำระวัง โดยติดตำมสถำนกำรณ์และตรวจจับควำมผิดปกติด้ำนควำมปลอดภัย
ของกำรใช้วัคซีนจำกข้อมูลของกำรเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ(รง.506) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน
พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 29 ราย (7.15/แสนปชก.) อ ำเภอเมือง 22 รำย อ่าเภอแม่ทา 5 รำยและอ ำเภอ ป่ำซำง 2 รำย 
ตำมล ำดับ 

 

ตาราง 163  จ ำนวนรำยงำนผู้ป่วยAEFI.ทั้งหมดระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธันวำคม 2561  
                  จังหวัดล ำพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

จ านวนตาย 
อัตราป่วย

ตาย(ร้อยละ) 
อัตราตาย/
แสน ปชก. 

เมือง 22 15.49 0 0.00 0.00 
แม่ทำ 5 12.49 0 0.00 0.00 

บ้ำนโฮ่ง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ลี้ 0 0.00 0 0.00 0.00 

ทุ่งหัวช้ำง 0 0.00 0 0.00 0.00 
ป่ำซำง 2 3.44 0 0.00 0.00 
บ้ำนธิ 0 0.00 0 0.00 0.00 

เวียงหนองล่อง 0 0.00 0 0.00 0.00 
รวม 29 7.15 0 0.00 0.00 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.ก ำหนดเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องรับบริกำรวัคซีน 
2.เพ่ิมช่องกำรบันทึกข้อมูลชนิดของวัคซีนส ำหรับรำยงำน AEFI.ใน รง.506 
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กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 

สาธารณสุข 
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➢ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารเทศ จังหวัดล าพูน  
  

• มีระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล  ส าหรับการบริหารจัดการหน่วยบริการ  ในความรับผิดชอบของ
ส านักสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือการบูรณาการการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และส่วนกลาง ซึ่งมีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 71 แห่ง มีการใช้
โปรแกรมส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน ใช้โปรแกรม PMK    
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยทีมแพทย์และโปรแกรมเมอร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง   
ใช้โปรแกรม HosXp และส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใช้โปรแกรม JHCIS ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีและ
การสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 71 แห่ง ร้อยละ 100 ซึ่งทุกหน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลตาม
มาตรฐาน 43 แฟ้ม และสามารถรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพของจังหวัดล าพูนบน Health Data Center on Cloud 
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านระบบ Smart Health ID Login ด้วยเครื่องอ่าน 
Smart Card Reader ด้วยบัตรประชาชน ซึ่งจังหวัดล าพูน ได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูล ส าหรับ   
การบริหารจัดการทั้งระบบ Hardware Software Peopleware และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้   
การบริหารจัดการระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
1.มีนโยบายในการพัฒนาระบบข้อมูล  โดยติดตั้ง Server HDC (Health Data Center) 
2.ระบบการพัฒนา ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงรับ-ส่ง

ฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ของทุกหน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล และรพ.สต.ระบบสามารถตอบสนอง
การใช้งานและส่งต่อข้อมูล ดังนี้ 

  2.1 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย 
รพ.สต.ทุกแห่งส่งข้อมูลไปยังสปสช.ผ่านระบบนี้ ส่วนโรงพยาบาลทุกแห่งจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยัง สปสช. โดยตรง 

  2.2 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล
การด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  

  2.3 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ PDN43 (2556) ไปยังส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  

  2.4 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ TAKIS Server (กรกฎาคม 2558) จาก
หน่วยบริการทุกแห่งเข้าสู่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  แบบ Real time ทั้งแบบ Automatic /Manual  
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

  2.5 การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย และ รพสต. สามารถดูประวัติ 
ผู้มารับบริการ การรับยา การวินิจฉัย โดยสามารถดูได้จากโปรแกรม JHCIS หรือสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ในระบบ 43 แฟ้มและอยู่ในการด าเนินการ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ 43 แฟ้มบน HDC on Cloud และ 
ในโครงการ Personal Health Profile ( PHP ) ของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 
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3.การพัฒนาระบบ Health & Medical record data ในรูปแบบ 43 แฟ้ม จังหวัดล าพูนใช้
ระบบHDC (Health Data Center) ในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ ฐานข้อมูลโดยหน่วยบริการทุกแห่ง
สามารถส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม โดยรพสต.ส่งออกข้อมูล 43 จากโปรแกรม JHCIS  โรงพยาบาลชุมชนสามารถ
ส่งออกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมHosXpส าหรับโรงพยาบาลล าพูน ได้พัฒนาระบบส่งออก43 แฟ้มผ่านการใช้
โปรแกรม PMK  

ภาพ 3 ระบบHDC (Health Data Center) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบ การวิเคราะห์ รวบรวม ออกรายงาน ผ่าน ระบบ HDC on Cloud 
ตาราง 164  ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม รายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ 
รพท.(แห่ง) รพช.(แห่ง) รพสต.(แห่ง) 

จ านวน ส่ง 
43 ได้ 

ร้อยละ จ านวน ส่ง 
43 ได้ 

ร้อยละ จ านวน ส่ง 
43 ได้ 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 1 1 100 -  - - 17 17 100 
แม่ทา - - - 1 1 100 9 9 100 
บ้านโฮง่ - - - 1 1 100 9 9 100 
ลี้ - - - 1 1 100 13 13 100 
ทุ่งหัวช้าง - - - 1 1 100 4 4 100 
ป่าซาง - - - 1 1 100 13 13 100 
บ้านธ ิ - - - 1 1 100 2 2 100 
เวียงหนอง
ล่อง - - - 1 1 100 

 
4 

 
4 100 

รวม 1 1 100 7 7 100 71 71 100 
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4.พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ร้อยละ 100 โดยแบ่งความสามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ดี โดยการใช้ ADSL
จ านวน 69 แห่งร้อยละ 97.18  สามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้น้อย ถึง ปานกลางเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศ จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 2.82 (อยู่ในช่วงการติดตั้งทดสอบระบบ จาก ISP : TOT และ CAT ให้
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใช้อินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อได้ดีถึงดีมาก จ านวน 7 แห่ง 
ร้อยละ 100 ส่วนโรงพยาบาลทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 100 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Leased Line ของกระทรวงสาธารณสุขและอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของ CAT ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ให้สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบ
ใยแก้วน าแสงFiber Optic เพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยบริการ 

5.การพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ 
  5.1 ได้ด าเนินการทบทวนระบบการรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยขอหน่วยบริการทุกแห่ง 

 (โรงพยาบาลและรพสต.) จะต้องส่งข้อมูลภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนส่งและส่งข้อมูลทุกวัน ในโครงการ รพ.สต.ติดดาว  โดยส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยังสปสช. การส่งไปยัง
กระทรวงสาธารณสุขมี การส่งข้อมูล 43 แฟ้มผ่านระบบ HDC on Cloud โดยตรง ของกระทรวงสาธารณสุข  

  5.2 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบข้อมูล  โดยส่งเสริมให้ทุกอ าเภอจัดท าแผนงาน
โครงการในการพัฒนา Hardware Software Peopleware  และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  5.3 มีนโยบายให้ผู้บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

  5.4 ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้ดูแลก ากับคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ ให้
มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  5.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรม JHCIS กลุ่มผู้ใช้งานใน รพสต.          
ที่สามารถตอบปัญหา แก้ไขปัญหาการใช้งาน การออกรายงาน เป็นต้นและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถให้เป็น
วิทยากรระดับจังหวัดตอบปัญหาการใช้งานบน โปรแกรม Line id 21-43 file_lpn มีสมาชิก ในกลุ่มจ านวน 231 คน 

5.6 ก าหนดให้มีการทบทวน และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS ในการส่งออกข้อมูล 
มาตรฐาน 43 แฟ้ม ผ่านระบบ HDC on Cloud ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในระดับผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ใช้งาน ในปี 2560 มีการติดตั้ง DHDC ในระดับอ าเภอ เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้มใน
ระดับอ าเภอ และผ่านการประเมินจากเขตสุขภาพท่ี 1 จ านวน 1 แห่ง คือ อ าเภอแม่ทา 
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ภาพ 4 รูปแบบการรับส่งข้อมูล ส าหรับ HDC  

 
 
 

6.การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานในระดับหน่วยบริการโดยเฉพาะข้อมูลแฟ้มประชากร 
แฟ้มโรคเรื้อรัง แฟ้มคนเสียชีวิต ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลส าหนับการตั้งเป้าหมายในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบการคืน
ข้อมลูได้ผ่านเว็บไซต์ HDC on Cloud ผ่านระบบ Data Exchange สามารถตรวจสอบข้อมูลประชากรซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยบริการ เลข  ID 13 หลักผิด ประชากรที่ เสียชีวิตแล้วสถานะไม่ถูกต้องและสามารถดู             
ความครอบคลุมของการให้บริการพ้ืนฐานเช่น EPI ANC PNC ฯลฯ และซึ่งได้รับการติดตาม จาก ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม วิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เป็นประจ าทุกเดือน  
 

ปัญหาอุปสรรค 
การด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีและด้านคุณภาพข้อมูลไปพร้อมๆกันไปทั้ง 2 ด้าน จึงจะสามารถจัดท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาที่อาศัยการลงทุน ซึ่งต้อง      
มีการพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนเช่นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นต้น ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาก็จะมีข้อจ ากัดด้านการตกรุ่น ความเพียงพอของ
ขนาดหน่วยความจ าที่ปริมาณข้อมูลด้านของสุขภาพประชาชนเพ่ิมขึ้นทุกวันด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต          
ที่ปัจจุบัน หน่วยบริการทุกแห่งต้องรับ-ส่งข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นบางแห่งในพ้ืนที่ห่างไกลยัง     
ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง 
ต้องอาศัยหน่วยงานระดับชาติที่วางโครงข่ายระบบการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าว
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
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ส าหรับการพัฒนาคุณภาพข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของฐานข้อมูล ทั้งระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด อ าเภอ และหน่วยบริการ จ าเป็นต้องมี Software ที่มีคุณภาพ ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่างๆ เช่น 
JHCIS HosXp PMK ฯลฯ โดยโปรแกรมต่างๆสามารถตอบสนองต่อการให้บริการภายในหน่วยบริการได้เป็น
อย่างดี แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากจังหวัดศูนย์วิชาการกรม และ
กระทรวง ได้ไม่ทุกเรื่อง เนื่องจากในแต่ปีปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อมูล 
จึงท าให้ผู้พัฒนา HIS ต้องปรับปรุงโปรแกรมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงหน้าต่างการบันทึกข้อมูล       
การออกรายงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ  Hardware Software Peopleware และ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุน ควรให้หน่วยบริการ
จัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายให้มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ควรใช้ของเครือข่ายกลุ่ม เช่น ในจังหวัดจะมีเครือข่าย
ของผู้ใช้งานโปรแกรม HosXp และ JHCIS เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยบริการ ส่วนการจัดท า
รายงานเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของกระทรวง จากฐานข้อมูล Health Data Center จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของเครือข่าย IT เขตบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อด าเนินการก าหนดเงื่อนไขด้านเทคนิค ในการที่จะรวบรวม
ข้อมูลให้แสดงรายงานบนเว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 1 รวมถึงการจัดท า Query เป็นข้อตกลงร่วมกัน และเขียน
รายงานให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกจังหวัด  
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➢ สรุปผลการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit)ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1.คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
- คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill defined) ผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่เกินร้อยละ 25 
2.คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
- คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบนัทึกข้อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

สถานการณ์  
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย พบว่า คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ     

(ill-defined) ภาพรวมจังหวัดล าพูน ในปี 2558  ร้อยละ 34.54  ปี 2559 ร้อยละ 36.05 ปี 2560 ร้อยละ 32.33 
คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ การด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit)ตามแนวทาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ด าเนินการตรวจ
คุณภาพเวชระเบียนตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงานผู้ป่วยนอก จ านวน 71 แห่ง ผลการด าเนินงาน 
พบว่า ร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 75.53 
และร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้รหัสวินิจฉัยโรค ร้อยละ77.34 
 

การด าเนินงาน 
1.ด าเนินการจัดโครงการประชุมตรวจสอบข้อมูลคุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก

ตามแนวทางของกองยุทธศาสตร์และแผนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน(Audit) ตามแนวทางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ในรพ.สต.จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 รพ.สต. Audit หน่วยงานตนเอง ครั้งที่ 2 ด าเนินการไขว้ Audit ในแต่ละ
รพ.สต.ภายในอ าเภอ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined)ของจังหวัดล าพูน  

เป้าหมาย ปี 2561 ไม่เกินร้อยละ 25 
ตาราง 165 แสดงร้อยละการให้สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ(ill defined) 

ปีงบประมาณ ตายท้ังหมด ตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็นร้อยละ 

2559 3121 1125 36.05 

2560 3724 1204 32.33 

2561 3877 934 24.09 
แหล่งที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 

คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย พบว่า คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ     
(ill-defined) ภาพรวมจังหวัดล าพูน ใน ปี 2559 ร้อยละ 36.05 ปี 2560 ร้อยละ 32.33 และปี 2561 ร้อยละ 24.09 
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2.คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2561 มีร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพการบันทึกข้อมูล     

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 79.06 และร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจคุณภาพการบันทึกข้อมูล
การให้รหัสวินิจฉัยโรค ร้อยละ 74.24 
แผนภูมิ 56  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน เปรียบเทียบ 2 ปี (2560-2561) 
               เป้าหมาย ร้อยละ 75 

 
ตาราง 166 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
เฉลี่ย

โดยรวม 
(%) 

วัน/เวลา
(%) 

CC 
(%) 

ประวัติ 
(%) 

ตรวจ
ร่างกาย

(%) 

ค า
วินิจฉัย
(%) 

การ
รักษา 
(%) 

เมืองล าพูน 77.42 99.47 88.19 61.6 69.26 74.57 94.67 

แม่ทา 89.05 99.86 92.8 80.29 85.42 88.9 98.23 
บ้านโฮ่ง 74.91 100 89.85 58.21 62.86 69.87 98.47 
ลี้ 78.28 99.82 89.94 71.93 64.12 73.64 95.04 
ทุ่งหัวช้าง 70.65 100 86.81 53.75 45.81 76.03 93.37 
ป่าซาง 80.85 100 89.64 66.95 73.53 78.58 96.8 
บ้านธิ 77.56 100 84.04 53.82 60.69 87.42 99.19 
เวียงหนองล่อง 81.1 100 87.83 68.73 66.59 86.39 97.11 

ภาพรวม 79.06 99.82 89.37 66.09 68.43 77.27 96.16 
 
 
 

75.53
77.34

79.06

74.24

คุณภาพการบันทึกข้อมูล คุณภาพการให้รหัส ICD-10

ปี 2560 ปี 2561
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ตาราง 167 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD-10 (ผู้ป่วยนอก) แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 

Audit ทั้งหมด 

รวม ไม่มีความผิดพลาด (Y) 
ผิดพลาด 

A-H 
N N % N % 

เมืองล าพูน  2,341 1,686 72.02 655 27.98 
แม่ทา 1,122 952 84.85 170 15.15 

บ้านโฮ่ง 1,193 801 67.14 392 32.86 
ล้ี 1,375 856 62.25 519 37.75 

ทุ่งหัวช้าง  501 330 65.87 171 34.13 
ป่าซาง  1,938 1,619 83.54 319 16.46 
บ้านธิ  251 182 72.51 69 27.49 

เวียงหนองล่อง  331 294 88.82 37 11.18 
รวม 9,052 6,720 74.63 2,332 25.38 

 
 

➢ การด าเนินงานศนูย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.) 
-ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.)ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ตั้งอยู่ที ่ ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ผลการด าเนินงานในปี 2561  

1.จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านการสาธารณสุข เพ่ือรองรับเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ประจ าปี 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ
สาธารณสุข: ศคอส. 

2.จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.)และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ และท าให้บุคลากรมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการด าเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุขและศูนย์บริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ  

3.จัดท าเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
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