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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



ก 
 

ค ำน ำ 
เอกสารรายงานประจ าปี 2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ฉบับนี้ เป็นรายงานซึ่งได้

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงงานส าคัญตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพในสังกัด ทั้งนี้เพ่ือเผยแพร่ให้  
ผู้ที่สนใจในกิจกรรมการด าเนินงานสาธารณสุขได้รับทราบและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข และงานด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และคณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2562  ขอขอบคุณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ของทุกกลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สนับสนุน
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

มีนำคม  2563 
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สารบัญตาราง 
ตาราง  หน้า 

1 ข้อมูลประชำกร ชำย – หญิง จังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 

2 

2 จ ำนวนและร้อยละของพื้นที่และประชำกร แยกรำยอ ำเภอ จังหวัดล ำพูน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2 

3 ประชำกรจังหวัดล ำพูน แยกเป็นรำยอ ำเภอ ตำมกลุ่มอำยุเป้ำหมำย  เพ่ือให้สอดคล้องตำม 
ยุทธศำสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

3 

4 กำรแบ่งเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล ำพูน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

4 

5 จ ำนวนประชำกรที่มี ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนในจังหวัดล ำพูน แยกตำมสิทธิกำร
รักษำพยำบำลที่ได้รับจำกรัฐ ปีงบประมำณ 2562 

5 

6 แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ 2562 6 
7 แสดงจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน 

ปีงบประมำณ 2562 
7 

8 แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข และจ ำนวนเตียง สังกัดภำครัฐบำล แยกรำยอ ำเภอ  
ปีงบประมำณ 2562 

8 

9 แสดงจ ำนวนคลินิกเอกชน แยกรำยอ ำเภอ   ปีงบประมำณ 2562 8 
10 แสดง 10 ล ำดับ จ ำนวนและอัตรำกำรตำยต่อแสนประชำกร ในจังหวัดล ำพูน  

ปีงบประมำณ 2558 – 2562 
13 

11 แสดง 15 อันดับ จ ำนวนผู้ป่วยและอัตรำป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ  
ปีงบประมำณ 2562 

14 

12 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมรำยงำน 21 กลุ่มโรค 504 ปีงบประมำณ 2562 15 
13 แสดง 10 อันดับ สำเหตุกำรเข้ำรับริกำรของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2562 16 
14 แสดง 10 อันดับ สำเหตุกำรเข้ำรับบริกำรผู้ป่วยใน จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2562 17 
15 แสดงผลกำรออกตรวจสอบภำยใน 25 
16 แสดงประมำณกำรรำยรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่ำแรง

ปีงบประมำณ 2562 
29 

17 แสดงงบประมำณส่วนงบด ำเนินกำรทั้งปีงบประมำณ 2562 ประกอบด้วย  
ยอดประกันรำยรับ, เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

29 

18 มำตรกำรแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง จังหวัดล ำพูน ปี2562 30 
19 แสดงสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลัง เดือนกันยำยน 2562 32 
20 แสดงกำรวิเครำะห์สถำนะกำรเงินกำรคลัง จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ  2562 33 
21 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร   

เดือน กันยำยน 62 
33 

 
 



ง 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
22 แสดงเป้ำหมำยระยะสั้นในรำยไตรมำส (Task list) 38 
23 แสดงประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่จ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอปี 2562 39 
24 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตนเอง (Self Assessment) และกำรประเมินโดย

คณะกรรมกำรระดับจังหวัด: คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
ที่เชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพปีงบประมำณ 2562 

40 

25 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตนเอง(Self Assessment)และกำรประเมินโดย
คณะกรรมกำรระดับจังหวัด: คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)ที่
เชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพปีงบประมำณ 2562 

40 

26 แสดงกำรด ำเนินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)  
ปี 2559 – 2562 

42 

27 แสดงกำรกำรวำงแผนกำรเปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครัวภำยใน 10 ปี  
ตั้งแต่ปี 2559 – 2572 

44 

28 แสดงสรุปกำรวำงแผนกำรเปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครัวภำยใน 10 ปี  
ตั้งแต่ปี2559 – 2572 

48 

29 แสดงข้อมูลจ ำนวนรพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ รพสต. ติดดำว 5 ดำว (ยอดสะสม) 54 
30 ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA ปี 2561 – 2562 56 
31 แสดงร้อยละโรงพยำบำลที่ผ่ำน HA ระดับ 3 57 
32 แสดงร้อยละจ ำนวน อสค.และครอบครัวเป้ำหมำยที่ได้รับกำรประเมินศักยภำพครอบครัว 

ปี 2562 เกินร้อยละ 70  
68 

33 แสดงร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด ร้อยละ 70 

69 

34 แสดงจ ำนวนอสม.ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดและอสม.ดีเด่นระดับ
เขตสุขภำพ  

73 

35 แสดงจ ำนวนและร้อยละอสม.ที่ได้รับกำรอบรมอสม.นักจัดกำรสุขภำพและผ่ำนเกณฑ์
ประเมินตำม  เกณฑ์คุณภำพมำตรฐำน เกินร้อยละ 80 ปี 2561และปี 2562  

73 

36 ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.4.0  
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

74 

37 แสดงจ ำนวน รพ.สต.ที่มีกำรบริกำรทันตกรรมในปีงบประมำณ 2562 77 
38 แสดงจ ำนวน รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน 

ปีงบประมำณ 2562 
78 

39 ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital  
แยกรายสถานบริการ 

81 

40 แสดงจ ำนวนและร้อยละเทศบำลมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) แยกรำยอ ำเภอ 

83 

 



จ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
41 แสดงจ ำนวนและร้อยละ เทศบำลมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย

สิ่งแวดล้อม (EHA) 
84 

42 แสดงกำรสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัยให้กับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน 
ส ำหรับผู้ป่วย 

90 

43 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของพื้นที่เขตสุขภำพที่ 1  โครงกำร “สถำนประกอบกำรปลอด
โรคปลอดภัย กำยใจเป็นสุข” ปีงบประมำณ 2562  โดยกำรตรวจประเมินของ
คณะกรรมกำรระดับประเทศจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  

93 

44 ข้อมูลกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 แยกรำยโรงพยำบำล 

98 

45 แสดงโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน  
HAS 16  ข้อ 

101 

46 แสดงสถำนบริกำรสำธำรณสุข(รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีส้วมสำธำรณะผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน HAS   

102 

47 แสดงกำรตรวจผักและผลไม้สด ณ สถำนที่ผลติและสถำนที่จ ำหน่ำย สสจ.ล ำพูน  
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562  

105 

48 แสดงสำรปนเปื้อนในอำหำรสด ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 106 
49  สรุปผลกำรตรวจสำรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภำพของจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ 107 
50 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรได้รับกำรตรวจสอบและผ่ำนมำตรฐำน 108 
51 แสดงสถำนที่ประกอบกำรด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด ปี 2561 และปี 2562 111 
52 แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด 112 
53 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ได้รับกำรตรวจสอบในปี 2562 115 
54 แสดงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน   116 
55 แสดงจ านวนและร้อยละการด าเนินงานบังคับใช้ตามกฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา 116 
56 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุเสพติด ที่ได้รับอนุญำตผ่ำน สสจ.ล ำพูน 117 
57 แสดงกลุ่มโรคของผู้ป่วยที่มำแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองกัญชำ 118 
58 รำยละเอียดสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงจังหวัดล ำพูน 119 
59 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลแยกตำมลักษณะและแยกตำมอ ำเภอในเขตจังหวัดล ำพูน   124 
60 แสดงผลสถำนพยำบำลผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 125 
61 เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน RDU ณ ไตรมำส 4 ปีงบประมำณ 2561 (12 เดือน)  

และรอบ 7 เดือนปีงบประมำณ 2562  
129 

62 สรุปผลกำรด ำเนินงำน RDU ปีงบประมำณ 2562 ข้อมูล ณ ไตรมำส 3 137 
63 ผลกำรด ำเนินงำน RDU ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

ปีงบประมำณ 2560-2562 
138 

 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
64 ผลกำรด ำเนินงำน RDU ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 จ ำแนกตำมโรงพยำบำล 

(ณ สิ้นไตรมำส 3 ปีงบประมำณ 2562) 
139 

65 แสดงมูลค่ำกำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภัณฑ์ ปี 2562 142 
66 แสดงร้อยละของมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน แยกรำยโรงพยำบำล 143 
67 เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของกำรจัดซื้อประเภทต่ำงๆ อัตรำคงคลังของเวชภัณฑ์แต่ละ 

ประเภท ข้อมูล ณ ไตรมำส 4 ปี 2562  
143 

68 แสดงมูลค่ำรวม แผนกำรจัดซื้อปี 2562 144 
69 ข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ  150 
70 ข้อมูลกำรอนุญำตผู้ด ำเนินกำร และข้ึนทะเบียนผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือ

สุขภำพจังหวัดล ำพูน 
151 

71 แสดงจ ำนวนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำ  ปี 2560-2562 156 
72 จ ำนวนและอัตรำตำยต่อประชำกรแสนคนจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนจังหวัดล ำพูน

จ ำแนกรำยอ ำเภอยอดสะสมเดือนตุลำคม – กันยำยน เปรียบเทียบ 3ปี ปี 2560 -ปี 2562 
158 

73 จ ำนวนร้อยละกำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจร จ ำแนกตำมสถำนที่ตำย รำยอ ำเภอรำยเดือน 
และยอดสะสมเดือนตุลำคม  – กันยำยน ปี 2561 เทียบ ปี 2562 

159 

74 ร้อยละของผู้ติดยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดของแต่ละระบบ และได้รับกำร
ติดตำมต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) จังหวัดล ำพูน ปี 2562  
เปรียบเทียบเขตสุขภำพท่ี 1 และประเทศ 

165 

75 ร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยำเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำกกำรบ ำบัดรักษำครบ
ตำมก ำหนดทุกระบบ (Remission rate) จังหวัดล ำพูน ปี 2562 เปรียบเทียบเขตสุขภำพ
ที่ 1 และประเทศ 

165 

76 ผลงำนตำมตัวชี้วัด แยกรำยอ ำเภอ เปรียบเทียบ ระบบสมัครใจ และทุกระบบภำพรวม 
จังหวัดล ำพูน ปี 2562  

166 

77 จ ำนวนและร้อยละผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับกำรบ ำบัดรักษำทุกระบบ จังหวัดล ำพูน ปี 2562  167 
78 จ ำนวนและร้อยละด้ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ภำรกิจของกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน  

ปี 2562 
167 

79 จ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟูรูปแบบ CBTx และพ้ืนที่เป้ำหมำยในปี 2562 168 
80 สถำนพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพด้ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 168 
81 จ ำนวนคน/ครั้ง ที่ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด เข้ำรับบริกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด  

(Harm Reduction) จังหวัดล ำพูน ปี 2562 จ ำแนกตำมชุดบริกำร 
169 

82 แสดงตัวชี้วัดที่ส ำคัญกำรจัดกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมำณ 2562 175 
83 ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรองDM ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

จังหวัดล ำพูน 
177 

 



ช 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
ตาราง  หน้า 

84 ผลกำรด ำเนินงำนคัดกรอง  HT กลุ่มประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  
จังหวัดล ำพูน  

177 

85 ผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี 178 
86 ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำมดันโลหิตได้ดี       178 
87 ผู้ป่วยโรคเบำหวำน /ควำมดันโลหิตสูง   ได้รับกำรประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
179 

88 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงได้รับกำรคัดกรอง CKD 179 
89 จ ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน  ได้รับกำรตรวจเบำหวำนเข้ำจอประสำทตำ  

อ้วนลงพุง และเท้ำ 
180 

90 จ ำนวนและร้อยละของกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก จังหวัดล ำพูน ปี 2562 180 
91 จ ำนวนและร้อยละของกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก จังหวัดล ำพูน  

สะสมปี 2558 - 2562 
181 

92 จ ำนวนและร้อยละของกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม จังหวัดล ำพูน ปี 2562 181 
93 แสดงจ ำนวนและร้อยละของควำมครอบคลุมกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก จังหวัดล ำพูน 

เปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงปีงบประมำณ 2561  และ 2562  
189 

94 แสดงจ ำนวนและร้อยละของค้นพบเด็กสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ จังหวัดล ำพูน 
เปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงปีงบประมำณ 2561 และ 2562 

189 

95 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกำรติดตำมพัฒนำกำรเด็กสงสัยล่ำช้ำภำยใน 30 วัน  
จังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงปีงบประมำณ 2561  และ 2562 

190 

96 แสดงจ ำนวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย จังหวัดล ำพูน ปี 2561 -2562 190 
97 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนำกำรแล้วพบว่ำมีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำร

กระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมำตรฐำนอื่น เขตสุขภำพที่ 1 จังหวัดล ำพูน  
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

191 

98 แสดงบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขตำมประเภทกำรจ้ำงงำน 198 
99 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ปี 2562 199 
100 แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 199 
101 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำแนก รำยปีงบประมำณ 205 
102 แสดงถึงผลกำรกำรด ำเนินงำนเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ ำแนกตำมประเภท และ

ช่องทำงกำรร้องเรียน ข้อมูลเดือนตุลำคม 2561 ถึงเดือนกันยำยน 2562  
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

206 

103 ผลกำรตรวจคัดกรองพยำธิใบไม้ตับด้วยกำรคัดกรองอุจจำระวิธี Kato Katz ในประชำชน
กลุ่มเสี่ยงจังหวัดล ำพูน ปี 2562 จ ำแนกประเภทของพยำธิรำยหมู่บ้ำน อ ำเภอ 

212 

104 แสดงรำยงำนผลกำรขึ้นทะเบียนรักษำตำม (PA) แยกรำยอ ำเภอ จังหวัดล ำพูน ปีงบ 2562  
ตำมควำมครอบคลุมกำรรักษำของ New+Relapse (Treatment Coverage)  

215 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
105 แสดงควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด PA งำนวัณโรค ปี  2562 แยกรำยอ ำเภอ 

ตำมอัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ (เป้ำหมำย > ร้อยละ 85) และ
อัตรำกำรเสียชีวิตในCohort1 จังหวัดล ำพูน ไม่เกินร้อยละ 5 

216 

106 แสดงผลกำรด ำเนินงำน Digital Transformation  รอบ  6 เดือน 238 
107 ผลกำรด ำเนินงำนส่งข้อมูลข้อมูลตำมโครงสร้ำงมำตรฐำน 43 แฟ้ม รำยอ ำเภอ 

จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2562 
242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิ  หน้า 

1 แสดงจ ำนวน แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปีงบประมำณ 2557- 2562 6 
2 จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2553 – 2562 9 
3 จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน แยก ชำย - หญิง ปี พ.ศ. 2553 – 2562 9 
4 จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ผู้ที่ไม่ได้สัญชำติไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2562 10 
5 จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ตำมทะเบียนกำรเกิด - ตำย ปี พ.ศ. 2553 – 2562 10 
6 ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2562 11 
7 แสดงแนวโน้มกำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรผู้สูงอำยุ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 - 2562 11 
8 ร้อยละกำรเพ่ิมตำมธรรมชำติของประชำกร จังหวัดล ำพูน  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2562 
12 

9 อัตรำกำรเกิด-ตำย จังหวัดล ำพูน ต่อพันประชำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2562 12 
10 แสดง 5 ล ำดับ อัตรำกำรตำยด้วยโรคทีส่ ำคัญต่อแสนประชำกร ในจังหวัดล ำพูน  

ปีงบประมำณ 2558 – 2562 

13 

11 แสดง 5 อันดับ ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำจังหวัดล ำพูน  
อัตรำต่อแสนประชำกร ปีงบประมำณ 2556 – 2562 

14 

12 แสดง 5 อันดับ สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค  
อัตรำต่อแสนประชำกร ปีงบประมำณ 2557 – 2562 

16 

13 แสดง 5 อันดับ สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยใน จังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค  
อัตรำต่อแสนประชำกร ปีงบประมำณ 2558 – 2562 

17 

14 แสดงร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 

78 

15 แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จังหวัดล ำพูน  
ปีงบประมำณ 2560-2562 

79 

16 แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต 
จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 

79 

17 แสดงจ ำนวนสถำนพยำบำลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน และประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนจ ำนวนสถำนพยำบำลที่เปิดใหม่ และจ ำนวนสถำนพยำบำลที่แจ้งเลิกใน
จังหวัดล ำพูนข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 - 2562  

123 

18 แสดงอัตรำตำยต่อประชำกรแสนคนจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนจังหวัดล ำพูนจ ำแนกรำย
อ ำเภอยอดสะสมเดือนตุลำคม – กันยำยน  เปรียบเทียบ ปี 2560  - ปี 2562 

159 

19 แสดงร้อยละของผู้สูงอำยุจังหวัดล ำพูนปี 2555 - 2562 192 
20 แสดงร้อยละของผู้สูงอำยุจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 193 
21 แสดงร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 เปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ ปี 2560,2561  

และ 2562 
193 

22 ร้อยละของกลุ่มติดบ้ำนจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ 194 
 



ญ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิ  หน้า 

23 ร้อยละของกลุ่มติดเตียงจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ    194 
24 ร้อยละกลุ่มพ่ึงพิงLong Term care  จังหวัดล ำพูนยอดสะสมปี 59-62  

เปรียบเทียบระดับเขต 
195 

25 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 
2558 – 2562 

201 

26 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริกำร ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟู
สภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
เขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 

201 

27 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562 

202 

28 สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียบระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 219 
29 สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบแยกรำยอ ำเภอ 219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อมูลทั่วไป 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ 
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ข้อมูลทั่วไปจังหวดัลำพูน 
 

จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ( สายเอเชีย ) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน        
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเนินเขา และภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องกัน
ไปทางทิศตะวันออก อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก เป็นแนวลงมาทางทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด
ตาก แล้วเลาะลำน้ำแม่ปิง ขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดเขต จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกคือ เทือกเขา
ดอยช้าง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดลำพูน มีความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล รองลงมาคือ
ดอยสบเทิม อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง ความสูงประมาณ ๑,๔๓๐ 
เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน 
และอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. 
 

ขนาด 
จงัหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882  

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

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

 

ประชากร 
ประชากรของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีจำนวนทั้งสิ้น  405,955  คน  

เพศชาย 195,908 คน เพศหญิง 210,047 คน   
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

 - ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  จำนวน  400,510  คน 
      เพศชาย 193,044 คน เพศหญิง  207,466 คน  

 - ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน  1,708  คน 
      เพศชาย 914 คน    เพศหญิง 794 คน   

 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ( รายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) จำนวน 3,269  คน 
      เพศชาย 1,648  คน   เพศหญิง  1,621  คน  

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) จำนวน  468  คน 
      เพศชาย  302  คน   เพศหญิง  166  คน 
 

มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา และ อำเภอ 
ทุ่งหัวช้าง รวม 16 ตำบล 61 หมู่บ้าน 



2 
 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลประชากร ชาย – หญิง จังหวัดลำพูน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

อำเภอ จำนวนประชากร จำนวนบ้าน 
ชาย หญิง รวม 

เมือง       68,963        77,644       146,607        74,527  
แม่ทา       19,151        19,861         39,012        16,502  
บ้านโฮ่ง       19,350        20,656         40,006        15,739  
ลี้       35,089        34,856         69,945        24,532  
ทุ่งหัวช้าง       10,124        10,058         20,182          7,427  
ป่าซาง       26,339        28,694         55,033        23,769  
บ้านธิ         8,533          9,233         17,766          7,433  
เวียงหนองล่อง         8,359          9,045         17,404          7,429  

รวม     195,908      210,047       405,955      177,358  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ประกาศ ณ 30 มกราคม 2562) 
    

ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนและร้อยละของพ้ืนที่และประชากร แยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

อำเภอ พ้ืนที่ (ตร.กม.) ประชากร จำนวน ปชก.ต่อ
พ้ืนที่ 1 ตร.กม.  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

5100 เมือง 479.83 10.65 146,607  36.11 305.54 
5101 แม่ทา 762.63 16.93 39,012 9.61 51.15 

5102 บ้านโฮ่ง 596.95 13.25 40,006 9.85 67.02 
5103 ลี้ 1,701.99 37.77 69,945 17.23 41.10 
5104 ทุ่งหัวช้าง 486.13 10.79 20,182 4.97 41.52 

5105 ป่าซาง 299.95 6.66 55,033 13.56 183.47 
5106 บ้านธิ 129.02 2.86 17,766 4.38 137.70 

5107 เวียงหนองล่อง 49.43 1.1 17,404 4.29 352.09 

รวม 4,505.93 100 405,955  100 90.09 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ประกาศ ณ 30 มกราคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ตารางท่ี 3   ประชากรจงัหวัดลำพูน แยกเป็นรายอำเภอ ตามกลุ่มอายุเป้าหมาย  เพ่ือให้สอดคล้องตาม 
                ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อำเภอ เมือง
ลำพูน 

แม่ทา บ้านโฮง่ ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

ป่าซาง บ้านธ ิ เวียงหนอง
ล่อง 

รวม 

< 1 1,101 297 261 629 199 320 127 97 3,031 

1-4 4,866 1,227 1,172 2,738 851 1,475 585 533 13,447 

5-9 6,646 1,603 1,541 3,811 1,128 2,015 712 631 18,087 

10-14 6,936 1,725 1,635 3,991 1,096 2,155 653 679 18,870 

15-19 6,536 1,863 1,615 4,141 1,226 2,232 655 653 18,921 

20-24 8,411 2,275 2,362 4,764 1,291 3,197 902 1,094 24,296 

25-29 10,306 2,833 2,779 5,077 1,444 3,860 1,197 1,170 28,666 

30-34 10,799 2,811 2,656 4,917 1,559 3,626 1,291 1,177 28,836 

35-39 11,623 2,758 2,826 4,931 1,615 3,765 1,322 1,147 29,987 

40-44 10,672 2,567 2,559 4,797 1,591 3,451 1,054 1,055 27,746 

45-49 9,996 2,833 2,840 5,273 1,692 3,745 1,081 1,198 28,658 

50-54 12,093 3,416 3,607 5,752 1,552 4,914 1,656 1,508 34,498 

55-59 13,283 3,812 4,005 5,212 1,302 5,380 2,011 1,741 36,746 

60-64 11,709 3,230 3,575 4,406 1,107 5,003 1,736 1,530 32,296 

65-69 8,033 2,112 2,553 3,279 947 3,591 972 1,184 22,671 

70-74 4,321 1,216 1,551 1,921 512 2,094 546 687 12,848 

75-79 3,027 745 1,009 1,461 444 1,378 371 414 8,849 

80-84 2,252 664 682 1,029 269 1,055 285 360 6,596 

85-89 1,147 396 428 582 187 653 179 204 3,776 

90-94 402 169 132 226 62 206 66 59 1,322 

95-99 90 32 30 47 22 48 7 17 293 

> 100 19 5 7 13 10 11 2 3 70 

รวม 144,268 38,589 39,825 68,997 20,106 54,174 17,410 17,141 400,510 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ประกาศ ณ 30 มกราคม 2562) 
      จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ(ปี) รายอำเภอ (เฉพาะผู้มสีญัชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
        ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม กระจาย 
อยู่ทุกพ้ืนที่ของแต่ละอำเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูนมากท่ีสุด รองลงมา คืออำเภอป่าซาง 
และอำเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้าน
คมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออำนวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  
 

อาชีพที่สำคัญของจังหวัด 
       การประกอบการเกษตร มีการทำนาข้าวและทำสวนลำไย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 

การปกครอง 
 จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อำเภอ  51 ตำบล  577 หมู่บ้าน 17 

ชุมชนและมีการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง เทศบาลเมืองลำพูน 1 แห่ง 
เทศบาลตำบล 40 แห่ง   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  17 แห่ง 
 

ตารางท่ี 4  แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
อำเภอ 

 
ตำบล 

 
หมู่บ้าน 

 
ชุมชน 

 
หลังคาเรือน 

องค์การ
บริหารส่วน

ตำบล 

เทศบาล
เมือง/ตำบล 

ระยะห่าง
จากอำเภอ

เมือง
(กิโลเมตร) 

5101 เมือง 15 159 17 74,527 1 15   
5102 แม่ทา 6 71 0 16,502 1 7 25  
5103 บ้านโฮง่ 5 62 0 15,739 4 2 36  
5104 ลี้ 8 99 0 24,532 3 7 105  
5105 ทุ่งหัวช้าง 3 35 0 7,427 3 1 105  
5106 ป่าซาง 9 90 0 23,769 4 4 11  
5107 บ้านธ ิ 2 36 0 7,433 1 1 26  
5108 เวียงหนองล่อง 3 25 0 7,429 0 3 45  

รวม 51 577 17 177,358 17 40   
 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลหมูบ่้าน,หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน  
        ณ ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 



5 
 

ตารางท่ี 5  จำนวนประชากรที่มี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดลำพูน แยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  
               ทีไ่ดร้ับจากรัฐ ปีงบประมาณ 2562 
 

สิทธ ิ  จำนวน (คน) สิทธ ิ  จำนวน (คน)  

ประกันสังคม 78,011 สิทธิอื่นๆ 1,058 

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 32,909 ผู้ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ 1,985 

ประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 280,213 ต่างด้าว+ผู้มีปัญหาสถานะ+คนไทยในตา่งประเทศ 2,813 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 5,766 

รวม 396,899 

 
 

 
 
แหล่งที่มาของขอ้มูล  :  ข้อมูลประชากรรายเดือน ตลุาคม 2562 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
 
 
 

ประกันสังคม
20%

ข้าราชการ
8%

ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
71%

สิทธิพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

1%
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ข้อมูลบุคลากรจังหวดัลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 
                         

 
    อัตรากำลังคน         บุคลากรทางการแพทย์ 

 

แผนภูมิที่ 1    แสดงจำนวน แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปีงบประมาณ 2557- 2562 
 

 
 
 

ตารางท่ี 6  แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2562 
 

ที่ บุคลากรที่สำคัญ จำนวน อัตราส่วน 1 บุคลากรต่อประชากร  

1 แพทย์ 134 1:3,030 

2 ทันตแพทย ์ 44 1:9,227 

3 เภสัชกร 80 1:5,075 
4 พยาบาลวชิาชีพ 872 1:466 

 

ข้าราชการ
54%

ลูกจ้างประจ า
5%

พนักงานราชการ
3%

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข
36%

อื่นๆ
2% แพทย์

5%

ทันตแพทย์
2%
เภสัชกร

3%

พยาบาล
วิชาชีพ
30%

บุคลากรทาง
การแพทย์

21%

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ
39%

114 
95 

103 
122 123 

134 

28 34 36 44 40 44 

66 69 70 
79 80 80 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
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ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ปฎิบัติงานจริง              
               ปีงบประมาณ 2562 
 

      อำเภอ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  พยาบาล 
  วิชาชีพ 

  พยาบาล 
   เทคนิค 

 บุคลากรทาง 
การแพทย์อ่ืนๆ 

  เจ้าหน้าที ่
      อ่ืนๆ 

  รวม 

เมือง 86  18  45  470  2  254  645 1,520 

แม่ทา 6  4  3  53  
 

52  76  194  

บ้านโฮ่ง 8  4  5  65  
 

52  65  199  

ลี้ 11  5  8  96  
 

83  108  311  
ทุ่งหัวช้าง 3  3  4  41  

 
34  51  136  

ป่าซาง 13  5  8  79  
 

69  104  278  
บ้านธิ 4  3  4  38  

 
32  46  127  

เวียงหนองล่อง 3  2  3  30  
 

30  31  99  

รวม 134  44  80  872  2 606  1,126  2,864  
 

 
ตารางท่ี 8  แสดงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ปฎิบัติงานจริง              
               ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

อ่ืนๆ รวม 

สสจ.ลำพูน 82 3 15 1 1 102 

สสอ. 40 1 0 0 1 42 

รพ.สต. 286 6 0 141 20 453 

รพ.ลำพูน 610 76 40 540 20 1,286 

รพ.แม่ทา 68 6 3 51 4 132 

รพ.บ้านโฮ่ง 87 14 2 33 4 140 

รพ.ลี้ 113 17 3 92 10 235 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 53 9 3 37 3 105 

รพ.ป่าซาง 99 9 5 77 2 192 

รพ.บ้านธิ 65 7 3 34 0 109 

รพ.เวียงหนองล่อง 40 2 4 15 7 68 

รวมทั้งหมด 1,543 150 78 1,021 72 2,864 
แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ณ เดือนตลุาคม 2562 
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ตารางท่ี 9  แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุข และจำนวนเตียง สังกัดภาครัฐบาล แยกรายอำเภอ  
                ปีงบประมาณ 2562 
 

อำเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  รพ.สต. ศูนย์บริการ

เทศบาล 411  เตียง 90 60 30 10 จำนวน 
5101  เมือง S - - - - 17 1 
5102  แม่ทา - - - F2 - 9 - 
5103  บ้านโฮ่ง - - - F2 - 9 - 

5104  ลี้ - - F1 - - 13 - 

5105  ทุ่งหัวช้าง - - - F2 - 4 - 

5106  ป่าซาง - - F1 - - 13 - 

5107  บ้านธิ - - - F2 - 2 - 
5108  เวียงหนองล่อง - - - - F3 4 - 

จำนวน 1 - 2 4 1 71 1 
แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 

 
ตารางท่ี 10  แสดงจำนวนคลินิกเอกชน แยกรายอำเภอ   ปีงบประมาณ 2562 

 

ลักษณะสถานพยาบาล / 
อำเภอ 

เมือง แม่ทา บ้าน
โฮ่ง 

ลี ้ ทุ่งหัว
ช้าง 

ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนอง
ล่อง 

รวม 

คลินิกเวชกรรม 23 3 5 2 0 4 3 2 42 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 18 0 0 0 0 3 0 0 21 

คลินิกทันตกรรม 24 0 1 1 0 2 1 0 29 

คลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

6 6 3 8 4 1 2 0 30 

คลินิกกายภาพบำบัด 2 0 0 0 1 1 0 0 4 

คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 3 0 0 1 0 1 0 0 5 

คลินิกการแพทย์แผนไทย 4 0 0 0 0 1 0 0 5 

คลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

คลินิกการประกอบโรคศลิปะ 
สาขากิจกรรมบำบดั 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

คลินิกการผดุงครรภ ์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

สหคลินิก 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 83 9 10 12 5 14 6 2 141 
 

แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพนู ณ เดือนตลุาคม 2562 
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แผนภาพ  โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
 

 
สถานการณ์และแนวโน้มประชากร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
 
แผนภูมิที่ 2  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2553 – 2562 

 
 

แผนภูมิที่ 3  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน แยก ชาย - หญิง ปี พ.ศ. 2553 – 2562 

 
 

 

404,693 

404,560 
403,952 404,673 

405,268 405,468 406,385 
405,999 405,918 405,955 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

197,278 196,868 196,509 196,622 196,747 196,755 196,902 196,448 196,184 195,908 

207,415 207,692 207,443 208,051 208,521 208,713 209,483 209,551 209,734 210,047 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ชาย หญิง
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แผนภูมิที่ 4  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2562 
 

 
แผนภูมิที่ 5  จำนวนประชากรจังหวัดลำพูน ตามทะเบียนการเกิด - ตาย ปี พ.ศ. 2553 – 2562 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ ณ ปี 2553 -  2562 

 
จากแผนภูมิแสดงจำนวนประชากร จะเห็นว่าจังหวัดลำพูน มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น ตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสวนทางกับการเกิดทีล่ดลงและการเสียชีวิตทีสู่งขึ้น โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการเพ่ิมของจำนวน
ประชากรดังกล่าว มาจากผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดลำพูนมากข้ึน  และยังคงมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นในทุกปี 
 

    เมื่อเปรียบเทียบประชากรระยะเวลา 10 ปี ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2562  แนวโน้ม ฐาน
ของรูป ปิระมิดประชากร แคบลง แต่จะค่อยๆกว้างขึ้นในช่วงของอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยทั้ง
กลุ่มอายุชายและหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

293 284 305 
465 

323 352 

1,412 

1,391 
1,491 

1,708 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

3,271 
3,364 3,307 

3,601 
3,468 3,488 

3,329 
3,213 3,120 3,041 

3,542 

3,772 
3,611 3,665 

3,757 3,929 3,953 4,117 
3,882 3,843 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เกิด ตาย



11 
 

แผนภูมิที่ 6  ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2562  
 

            ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูนปี 2552                ปิรามิดประชากรจังหวัดลำพูนปี 2562 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2561 (ประกาศ ณ 24 มกราคม 2562) 
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 - 2562  
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป จากทะเบยีนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ พ.ศ. 2553 - 2562 
 

  จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจังหวัดลำพูน มีแนวโน้มของประชากรวัยสูงอายุเพ่ิม
มากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็น
คนสูงวัยที่มีคุณภาพ (Active Aging) และเตรียมระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 

14.66 
15.17 15.76 

16.44 
17.49 18.32 

19.20 
20.15 21.20 

22.23 

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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สถานการณ์ด้านสุขภาพ 
 
แผนภูมิที่ 8   ร้อยละการเพ่ิมตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2562 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ ณ ปี 2552 -  2562 

 

แผนภูมิที่ 9   อัตราการเกิด-ตาย จังหวัดลำพูน ต่อพันประชากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2562 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ ณ ปี 2552 -  2562 

-0.0575 
-0.0670 

-0.1009 

-0.0753 

-0.0158 
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-0.1088 

-0.1535 

-0.2227 
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-0.1976 

-0.2500

-0.2000

-0.1500

-0.1000

-0.0500

 -
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

8.39 

8.08 
8.32 8.19 

8.90 
8.56 8.60 

8.19 

7.91 
7.69 

7.49 

8.96 

8.75 

9.32 
8.94 9.06 

9.27 
9.69 

9.73 
10.14 

9.56 

9.47 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

อัตราเกิด/พัน อัตราตาย/พัน
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สถานการณ์แนวโน้มโรคที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2562 
สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก แยก ชาย-หญิง ปีงบประมาณ 2562  

                

ตารางที่ 11   แสดง 10 ลำดับ จำนวนและอัตราการตายต่อแสนประชากร ในจังหวัดลำพูน  
       ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

ที ่ โรค ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จำนวน อัตรา/

แสน 
จำนวน อัตรา/

แสน 
จำนวน อัตรา/

แสน 
จำนวน อัตรา/

แสน 
จำนวน อัตรา/

แสน 
1 การติดเชื้อในกระแสเลือด 189 46.61 261 64.22 199 49.01 236 58.14 245 60.35 
2 ปอดบวม 101 24.91 177 43.55 164 40.39 200 49.27 222 54.69 
3 โรคหลอดเลือดสมอง  171 42.17 172 42.32 203 50.00 200 49.27 204 50.25 
4 ไตวาย 166 40.94 187 46.02 187 46.06 183 45.08 201 49.51 
5 โรคหัวใจขาดเลือด 171 42.17 166 40.85 171 42.12 172 42.37 184 45.33 
6 มะเร็งหลอดลมและปอด 187 46.12 172 42.32 152 37.44 179 44.10 175 43.11 
7 อุบัติเหตุทางถนน 144 35.51 148 36.42 134 33.01 128 31.53 159 39.17 
8 มะเร็งตับ 119 29.35 101 24.85 104 25.62 106 26.11 113 27.84 
9 โรคความดันโลหิตสูง 71 17.51 46 11.32 54 13.30 104 25.62 87 21.43 
10 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 110 27.13 105 25.84 85 20.94 109 26.85 71 17.49 

 

แผนภูมิที่ 10    แสดง 5 ลำดับ อัตราการตายด้วยโรคทีส่ำคัญต่อแสนประชากร ในจังหวัดลำพูน  
                    ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

 
แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

46.61

64.22

49.01

58.14 60.35 

24.91

43.55

40.39

49.27

54.69 

42.17
42.32

50
49.27 50.25 

40.94

46.02
46.06

45.08

49.51 

42.17
40.85

42.12 42.37
45.33 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคหัวใจขาดเลือด

ชาย หญิง 
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ตารางท่ี 12  แสดง 15 อันดับ จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
                 ปีงบประมาณ 2562 
อันดับ โรค      ป่วย     อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

1 Acute Diarrhoea  4,090                        1,008  
2 Influenza  2,463                          607  
3 Food Poisoning  1,483                          365  
4 Pneumonia  1,177                          290  

5 Pyrexia  1,175                          289  

6 H.conjunctivitis    522                          129  

7 Chickenpox    454                          112  
8 Hand,foot and mouth disease    385                            95  
9 S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89)    245                            60  
10 D.H.F,Total(26,27,66)    188                            46  

11 Gonorrhoea      70                            17  
12 โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อื่น ๆ      69                            17  

13 Syphilis      64                            16  
14 Measles total (21-22)      45                            11  
15 AEFI      25                              6  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

แผนภูมิที่ 11     แสดง 5 อันดับ ผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดลำพูน  
อัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2556 – 2562 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

1,219
1,122 1,163

1,397

1,023

1,211

1,008 

283 347
413

349
340

450

365 

124.7921161 78.46659494
131.453037 145.6746681 162.3156707

360 290 

92.42029985 85.3756033 135.8923516

251 320
349

607 

227.3440531 185.3094742 211.8539564
177.4179657 155.9117141

168.753295
129 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Acute diarrhoea Food Poisoning Pneumonia influenza H.conjunctivitis
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ตารางท่ี 13  แสดงจำนวนผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ตามรายงาน 21 กลุ่มโรค 504 ปีงบประมาณ 2562 
 

กลุม่โรค ชื่อโรค จำนวน 
1 โรคติดเชื้อและปรสิต 35,295  
2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 28,543  
3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุ้มกัน 27,106  
4 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม 329,646  
5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 94,725  
6 โรคระบบประสาท 40,809  
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 58,271  
8 โรคหูและปุ่มกกหู 14,454  
9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 407,053  
10 โรคระบบหายใจ 189,074  
11 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 221,589  
12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 69,560  
13 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 318,814  
14 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 181,024  
15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 5,980  
16 ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด 3,157  
17 รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด  การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม  ผิดปกติ 2,049  
18 สิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนก

โรคในกลุ่มอื่นได้ 
183,082  

19 การเป็นพิษและผลที่ตามมา 251  
20 อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 13,894  
21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 42,142  

 

   แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลจาก HDC  2017/10/01 - 2018/09/30 
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ตารางท่ี 14  แสดง 10 อันดับ สาเหตุการเข้ารับริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
 

                                         ชื่อกลุ่ม (298โรค)    ชาย    หญิง     รวม 

145  ความดันโลหิตสูง  79,802   120,796   200,598  
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ  41,323     73,074   114,397  
104 เบาหวาน  43,455     70,173   113,628  
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ  38,588     48,275     86,863  
181 ความผิดปกติอ่ืน ๆ   32,108     43,020     75,128  
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ  18,868     35,331     54,199  
185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม  14,610     25,337     39,947  
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย  23,293     15,055     38,348  
199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  15,517     16,873     32,390  
165 คออักเสบเฉียบพลันและตอ่มทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน    8,887     10,914     19,801  

 

 
แผนภูมิที่ 12    แสดง 5 อันดับ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค  

         อัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2557 – 2562 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (HDC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

79,802 

41,323 43,455 
38,588 

32,108 
18,868 

14,610 
23,293 

15,517 
8,887 

120,796 

73,074 70,173 

48,275 43,020 
35,331 

25,337 
15,055 16,873 

10,914 

145 207 104 167 181 206 185 281 199 165

ชาย หญิง
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30,750 
27,590 27,990 

26,151 
30,081 
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11,619 14,887 
18,118 19,675 16,406 18,506 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
145 ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 104 เบาหวาน 
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 
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ตารางท่ี 15  แสดง 10 อันดับ สาเหตุการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
 

ชื่อกลุ่ม (298โรค) ชาย หญิง รวม 

169 ปอดบวม 1,678 1,293 2,971 
098 โลหิตจางอื่น ๆ 1,377 1,591 2,968 
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรังอ่ืน 1,308 822 2,130 
278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 1,127 546 1,673 
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,061 432 1,493 
133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 648 732 1,380 
217 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดนิปัสสาวะ 429 746 1,175 
151 หัวใจล้มเหลว 527 605 1,132 
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 670 456 1,126 
170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 611 502 1,113 

 
 

แผนภูมิที่ 13  แสดง 5 อันดับ สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จังหวัดลำพูน ตามกลุ่มโรค  
                  อัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2558 – 2562

 
แหล่งที่มาของข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (HDC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
098 โลหิตจางอื่น ๆ  169 ปอดบวม 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพอง 
278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอืน่ ๆ  



 

 
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดล าพูน  

ปี 2560 - 2564 
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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 
 ประชาชนสุขภาพด ี  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 ากับผลิตภัณฑ ์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 2562 



 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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 สรุปผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานที่ต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ประเมิน
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 17 หน่วยงาน โดยในไตรมาส 1 กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระดับ 5 ในการประเมิน EB1- EB4 และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผ่านการประเมินระดับ 5 จ านวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของหน่วยงานใน
สังกัด ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ในไตรมาส 2 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ค่าคะแนนร้อยละ 80 จากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 – EB26 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 
จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของหน่วยงาน ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ 82.35 ของหน่วยงาน สาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมินเนื่องจาก หลักฐานที่ต้องส่งประเมินเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ของกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ในไตรมาส 3 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์ ที่ค่าคะแนน ร้อยละ 85 จากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 – EB26 มีหน่วยงานที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 17 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงาน ในไตรมาส 4 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์ ที่ค่าคะแนน ร้อยละ 90 จากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 – EB26 มีหน่วยงานที่ผ่าน       
การประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 17 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 

 

ผลการด าเนินงาน(เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
ในการด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ล าพูน ทุกหน่วยงานได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ผู้รับผิดชอบ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลล าพูน  ผู้รับผิดชอบ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลชุมชน  ผู้รับผิดชอบ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ตามค าสั่งส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ 200/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือท าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร/หลักฐาน ตาม
ข้อก าหนดของแบบส ารวจฯ และน าข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับเขต ของส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือร่วมกับคณะกรรมการ
ที่มาจากทุกจังหวัด  ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระยะเวลาที่ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ก าหนด 

เนื่องจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประเมิน และหน่วยงานหลายหน่วยงานเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์
รับการประเมินในปีงบประมาณ 2562 และในการประเมินผู้ประเมินต้องเข้าดูการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน แต่ผู้ประเมินไม่สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ครบทุกแห่งเนื่องจากบาง
หน่วยงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ และยังมีหลักฐานเอกสารที่จัดกิจกรรม/โครงการที่ต้องส่งเอกสารประเมินแต่ไม่
สามารถส่งประเมินได้ในไตรมาส 2 เนื่องจากเป็นกิจกรรมโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในไตรมาส2 และ3 
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การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงาน ผ่านการ
ประเมินที่ค่าคะแนนระดับ 5 ผลการประเมินในไตรมาส 1 ของจังหวัดล าพูน มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน 
จ านวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.76 โดยมี       
ผลการประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด  ดังนี้ 

 

รายการ ระดับคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 12  เขต 4.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขต 1  3.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  76  จังหวัด 4.14 
คะแนนเฉลี่ยจังหวัดล าพูน 17 หน่วย 4.47 

 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ค่า
คะแนนร้อยละ  80 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 3 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 14  หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.35 เนื่องจากเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งประเมินเป็นกิจกรรม /
โครงการที่มีแผนด าเนินการในไตรมาส 3 -4 โดยมีผลการประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ระดับคะแนน 
เฉลี่ย 12  เขต 63.33 
เฉลี่ยระดับเขต 1  61.87 
เฉลี่ยระดับจังหวัด  76  จังหวัด 24.05 
จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 17.65 

 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ค่า
คะแนนร้อยละ  85 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการ
ประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ระดับคะแนน 
เฉลี่ย 12  เขต 88.91 
เฉลี่ยระดับเขต 1  88.27 
เฉลี่ยระดับจังหวัด  76  จังหวัด 72.11 
จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 100 

 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ค่า
คะแนนร้อยละ 90 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 17 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการ
ประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ระดับคะแนน 
เฉลี่ย 12  เขต 96.87 
เฉลี่ยระดับเขต 1  96.76 
เฉลี่ยระดับจังหวัด  76  จังหวัด 97.14 
จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 100 
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GAP Analysis 
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 เกิดจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใส                 
ในการด าเนินงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประเมิน และหน่วยงานหลายหน่วยงาน                          
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์รับการประเมินในปีงบประมาณ 2562 และในการประเมิน                   
ผู้ประเมินต้องเข้าดูการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ผู้ประเมินไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร
ประกอบในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ครบทุกแห่งเนื่องจากบางหน่วยงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ และยังมี
หลักฐานเอกสารที่จัดกิจกรรม/โครงการที่ต้องส่งเอกสารประเมินแต่ไม่สามารถส่งประเมินได้ในไตรมาส 2 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในไตรมาส 2 และ 3 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จัดประชุมและชี้แจงทีมงานให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้ง

องค์กร และมีการถอดบทเรียนหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ผ่านครบทุกหน่วยงาน   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินของ รพท. รพช.และสสอ.

และผู้รับผิดชอบงานประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินของทุกแห่ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ,     
14 พฤษภาคม 2562 เพ่ือร่วมกันถอดบทเรียนจากแบบประเมินและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดและจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้จัดประชุม
ตรวจเอกสารเชิงประจักษ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินไตรมาสที่ 3 และ 4 
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 สรุปผลการด าเนินงาน ก ากับและติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Internal  Audit : EIA) และการประเมินการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการ  

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

การจัดวางระบบควบคุมภายในมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ได้แก่ หน่วยงานในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 13 กลุ่มงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 8 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง 
และมีโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดที่ต้องได้รับการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 7 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง ในปีพ.ศ.2562 การประเมินต้องใช่เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
มาช่วยประเมินประสิทธิภาพการบริการเงินการคลังด้วยระบบควบคุมภายใน โดยระบบจะเชื่อมโยงการประมวลผลกับ
ฐานข้อมูลที่น าเข้า จากการประมวลผลข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน 5 มิต ิคือ 

1.มิติด้านการประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2.มิติการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
3.มิติการเงิน 
4.มิติด้านพัสดุ 
5.มิติด้านงบการเงิน 

โดยก าหนดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าหมายดังนี้ 
ขั้นที่  1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
ขั้นที่  2 มีการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ขั้นที่  3 หน่วยบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบงบการเงิน ร้อยละ50 

   ขั้นที่  4 ผลการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 
    ขั้นที่  5 หน่วยบริการมีการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบงบการเงินครบทุกหน่วยบริการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินการที่ผ่านมาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ก าหนดให้ทุกหน่วยบริการในสังกัดด าเนินการดังนี้ 
1.ทบทวนค าสั่งการจัดวางระบบควบคุมวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง  พ.ศ.2560  
2.จัดท าค าสั่งคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) 

ระดับจังหวัด 
3.จัดวางระบบควบคุมให้เป็นไปตามตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 ให้ครอบคลุมทุก

หน่วยงานรับตรวจ 
4.แจ้งให้ รพท./รพช. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics 

Internal Audit : EIA) ระดับหน่วยงาน 
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5.อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในภายในควบ และบริหารความเสี่ยงให้กับผู้รับผิดชอบการจัด
วางระบบควบคุมภายใน ของ รพช./สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง 

6.ส่งผู้รับผิดชอบร่วมอบรมเรื่องการประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : 
EIA)  ที่ สป.สาธารณสุขจัดอบรม จ านวน 1 คน 

7.ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 5 มิติ ของ รพท./รพช. เพ่ือชี้ท าความเข้าใจระบบ
การประเมินระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) และเตรียมความพร้อมในการส่ง
ข้อมูลการประเมินด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)   

8.จัดท าแผนตรวจสอบภายใน  เพ่ือตรวจการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ ให้เป็นไปตามที่ สป.สาธารณสุข ก าหนด 

9.จัดทีมตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบการด าเนินงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในทั้ง 5 มิติ ในโรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 

ตาราง 15 แสดงผลการออกตรวจสอบภายใน 
หน่วยงาน แผน/ผล ข้อเสนอแนะ 

แผน ผล 
ร.พ.ล าพูน 1 1 ด้านควบคุมภายใน /บริหารความเสี่ยง 
สสอ.เมือง 1 1 1. ให้ปรับเปลี่ยนค าสั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2560 
รพ.สต.อ.เมือง 
 

2 
(ก.ค.) 

1 2. ให้จัดท ารายงานตามแบบที่ก าหนดตามมาตรฐานกระทรวงการคลังฯ 
3. การใช้รถราชการ ให้มีสมุดคุมการใช้งานประจ ารถทุกครั้ง และให้มีการขอ
อนุมัติการใช้รถก่อนการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง 

สสอ.ลี้ 1 1 ด้านการเงิน/บัญชี 
รพ.สต.อ.ลี้ 2 7 1. ให้จัดท าทะเบียนคุมย่อย และสอบยันยอดจากงบทดลองในระบบ GFMIS 
รพ.ลี้ 1 1 2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ 
สสอ.ป่าซาง 1 1 รับเงินก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง หากพบรายใดที่หมดอายุให้ท าการงดเบิก 
รพ.สต.อ.ป่าซาง 2 13 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.5 ต้องมีค าสั่งให้ขึ้นปฏิบัติงานทุกครั้งและ 
รพ.ป่าซาง 1 1 

 

เบิกตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สสอ.ทุ่งหัวช้าง 1 1 4. เอกสารเบิกจ่ายเงินต้องประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ 
รพ.สต.ทุ่งหัวช้าง 2 4 5. ให้ทบทวนค าสั่งแต่งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ให้ 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 1 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
สสอ.บ้านธิ 1 1 ด้านพัสดุ 
รพ.บ้านธิ 1 1 1.แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้แบบฟอร์มตามแนวทางการจัดซื้อจัด 
รพ.สต.อ.บ้านธิ 2 2 2.การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่ถึง 5,000 บาท ให้มีค าสั่งแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับทุกครั้ง 
สสอ.บ้านโฮ่ง 1 1 3.ให้ทบทวนค าสั่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
รพ.สต.อ.บ้านโฮ่ง 2 9  
รพ.บ้านโฮ่ง 1 1  
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หน่วยงาน แผน/ผล ข้อเสนอแนะ 
แผน ผล 

สสอ.แม่ทา 1 1  
รพ.สต.อ.แม่ทา 2 9 หมายเหตุ  สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน 
รพ.แม่ทา 1 1 ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  จึงให้ทีมตรวจสอบภายในเครือข่ายจังหวัด 
สสอ.เวียงหนองล่อง 1 1 ตรวจสอบระบบงานการเงิน  บัญชี  ของทุก รพ.สต.  คงค้างทีต้องตรวจสอบ 
รพ.สต. 
อ.เวียงหนองล่อง 

2 4 ให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค. คือ 1. รพ.สต.สังกัด  สสอ.เมือง  2.สสอ.แม่ทา   
และรพ.สต.ในสังกัด  3. รพ.แม่ทา 

รพ.เวียงหนองล่อง 1 1 ปี 2562 มีการตรวจสอบภายใน จ านวน 65  แห่ง  
รวม 32 65  (แผนปี2562 จ านวน 32 แห่ง) 

มากกว่าแผนที่วางไว้ 103.13 % 
 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) 
1. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(EIA) ตามเกณฑ์ จ านวน 8 หน่วยงาน = 100 % 
2. ด าเนินการจัดท าแผนแก้ไขปรับปรุงตามข้อทักท้วงจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.สาธารณสุข 

 

GAP Analysis  
หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมีจ านวนมาก ระยะเวลาในการออกตรวจสอบ

ภายในอ าเภอละ 1 วัน ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบภายในได้ครบถ้วนทุกมิติ ด้านของการประเมินผลควบคุมภายใน                
มีการเปลี่ยนมาใช้การประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นปีแรก ท าให้ผู้รับผิดชอบบางหน่วยงานไม่เข้าใจ หรือ
เข้าใจคลาดเคลื่อนกบัระบบการประเมิน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(EIA)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนและหน่วยงาน ดังนี้ 
1. ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ 037/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบ

การควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
2. ค าสั่งโรงพยาบาลบ้านธิ ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุมภายใน

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)  ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 
3. ค าสั่งโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ที่ 2291/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการ

ควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) ลงวันที่14 ธันวาคม 2561 
4. ค าสั่งโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ที่ 078/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุม

ภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2561 
5. ค าสั่งโรงพยาบาลป่าซาง ที่ 19/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุมภายใน

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
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6. ค าสั่งโรงพยาบาลลี้ ที่ 149/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุมภายในด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

7. ค าสั่งโรงพยาบาลล าพูน ที่ 66/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุมภายใน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA)  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

8. ค าสั่งโรงพยาบาลแม่ทา ที่ 216/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการใช้งานระบบการควบคุมภายใน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronics Internal Audit : EIA) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 

2.ให้หน่วยบริการด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(EIA) หน่วยงาน
โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินการประเมินระบบควบคุม
ภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(EIA) ตามเกณฑ์ครบทุกหน่วย  

3.จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าการประเมินผลระบบควบคุมภายในผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.วางแผนการออกตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 ให้ครอบคลุมทุกมิติ ครบทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

   

 
 



 

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 4) 
 
สถานการณ ์  

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการสร้างประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ทางการเงิน 
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดอย่างเร่งด่วน โดยจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบการเงินการคลังหน่วยบริการ โดยมีการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการน าข้อมูล
ไปใช้เพ่ือการบริหารและเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  ให้แก่คณะกรรมการบริหาร
การเงินการคลังสุขภาพและผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของหน่วยบริการ ให้สามารถใช้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินสมรรถนะของหน่วยบริการ บ่งชี้พ้ืนที่และหน่วยบริการที่มีปัญหา เพ่ือการ
จัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์คือ ประชาชนเข้าถึงบริการ การเงินการคลัง
มั่นคง  ด ารงธรรมาภิบาล 

จากการติดตามข้อมูลสถานะด้านสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จังหวัด
ล าพูน มีหน่วยบริการที่มีความเสี่ยง จ านวน 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง (ระดับ 7 ไตรมาส 
3-4/60) โรงพยาบาลลี้ (ระดับ 7 ไตรมาส 4/59) โรงพยาบาลบ้านธิ (ระดับ 6 ไตรมาส 3-4/60) โรงพยาบาล
ป่าซาง(ระดับ 5 ไตรมาส 4/59) โรงพยาบาลป่าซาง (ระดับ 5 ไตรมาส 4/59)  ปีงบประมาณ 2561 ไม่มี
โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและทรัพยากรสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ ใน
การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลังในหน่วยบริการ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน พร้อมกับการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรการและเครื่องมือเฝ้าระวังด้านการเงินการคลัง ให้หน่วยบริการทุกแห่งถือปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยบริการ ประกอบด้วย การจัดท าแผนประมาณการรายได้-
ค่าใช้จ่าย (Planfin) การพัฒนาคุณภาพบัญชีให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง เพ่ือให้หน่วยบริการประสบปัญหาด้านการเงินการคลัง (วิกฤติระดับ 7) ลดลง  

 

การด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีการด าเนินงาน

ตามนโยบายของการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง  
ประกอบด้วย 

รูปแบบและวิธีการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (Basic payment) ใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายรับของโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยรายรับของหน่วยบริการใน
ภาพรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 18.69) แต่เมื่อพิจารณาอัตราเพ่ิมรายหน่วยบริการ พบว่า เป็นการเพ่ิมขึ้น
และลดลงในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รพ.บ้านธิ ที่มีปัญหาการได้รับเงินน้อยต่อเนื่องมาทุกปี เป็น
ผลมาจากค่าแรงที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดล าพูน  
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ตาราง 16  แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง    
              ปีงบประมาณ 2562 

สถานบริการ 

ประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมาณ 2562 
ก่อน 

ปรับลดค่าแรง 
ปรับลดค่าแรง หลัง 

ปรับลดค่าแรง 
เงินเติม 

ตามเกณฑ์ 
รวม 

ยอดประกัน 62 จ านวน (บาท) ร้อย
ละ 

รพ.ล าพูน 335,560,510.12 207,285,902.70 61.77 128,274,607.42 - 128,274,607.42 
รพ.แม่ทา 58,974,419.56 26,334,671.66 44.65 32,639,747.90 - 32,639,747.90 
รพ.บ้านโฮ่ง 63,542,641.29 32,551,809.15 51.23 30,990,832.14 2,856,976.76 33,847,808.90 
รพ.ลี้ 94,557,402.75 39,039,245.47 41.29 55,518,157.28 8,153,892.18 63,672,049.46 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 39,594,470.85 18,004,917.56 45.47 21,589,553.29 6,737,331.91 28,326,885.20 
รพ.ป่าซาง 83,411,739.82 43,441,163.10 52.08 39,970,576.72 - 39,970,576.72 
รพ.บ้านธิ 28,873,643.16 22,627,095.47 78.37 6,246,547.69 8,553,916.90 14,800,464.59 
รพ.เวียงหนองล่อง 24,676,383.73 12,675,888.58 51.37 12,000,495.15 4,887,166.17 16,887,661.32 

รวม 729,191,211.28 401,960,693.69 55.12 327,230,517.59 31,189,283.92 358,419,801.51 
 

 ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขตทั้งหมด จ านวน 146.94 ลบ. จัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 125.94 ลบ. จังหวัด
ล าพูนได้รับจัดสรร จ านวน 5.5 ลบ.พิจารณาให้กับโรงพยาบาลลี้ จ านวน 3.5 ลบ. และ รับฝากไว้ที่โรงพยาบาล
ป่าซาง จ านวน 2 ลบ. เพ่ือช่วยเหลือ รพช.ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ระหว่างปีงบประมาณ คงเหลือเงินกัน
ระดับเขต เพ่ือจัดสรรครั้งที่ 2 จ านวน 21 ลบ. ดังตารางที่ 2 

 

ตาราง 17 แสดงงบประมาณส่วนงบด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย ยอดประกันรายรับ,      
เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 

 

สถานบริการ ยอดประกัน 62 เงินเกลี่ยระดับเขต PP NonUC Hardship 
ประมาณส่วน
งบด าเนินการ 

รพ.ล าพูน 128,274,607.42  -    3,673,298.82   -     131,947,906.24 

รพ.แม่ทา 32,639,747.90  -    1,190,092.61   -     33,829,840.51 

รพ.บ้านโฮ่ง 33,847,808.90  -     788,178.45   -     34,635,987.35  

รพ.ลี้ 63,672,049.46  3,500,000.00  1,325,381.23   5,383,697.46   73,881,128.15  

รพ.ทุ่งหัวช้าง 28,326,885.20  -     186,775.75      5,127,899.15   33,641,560.10  

รพ.ป่าซาง 39,970,576.72  2,000,000.00  6,623,130.48   -     48,593,707.20  

รพ.บ้านธิ 14,800,464.59  -     350,061.70   -     15,150,526.29  

รพ.เวียงหนองล่อง 16,887,661.32  -     312,541.48   -     17,200,202.80  

รวม 358,419,801.51  5,500,000.00   14,449,461.54   10,511,597.61   388,880,859.64  
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จากกระบวนการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในจังหวัดล าพูน         
ปี 2562 ด าเนินงานตามมาตรการในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง  ของกระทรวงสาธารณสุข     
การบริหารและก ากับแผนการเงิน (Planfin) และ เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ
การก ากับและรายงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรการที่ 1 : การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation) 
มาตรการที่ 2 : ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
มาตรการที่ 3 : สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
มาตรการที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
มาตรการที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network &Capacity Building) 
 

ตาราง 18  มาตรการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารการเงินการคลัง จังหวัดล าพูน ปี2562 
มาตรการ
ขับเคลื่อน 

Objective  Key Result 

1.การจัดสรรเงิน
อย่างพอเพียง 
(Sufficient 
Allocation) 

1.1 จัดสรรแบบขั้นบันได Step Ladder ใน 
OP/PP และค่า K-Factor ใน IP ต่อมามีการ
ปรับอัตราจ่ายตามค่า K-Factor ใหม ่
1.2 การประกันรายรับขั้นต่ าให้หน่วยบริการ  
1.3 มีการกันเงินเพ่ือใช้บริหารความเสี่ยงระดับ
เขต ระดับจังหวัด เพ่ือใช้ปรับเกลี่ยช่วยเหลือ
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
(ไตรมาส 3,4) 
1.4 ให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยบริการ
ในจังหวัด 

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการมีรายได้  
≥ ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผน
ทางการเงิน (PLANFIN)ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 2: 
ติดตามก ากับ
ด้วยแผนทาง
การเงิน 
(Planfin 
Management) 

2.1 ทุกหน่วยบริการจัดท าแผนทางการเงิน  
ปี 2562 
2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงิน
หน่วยบริการ (รายเดือน) 
2.3 ควบคุมก ากับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงิน 
กับผลการด าเนินงาน (รายเดือนและ 
รายไตรมาส) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่
เกิน ร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่าหรือต่ า 
กว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ) 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2.2 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย 
ไม่เกินร้อยละ 5  
(ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้
ไม่เกินร้อยละ 5 ) 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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มาตรการ
ขับเคลื่อน 

Objective  Key Result 

มาตรการ 3: 
สร้าง
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
(Efficient 
Management) 

ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ > 4ตัว 
(>ระดับB- จากเกณฑ์ประเมิน7 Plus) 
3.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร Operating 
Margin เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไร
ของหน่วยงาน 
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return 
on Asset แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร
ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่หน่วยบริการใช้ในการ
ด าเนินงาน 
3.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้า
กลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) 
(Average payment Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารหนี้การค้ากลุ่มงาน
บริการของโรงพยาบาล 
3.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้ที่เรียกเก็บจาก สปสช. 
UC -OP/IP (AE)  
3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่เรียก
เก็บจากกรมบัญชีกลาง 
3.6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
(Average Collection Period) แสดงถงึ
ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของ
โรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิประกันสังคม (ใน
เครือข่าย) 
3.7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory 
Management) แสดงถึงความสามารถบริหาร
จัดการด้านยา  เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ที่อยู่ในคลัง
ในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 
 
 

 
 
3.1 ร้อยละ โดยเทียบกับค่ากลาง
ของกลุ่ม รพ.ระดับเดียวกัน 
 
3.2 ร้อยละ โดยเทียบกับค่ากลาง
ของกลุ่ม รพ.ระดับเดียวกัน 
 
 
3.3 น้อยกว่า 90 วัน ในรพ.ที่ม ีcash 
มากว่า 0.8 หรือ น้อยกว่า 180 วัน 
ในรพ.ทีมี่ cash น้อยกว่า 0.8 
 
 
3.4 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า 
โรงพยาบาลมีความสามารถในการ
เรียกเก็บลูกหนี้ที่เรียกเก็บจาก 
สปสช. UC -OP/IP (AE)  
 
3.5 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า 
โรงพยาบาลมีความสามารถในการ
เรียกเก็บลูกหนี้ของโรงพยาบาล กลุ่ม
ลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่เรียกเก็บจาก
กรมบัญชีกลาง 
3.6 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า 
โรงพยาบาลมีความสามารถในการ
เรียกเก็บลูกหนี้สิทธิประกันสังคม 
(ในเครือข่าย) 
 
3.7 น้อยกว่า 60 วัน ถือว่า 
โรงพยาบาลมีความสามารถในการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
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มาตรการ
ขับเคลื่อน 

Objective  Key Result 

มาตรการที่ 4: 
พัฒนาระบบ
บัญชีบริหาร 
(Managerial 
Accounting 

4.1 พัฒนามาตรฐานบัญชีบริหาร 
4.2 ประเมินการตรวจสอบคะแนนคุณภาพ
บัญชีบริหาร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
คะแนนคุณภาพบัญชีบริหาร ที่มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาใน
ระดับแม่ข่าย ร้อยละ 100 และ
ระดับลูกข่าย ร้อยละ 50 

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

5.1 พัฒนาศักยภาพ CFO ทุกระดับ 
 

5.1 ร้อยละของ CFO ระดับจังหวัด
และระดับหน่วยบริการ ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพร้อยละ 90 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
จากการติดตามข้อมูลสถานะด้านสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จังหวัด

ล าพูน มีหน่วยบริการที่มีความเสี่ยง จ านวน 5 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง (ระดับ 7 ไตรมาส 
3-4/60) โรงพยาบาลลี้ (ระดับ 7 ไตรมาส 4/59) โรงพยาบาลบ้านธิ (ระดับ 6 ไตรมาส 3 -4/60) โรงพยาบาล
ป่าซาง(ระดับ 5 ไตรมาส 4/59) โรงพยาบาลป่าซาง (ระดับ 5 ไตรมาส 4/59) ปีงบประมาณ 2561 ไม่มี
โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7  

ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ณ กันยายน 2562  ไม่มีโรงพยาบาลใน 
จังหวัดล าพูนที่มีภาวะวิกฤติระดับ 7 โดยมีโรงพยาบาลป่าซาง อยู่ระดับ 4 โรงพยาบาลลี้ อยู่ระดับ 3 และ
โรงพยาบาลล าพูน อยู่ระดับ 2 
ตาราง 19 แสดงสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง เดือนกันยายน 2562     

 

ท่ี หน่วยบริการ
ขนาด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital

(ทุนส ารองสุทธิ)

NI+Depleciation 

(อัตราก าไรสุทธิ + 

ค่าเส่ือมราคาและค่า

ตัดจ าหน่าย)

Liquid 

Index

Status 

Index

Survive 

Index

Risk Scoring 

(ระดับวิกฤติ)

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

1 รพ.ล ำพูน 411 1.70 1.36 0.64 126,671,945.83 -28,282,313.69 1 1 0 2

2 รพ.แม่ทำ 30 2.07 1.92 1.52 10,490,021.45 3,583,447.54 0 0 0 0

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 30 1.84 1.63 1.05 8,384,457.67 428,343.74 0 0 0 0

4 รพ.ล้ี 60 1.17 1.07 0.60 5,403,972.20 -5,114,080.63 2 1 0 3

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 30 3.03 2.38 1.94 12,513,911.36 1,218,786.92 0 0 0 0

6 รพ.ป่ำซำง 60 0.86 0.76 0.44 -4,022,357.42 67,858,579.06 3 1 0 4

7 รพ.บ้ำนธิ 30 1.45 1.32 1.01 5,880,844.06 805,960.23 1 0 0 1

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 1.85 1.75 1.49 8,562,550.16 898,020.53 0 0 0 0

วิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) หักงบลงทุน

ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งทีม่า : ข้อมูลงบทดลอง เดือนกนัยายน 2562   จากเว็บไซค์  http://hfo62.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที ่28 ตุลาคม 2562
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ตาราง 20 แสดงการวิเคราะห์สถานะการเงินการคลัง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  2562 
 

 
 
 

ตาราง 21 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ   
              เดือน กันยายน 62 

 
 

 

 

รหัสหน่วยบริการ รายช่ือ เงินบ ารุง(บาท) หน้ีสิน(บาท) เงินบ ารุงคงเหลือ(บาท)

10714 รพ.ล ำพูน 116,207,828.83 175,453,547.67 -59,245,718.84 

11140 รพ.แม่ทำ 14,712,327.60 9,794,087.16 4,918,240.44

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 10,583,397.37 10,040,531.75 542,865.62

11142 รพ.ล้ี 19,379,555.41 32,052,773.55 -12,673,218.14 

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 11,924,479.48 6,163,297.37 5,761,182.11

11144 รพ.ป่ำซำง 12,439,649.47 28,153,211.80 -15,713,562.33 

11145 รพ.บ้ำนธิ 13,077,622.03 13,015,849.14 61,772.89

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 14,932,209.62 10,073,352.68 4,858,856.94

213,257,069.81 284,746,651.12 -71,489,581.31 

แหล่งท่ีมา : งบทดลอง เดือน ก.ย. 2562 จำกเว็บไซค์  http://hfo62.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ตุลำคม 2562

เงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหน้ีสิน (ไม่รวมงบลงทุน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

รวม

4.Average 

Collection 

Period-สิทธิ 

UC

5.Average 

Collection 

Period- 

CSMBS

6.Average 

Collection 

Period-SSS

7.Inventory 

Management
ความเส่ียง

หน่วยบริการ ค่ากลาง ≥ค่ากลาง หน่วยบริการ ค่ากลาง ≥ค่ากลาง Cash Ratio

Cash<0.8 

P<180 and 

Cash>0.8 P<90

≤60 วัน ≤60 วัน ≤90 วัน ≤60 วัน
จ านวน

ข้อท่ีผ่าน

ระดับ 

7 plus

Risk 

Score

1.95 -2.08 4.03 -3.66 6.31 -9.97 0.64 113.07 48.39 48.90 132.70 57.81 5 B 2

4.30 -2.33 6.63 9.56 2.23 7.33 1.52 161.42 21.97 31.87 127.97 46.02 5 B 0

3.46 -2.33 5.79 1.14 2.23 -1.09 1.14 110.44 20.09 51.03 106.98 38.03 4 B- 0

1.51 -5.50 7.01 -4.48 2.76 -7.24 0.60 235.92 30.89 52.71 126.90 31.85 4 B- 3

5.52 -4.52 10.04 3.06 1.58 1.48 1.94 50.83 14.38 48.11 74.38 41.02 7 A 0

-1.76 -2.33 0.57 55.91 2.23 53.68 0.44 196.13 12.26 38.04 122.92 29.92 5 B 4

3.59 -4.52 8.11 2.20 1.58 0.62 1.01 325.46 35.90 54.27 140.85 58.84 5 B 1

10.60 0.08 10.52 1.55 3.25 -1.70 1.49 305.31 10.91 37.54 139.74 46.89 4 B- 0

ป่ำซำง

บ้ำนธิ

เวียงหนองล่อง

ทุ่งหัวช้ำง

ข้อมูล 7 plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนกันยายน 2562

หน่วยบริการ 1.Operating Margin 2.Return on Asset 3.Average Payment Period ประสิทธิภาพ

เกณฑ์

ล ำพูน

แม่ทำ

บ้ำนโฮ่ง

ล้ี
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ด้านการบริหารจัดการแผนทางการเงิน [Planfin 62] 

 
 

GAP Analysis การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 2562  
1.ด้านข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.1  มีหน่วยบริการที่มีสถานะด้านสถานะทางการเงิน (Risk Scoring) ที่ต้องเฝ้าระวัง จ านวน 2 
แห่ง คือโรงพยาบาลป่าซาง (ระดับ 4)  และระดับ 3 คือโรงพยาบาลลี้ 

1.2 ในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ มีหน่วยบริการที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของ 7 Plus Efficiency Score ดังนี้ 

  1.2.1 ประสิทธิภาพการท าก าไร Operating Margin เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไรของ
หน่วยงาน หน่วยบริการที่ผ่านทุกแห่ง 

  1.2.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Return on Asset แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร
ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่หน่วยบริการใช้ในการด าเนินงาน หน่วยบริการที่ไม่ผ่าน คือ โรงพยาบาลล าพูน ลี้ บ้าน
โฮ่ง เวียงหนองล่อง 

  1.2.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ) (Average 
payment Period) ความสามารถในการบริหารหนี้การค้ากลุ่มงานบริการของโรงพยาบาล หน่วยบริการที่ผ่าน 
คือ โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

  1.2.4 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) กลุ่มลูกหนี้ที่เรียก
เก็บจาก สปสช. UC -OP/IP (AE) หน่วยบริการผ่านทุกแห่ง 

  1.2.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) การบริหารลูกหนี้
ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิข้าราชการที่เรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง หน่วยบริการผ่านทุกแห่ง 

  1.2.6 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) การบริหารลูกหนี้
ของโรงพยาบาล กลุ่มลูกหนี้สิทธิประกันสังคม (ในเครือข่าย)  หน่วยบริการผ่าน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
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     1.2.7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ความสามารถบริหารจัดการด้านยา  
เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ที่อยู่ในคลังในปริมาณที่เหมาะสม หน่วยบริการผ่านทุกแห่ง 

1.3 ประเมินการตรวจสอบคะแนนคุณภาพบัญชี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับแม่ข่าย ถูกต้อง ร้อย
ละ 100 ส่วนระดับลูกข่าย ร้อยละ 50 หน่วยบริการที่ไม่ผ่าน คือ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

1.4 การติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
  1.4.1 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกิน ร้อยละ ±5  หน่วยบริการที่ 

ไม่ผ่าน จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ และ เวียงหนองล่อง  
(มีรายได้จริงมากกว่าแผนเกินเกณฑ์ ร้อยละ 5) 
     1.4.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ ±5 หน่วยบริการที่ไม่ผ่าน 
จ านวน  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลี้ (มีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าแผนเกินเกณฑ์ ร้อยละ 5) 

1.5 หน่วยบริการมีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (PLANFIN) หน่วยบริการที่ไม่
ผ่าน คือ โรงพยาบาลล าพูน (NI ติดลบ)   

2.ด้านคุณภาพ 
2.1 ด้านโครงสร้าง/คณะกรรมการ ด้านการเงินการคลัง 
  2.1.1 คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง มีมากเกินไป และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบองค์

ประชุม 
  2.1.2 คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ไม่สามารถด าเนินงานตามมติของการประชุม

คณะกรรมการด้านการเงินการคลังได้ทั้งหมด 
  2.1.3 คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ยังไม่สะท้อนข้อมูล หรือท านายผลการด าเนินงานด้าน

การเงินการคลังในอนาคตได้ 
2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  2.2.1 ขาดความรู้ความเข้าในระบบสารสนเทศและโปรแกรมช่วยสนับสนุนในการด าเนินงานด้าน

การเงินการคลัง 
  2.2.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ตรงกัน 
  2.2.3 หน่วยบริการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ด้านการเงินการคลัง 
  2.2.4 หน่วยบริการบางแห่ง ยังขาดการบูรณาการการด าเนินงานของคณะกรรมการด้านการเงิน

การคลังแต่ละคณะ รวมทั้งมาสามารถของปัญหาในภาพรวมขององค์กรได้ 
  2.2.5 หน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่เข้าใจระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลัง การพัสดุ  

ที่ถูกต้อง 
2.3 ด้านรูปแบบการนิเทศงาน ติดตามประเมินผลและการสอบทานระบบ  
  2.3.1 การออกนิเทศงานในภาพรวมของจังหวัดมีมากเกินไป ไม่มีการบูรณาการกันของแต่ละ    

กลุ่มงาน 
     2.3.2 เวลาในการออกสอบทานระบบน้อยไป 
     2.3.3 ควรมีทีมเฉพาะขนาดเล็ก ทั้งในทีมสอบทานระบบและทีมนิเทศงาน  เพ่ือสะดวกในการ
ท างาน และการให้ค าแนะน า 
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2.4 การบริหารจัดการ การกันเงิน ระดับจังหวัด     
  2.4.1 การบริหารเงินกันของจังหวัด บางข้อ ไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการที่ตกลงกัน  
  2.4.2 กติกาเงินกันระดับจังหวัด ยังไม่ชัดเจน  

 

แนวทางแก้ไข 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมโยงและระบบสอบทานข้อมูลด้านการเงินการคลัง ระหว่างส่วนงาน

ต่างๆ ของหน่วยบริการ โดยการพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการให้เชื่อมโยงมายังระบบบัญชี
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

2. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยบริการต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการ การเงินการคลังเพ่ือ
แก้ปัญหาวิกฤติการเงินของหน่วยบริการ 

3. พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ 
4. พัฒนาศักยภาพ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารการเงิน 

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

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทางราชการ 
6. ปรับโครงสร้าง /คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ให้กระชับ และให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากข้ึน 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
1. การออกแบบและการวางระบบการเงินการคลังที่ดี เพ่ือเป็นนโยบายน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการเงินการคลัง 
3. การบริหารงบประมาณแบบยืดหยุ่น และมีการช่วยเหลือกันในระดับจังหวัด 
4. บริหารความเสี่ยงร่วมในระดับ CUP 
5. วินัยการเงินการคลังที่ดี 
6. มีการพัฒนาทักษะทีม CFO และระบบบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
7. มีระบบเฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม หน่วยบริการที่มีภาวะเสี่ยงทางการเงินอย่างใกล้ชิด 

 

Best Practice :  
โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวัง 

สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ที่พัฒนาโดยทีมงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังจังหวัดและทีมโรงพยาบาล
แม่ทา และติดตามควบคุมก ากับ ตามเครื่องมือด้านการเงินการคลัง และใช้ในการน าเสนอผู้บริหารทุกเดือน 
 



 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
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 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพ้ืนที่ 
แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ) จังหวัดล าพูน 

 

สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูน  มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ทุกอ ำเภอจ ำนวน  8 อ ำเภอ เชื่อมโยง

กับประเด็นนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม  โดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอจังหวัดล ำพูน
ภำยใต้กำรน ำของนำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ  ซึ่งประกอบด้วยภำคีเครือข่ำยภำครัฐ ท้องถิ่น ภำควิชำกำร วิชำชีพ 
และภำคเอกชน ประขำชน โดยมีเป้ำหมำยร่วม และก ำหนดให้มีกำรคัดเลือกประเด็นสุขภำพที่ส ำคัญอย่ำงน้อย 
อ ำเภอละ 2 เรื่อง ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรเรียนรู้ตำมบริบทของพ้ืนที่ ตำมเกณฑ์ UCCARE บูรณำกำร
กำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องไปกับพื้นที่เป้ำหมำยต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร (ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต) 
สนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ 4 องค์ประกอบTPAR ได้แก่ T:Team มีทีมสุขภำพระดับต ำบลที่มีศักยภำพ  P:Plan 
มีกำรจัดกำรท ำแผนสุขภำพต ำบลแบบมีส่วนร่วม A : Activity มีกำรจัดกิจกรรมหรือบริกำรสุขภำพกลุ่มวัย  
และR : Result มีผลลัพธ์ด้ำนสุขภำพในชุมชน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบทบำทภำคประชำชน ท้องถิ่น
และทุกๆ ภำคส่วนในชุมชน/ท้องถิ่น 

ในปี 2562 ทุกอ ำเภอได้มีกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต เชื่อมโยงสู่  
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภำพพ้ืนที่  

 

กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน(Framework) 
กรอบที่ใช้วำงแผนด ำเนินงำน เพ่ือแก้ไขปัญหำ และกำรคำดกำรณ์อนำคต โดยในยุทธศำสตร์ 

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

ระบบบริการ 

2. Workforce 
ก าลังคนด้าน

สุขภาพ 
 

3. IT 
ระบบข้อมูล

ข่าวสาร 
 

4. Drug & 
Equipment 
เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ 

5. Financing 
ค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพ 
 

6. Governance 
ภาวะผู้น าและ
ธรรมาภิบาล 

 

7. Participation 
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำ
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรและ
คัดเลือก
ประเด็นท่ี
ส ำคัญตำม
บริบทในพื้นท่ีท่ี
เกี่ยวกับกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตมำ
ด ำเนินกำร
พัฒนำหรือ
แก้ไขปัญหำ 
อย่ำงน้อย 
จ ำนวน 2-3 
ประเด็น 
 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับ
อ ำเภอ 
(District 
Health Board 
: DHB 
2.อบรมพัฒนำ
ศักยภำพคกก. 
DHB 

1.กำรพัฒนำ
ข้อมูล
ทำงด้ำน
สุขภำพ  
ข้อมูลจำกำร
เฝ้ำระวัง
พฤติกรรม
สุขภำพ 
2.กำรน ำ
ข้อมูลมำใช้ใน
กำร
ด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำ
ในพื้นท่ี 

1.มีกำร
เชื่อมโยงกับ
หน่วยบริกำร
และกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำร
แก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุข 
2.ส่งเสริมกำร
ใช้กระบวนกำร  
R2R 

กำรจัดสรร
งบประมำณใน
กำรแก้ไข
ปัญหำ
สำธำรณสุขใน
พื้นท่ี 

คณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอ ำเภอ 
(District Health 
Board : DHB
ด ำเนินงำนและ
ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ 

ร่วมกับ อปท. 
มูลนิธิต่ำงๆ หน่วย
รำชกำรภำคเอกชน
ผู้น ำชุมชนมีส่วนใน
กำรด ำเนินงำน 
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เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list)  
ตาราง 22 แสดงเป้ำหมำยระยะสั้นในรำยไตรมำส (Task list) 
 

ระยะเวลา ความส าเร็จ 
3 เดือน 

 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (District Health Board : DHB 
1.กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (District Health Board : DHB 
2.มีคณะอนุกรรมกำรเผยแพร่/ปชส. หรือ คณะท ำงำนทีมเลขำนุกำร พชอ. 
3.ประชุมชี้แจง คกก. DHBทั้งจังหวัด 
 

6 เดือน 1.อบรมพัฒนำศักยภำพ คกก. DHB 
2.ก ำหนดประเด็นปัญหำของอ ำเภอ/ชุมชนอย่ำงน้อย 2-3 เรื่อง 
3.ด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำตำมแผนกำรด ำเนินกำรและคัดเลือกประเด็นที่ส ำคัญตำมบริบทใน    
  พ้ืนที่ที่เก่ียวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตมำด ำเนินกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ อย่ำงน้อย     
  จ ำนวน 2-3 ประเด็น 
4.จังหวัดตรวจเยี่ยมประเมิน 
5.เกิดงำนวิจัย/R2R 
 

9 เดือน มีกำรด ำเนินกำร กำรบริหำรจัดกำรสร้ำงกลไก และพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยกำร 
บูรณำกำรและมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
1.มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมในระดับอ ำเภอ 
2.เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม(Empirical) 
3.Appreciate : ทีมจังหวัดเยี่ยมประเมิน 
 

12 เดือน มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรทั้งกระบวนกำรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยกระบวนกำรชื่นชมและ 
เสริมพลังแก่ DHB ที่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 60 
1.สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
2.เกิดรูปแบบกำรด ำเนินงำน ในพ้ืนที่ 
3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.มีงำนวิจัยและนวตกรรม 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.มีกำรประชุมคณะกรรมกำร แบบมีส่วนร่วมเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผน/แก้ไขปัญหำประเด็นกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต โดยกำรบูรณำกำรประเด็นร่วมกับกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วน
ร่วม มีกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอด้วยกระบวนกำร UCCARE 

2.กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ร่วมกันในระดับพื้นท่ี  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูรณำกำรทรัพยำกรในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ

คุณภำพชีวิตในระดับอ ำเภอโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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  4.ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภำพพ้ืนที่ ในกำรขับเคลื่อนต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต เชื่อมโยงประเด็นสู่ 
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จ าแนกเป็นรายอ าเภอปี 2562 
ตาราง 23 แสดงประเด็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่จ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอปี 2562 

อ าเภอ ประเด็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
เมือง 1.อุบัติเหตุกำรจรำจร(RTI) 

2.กำรจัดกำรขยะ 
3.ผู้สูงอำยุ 
4.อำหำรปลอดภัย 

บ้ำนโฮ่ง 1.อุบัติเหตุกำรจรำจร(RTI) 
2.คุ้มครองผู้บริโภค ผักปลอดสำรพิษ 
3.เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 

ลี้ 1.อุบัติเหตุกำรจรำจร(RTI) 
2.ไข้เลือดออก 
3.โรคเบำหวำนควำมดัน 
4.อำหำรปลอดภัย 

ทุ่งหัวช้ำง 1.ผู้สูงอำยุ 
2.อุบัติเหตุกำรจรำจร(RTI) 
3.โรคไม่ติดต่อ(เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 

เวียงหนองล่อง 1.ลดกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
2.สังคมผู้สูงอำยุ 
3 .กำรจัดกำรขยะ 
4.อำหำรปลอดภัย 
5.กำรพัฒนำกำรปฐมวัย 

แม่ทำ 1.กำรจัดกำรขยะ                                                                

2.กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3.ลดกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
4.กำรสร้ำงสุขในชุมชน 
5.ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส 
6.งำนคุมครองผู้บริโภค 

ป่ำซำง 1.เมืองสะอำดกำรจัดกำรขยะในชุมชน 
2.อำหำรปลอดภัย 

บ้ำนธิ 1.กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและขยะ 
2.โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
3.ลดกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 
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ตาราง 24 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตนเอง (Self Assessment) และกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร
     ระดับจังหวัด: คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)ที่เชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิ    
               กับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพปีงบประมำณ 2562 

 

 
ล า 
ดับ 

 
UCCARE 

ตาม Roadmap บันได  5 ขั้น รายอ าเภอ 
เมือง บ้านโฮ่ง ป่าซาง บ้านธิ 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

1 Unity Team 4 4 3.5 3.5 3 5 3 5 
2 Customer Focus 3.5 3.5 3.5 3 3 4.0 2.5 3.5 
3 Community 

Participation 
4 3.5 4 3 3.5 4.5 4 4 

4 Appreciation  4.5 4.0 3.5 3 3 5 3 4 
5 Resource Sharing 

and Human  
Development 

4 4.0 3 3 4 4.5 3.5 4 

6 Essential Care 3.5 3.5 3.5 3 3 4.0 3.5 3.5 
เฉลี่ย 3.92 3.75 3.50 3.08 3.25 4.5 3.25 4.00 

 
ตาราง 25 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตนเอง(Self Assessment)และกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรระดับ       
             จังหวัด: คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)ท่ีเชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิกับ    
             ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพปีงบประมำณ 2562 
 

 
ล า 
ดับ 

 
UCCARE 

ตาม Roadmap บันได  5 ขั้น รายอ าเภอ 
แม่ทา ล้ี ทุ่งหัวช้าง เวียงหนองล่อง 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

ประเมิน
ตนเอง 

คก.
จังหวัด 

1 Unity Team 4 4 3 4 3 3.5 3 3.5 
2 Customer Focus 4 3.5 3 3 3 3 3 3.5 
3 Community 

Participation 
4 3.5 3.5 3 3.5 3 3 4 

4 Appreciation  4 3.5 3 3 3 3 3 3 
5 Resource Sharing 

and Human  
Development 

4 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3.5 

6 Essential Care 4 3.0 3.5 3.5 3 3.5 3 3.5 
เฉลี่ย 4.00 3.5 3.25 3.33 3.08 3.16 3.00 3.5 
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ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

1.คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ,ปลัดอ ำเภอและสำธำรณสุขอ ำเภอ)  
มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ย้ำย                                                                                                         

2.กระบวนกำรพัฒนำ ต้องอำศัยกำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมของ คณะกรรมกำร พชอ. ท ำให้ต้องใช้
เวลำและควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำ 

 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
บุคลำกร  ยังขำดควำมเข้ำใจ กำรเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนร่วมกันของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตในระดับอ ำเภอ 
   

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1 ควรมีกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพ ของคณะกรรมกำร พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกภำคส่วน            

เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรขับเคลื่อนประเด็นในกำรพัฒนำร่วมกัน 
  2 กำรบูรณำกำรในกำรใช้งบประมำณ ร่วมกับงำนด้ำนอ่ืน ๆ ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
ตำมประเด็นปัญหำพื้นที ่
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 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
 

สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูนได้จัดท ำโครงกำรคลินิกหมอครอบครัว (Primary  Care  Cluster)เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

เน้นกำรดูแลรักษำสุขภำพประชำชนแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริกำรทุกคน  ทุกอย่ำง  ทุกที่  ทุกเวลำด้วย
เทคโนโลยี และทีมหมอครอบครัว ซึ่งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวจังหวัดล ำพูน ครอบคลุม
ทุกอ ำเภอ ตำมแผนยุทธศำสตร์ 10 ปี เพ่ือสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 30 เมษำยน 2562 โดยมีผลบังคับใช้ 29 กรกฎำคม 2562 เพ่ือก ำหนดกลไกกำร
จัดระบบสุขภำพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิดูแลประชำชนใน
สัดส่วนที่เหมำะสม รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมเป็นธรรม มีคุณภำพ และมีมำตรฐำน ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมำตรำ 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ในปี 2559 - 2562 เปิดด ำเนินกำรคลินิก
หมอครอบครัว 14 ทีม  

 

การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
กำรด ำเนินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2562 จ ำนวนที่เปิด 

14 ทีม ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ 3S ของส ำนักสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ ปี 2562 จ ำนวน 14 ทีม โดย
มีกำรพัฒนำคุณภำพคลินิกหมอครอบครัว รำยละเอียด ดังนี้ 
ตาราง 26 แสดงกำรด ำเนินกำรจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2562 

 
 

ล า 
ดับ ทีมคลินิกหมอครอบครัว 

เปิดด าเนินการ 
ปี 2559 - 2560 หมายเหตุ 

ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์  
3 S 

 คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำร พ.ศ. 2559 – 2560 
1 PCC มะเขือแจ้ / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ครบตำมเกณฑ์ 5 วัน/สัปดำห์ 
2 PCC รพสต.แม่ตืน / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ครบตำมเกณฑ์ 5 วัน/สัปดำห์ 
3 PCC รพสต.บ้ำนพระบำทห้วยต้ม / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ครบตำมเกณฑ์ 5 วัน/สัปดำห์ 
4 PCC รพ ลี้ / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ครบตำมเกณฑ์ 5 วัน/สัปดำห์ 
5 PCC รพ.บ้ำนโฮ่ง   / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 
6 รพสต.ห้วยหละ / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน

ไม่ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 
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ล า 
ดับ ทีมคลินิกหมอครอบครัว 

เปิดด าเนินการ 
ปี 2559 – 2560 

 
หมายเหตุ 

 ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ์  
3 S 

7 PCC รพ.บ้ำนธิ   / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

8 PCC รพ.เวียงหนองล่อง / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

 คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำร พ.ศ. 2561 

9 PCCรพสต.บ้ำนหนองหลุม / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

10 PCC รพสต.อุโมงค์ / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

11 PCC รพสต.ทำขุมเงิน / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

12 PCC สอน.ป่ำซำง / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

 คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำร พ.ศ. 2562 

13 PCC รพสต.ต้นธง / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

14 PCC รพสต.อุโมงค์ / /  แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 

15 PCC เหมืองจี้ / / แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวปฏิบัติงำน
ครบตำมเกณฑ์ 3 วัน/สัปดำห์ 
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การวางแผนการเปิดด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวภายใน 10 ป ีตั้งแต่ปี 2559 – 2572 มีรายละเอียดดังนี้ 
ตาราง 27  แสดงกำรวำงแผนกำรเปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครัวภำยใน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2572 
 

ชื่อ 
รพ.แม่ข่าย 

เครือข่าย หน่วย
บริการปฐมภูมิ 

1 : 30,000  
(ชื่อแม่ข่าย cluster) 

ล าดับ 
ทีมใน 

Cluster 

ชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิ 

1 : 10,000  
(ชื่อแม่ข่ายทีม) 

ชื่อหน่วยบริการ 
(ภายในทีม) 

จ านวน
ประชากร
ต่อหน่วย 

ปีท่ี
จัดตั้ง 
2559 - 
2572 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.มะเขือแจ้ 1 รพ.สต.มะเขือ
แจ้ 1 

รพ.สต.มะเขือแจ้ 1 8,632 2560 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.มะเขือแจ้ 2 รพ.สต.มะเขือ
แจ้ 2 

รพ.สต.มะเขือแจ้ 2 8,544 2563 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.มะเขือแจ้ 3 รพ.สต.บ้ำน
กลำง 

รพ.สต.บ้ำนกลำง 9,640 2562 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.อุโมงค์ 1 รพ.สต.อุโมงค์ รพ.สต.อุโมงค์ 11,057 2561 
รพ.ล ำพูน รพ.สต.อุโมงค์ 2 รพ.สต.เหมือง

ง่ำ 
รพ.สต.เหมืองง่ำ 11,244 2562 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.อุโมงค์ 3 รพ.สต.หนอง
ช้ำงคืน 

รพ.สต.หนองช้ำง
คืน 

3,830 2564 
 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.อุโมงค์  รพ.สต.อุโมงค์ รพ.สต.อุโมงค์  
(ม.2,5) 

1,844 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.อุโมงค์  รพ.สต.หนอง
ช้ำงคืน 

รพ.สต.เหมืองง่ำ 
(ม.4,5,7,8) 

3,913 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ป่ำสัก 1 รพ.สต.ป่ำสัก รพ.สต.ป่ำสัก 10,276 2561 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ป่ำสัก 2 รพ.สต.เวียง
ยอง 

รพ.สต.ป่ำสัก 
(ม.2,4,18) 

3,802 2565 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ป่ำสัก  รพ.สต.เวียง
ยอง 

รพ.สต.เวียงยอง 6,233 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ป่ำสัก 3 รพ.สต.บ้ำนม้ำ รพ.สต.บ้ำนม้ำ 5,902 2562 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ป่ำสัก  รพ.สต.บ้ำนม้ำ รพ.สต.หนองหล่ม 3,925  

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ต้นธง 1 รพ.สต.ต้นธง รพ.สต.ต้นธง 10,438 2562 
รพ.ล ำพูน รพ.สต.ต้นธง 2 รพ.สต.ริมปิง รพ.สต.ริมปิง 9,286 2564 
รพ.ล ำพูน รพ.สต.ต้นธง 3 รพ.สต.ประตู

ป่ำ 
รพ.สต.ประตูป่ำ 5,847 2565 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.ต้นธง  รพ.สต.ประตู
ป่ำ 

รพ.สต.สันมะนะ 4,011 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.เหมืองจี้ 1 รพ.สต.เหมืองจี้ รพ.สต.เหมืองจี้ 5,544 2562 
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ชื่อ 
รพ.แม่ข่าย 

เครือข่าย หน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 30,000  

(ชื่อแม่ข่าย cluster) 

ล าดับ 
ทีมใน 

Cluster 

ชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 10,000 

(ชื่อแม่ข่ายทีม) 

ชื่อหน่วยบริการ 
(ภายในทีม) 

จ านวน
ประชากร
ต่อหน่วย 

ปีท่ี
จัดตั้ง 
2559 - 
2572 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.เหมืองจี้  รพ.สต.เหมืองจี้ รพ.สต.ป่ำห้ำ 3,707  
รพ.ล ำพูน รพ.สต.เหมืองจี้ 2 รพ.สต.หนอง

หนำม 
รพ.สต.หนองหนำม 5,408 2565 

รพ.ล ำพูน รพ.สต.เหมืองจี้  รพ.สต.หนอง
หนำม 

รพ.สต.บ้ำนแป้น 6,555 

รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง 1 สอน.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง 5,443 2561 
รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง  สอน.ป่ำซำง รพ.สต.ปำกบ่อง 3,441 
รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง  สอน.ป่ำซำง รพ.สต.แม่แรง 2,946 
รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง 2 รพ.สต.ดอน

หลวง 
รพ.สต.ดอนหลวง 4,419 2567 

รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง  รพ.สต.ดอน
หลวง 

รพ.สต.บ้ำนเรือน 4,059 

รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง 3 รพ.สต.มะกอก รพ.สต.มะกอก 5,355 2568 
รพ.ป่ำซำง สอน.ป่ำซำง  รพ.สต.มะกอก รพ.สต.ม่วงน้อย 4,457 

รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย 1 รพ.สต.มงคล
ชัย 

รพ.สต.มงคลชัย 5,884 2565 

รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย  รพ.สต.มงคล
ชัย 

รพ.สต.บ้ำนท่ำตุ้ม 1,465 

รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย  รพ.สต.มงคล
ชัย 

รพ.สต.วังสวน
กล้วย 

2,507 

รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย 2 รพ.สต.น้ ำดิบ รพ.สต.น้ ำดิบ 3,547 2569 
รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย  รพ.สต.น้ ำดิบ รพ.สต.ห้วยอ้อ 3,526 
รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย  รพ.สต.น้ ำดิบ รพ.สต.ห้วยไฟ 2,335 
รพ.ป่ำซำง รพ.สต.มงคลชัย 3 รพ.ป่ำซำง รพ.ป่ำซำง 7,429 2572 

รพ.บ้ำนโฮ่ง PCU.รพ.บ้ำนโฮ่ง 1 PCU.รพ.บ้ำน
โฮ่ง 

PCU.รพ.บ้ำนโฮ่ง 8,714 2560 

รพ.บ้ำนโฮ่ง PCU.รพ.บ้ำนโฮ่ง  PCU.รพ.บ้ำน
โฮ่ง 

รพ.สต.ห้วยแพ่ง 4,300 

รพ.บ้ำนโฮ่ง PCU.รพ.บ้ำนโฮ่ง 2 รพ.สต.บ้ำน
ห้วยหละ 

รพ.สต.บ้ำนห้วย
หละ 

6,393 2560 

รพ.บ้ำนโฮ่ง 
PCU.รพ.บ้ำนโฮ่ง 

  
รพ.สต.บ้ำน
ห้วยหละ 

รพ.สต.ป่ำพูล 
(ห้วยแทง) 

3,941 
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ชื่อรพ.แม่
ข่าย 

เครือข่าย หน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 30,000  

(ชื่อแม่ข่าย cluster) 

ล าดับ 
ทีมใน 

Cluster 

ชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 10,000 

(ชื่อแม่ข่ายทีม) 

ชื่อหน่วยบริการ 
(ภายในทีม) 

จ านวน
ประชากร
ต่อหน่วย 

ปีท่ี
จัดตั้ง 
2559 - 
2572 

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
1 

รพ.สต.เหล่ำ
ยำว 

รพ.สต.เหล่ำยำว 
5,953 

             
2563  

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
  

รพ.สต.เหล่ำ
ยำว รพ.สต.เหล่ำยำวใต้ 

3,424 

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
2 รพ.สต.หนอง

ปลำสวำย 
รพ.สต.หนองปลำ
สวำย 

2,145 

             
2570  

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
  รพ.สต.หนอง

ปลำสวำย รพ.สต.หนองเขียด 
1,852 

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
  รพ.สต.หนอง

ปลำสวำย รพ.สต.หล่ำยแก้ว 
2,028 

รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.สต.เหล่ำยำว 
  รพ.สต.หนอง

ปลำสวำย รพ.สต.สันปูเลย 
3,783 

รพ.แม่ทำ PCU แม่ทำ 1 PCU แม่ทำ PCU แม่ทำ 7,184              
2561  รพ.แม่ทำ PCU แม่ทำ   PCU แม่ทำ รพ.สต.สะป๊วด 2,995 

รพ.แม่ทำ PCU แม่ทำ 
2 รพ.สต.ทำปลำ

ดุก รพ.สต.ทำปลำดุก 
3,673 

             
2571  

รพ.แม่ทำ PCU แม่ทำ 
  รพ.สต.ทำปลำ

ดุก รพ.สต.ทำป่ำสัก 
3,491 

รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน 
1 รพ.สต.ทำขุม

เงิน 
รพ.สต.ทำขุมเงิน 

6,027 

             
2564  

รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน 
  รพ.สต.ทำขุม

เงิน รพ.สต.ห้วยฮ่อม 
1,959 

รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน 
  รพ.สต.ทำขุม

เงิน รพ.สต.ปงแม่ลอบ 
1,207 

รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน 2 รพ.สต.ทำกำศ รพ.สต.ทำกำศ 4,553 
             

2572  
รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน   รพ.สต.ทำกำศ รพ.สต.ป่ำเลำ 3,174 

รพ.แม่ทำ รพ.สต.ทำขุมเงิน   รพ.สต.ทำกำศ รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 3,797 

รพ.ลี้ รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

1 รพ.สต.พระ
บำทห้วยต้ม 

รพ.สต.พระบำท
ห้วยต้ม 

13,721 2560 
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ชื่อรพ.แม่
ข่าย 

เครือข่าย หน่วย
บริการปฐมภูมิ 

1 : 30,000  
(ชื่อแม่ข่าย cluster) 

ล าดับ 
ทีมใน 

Cluster 

ชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 10,000 

(ชื่อแม่ข่ายทีม) 

ชื่อหน่วยบริการ 
(ภายในทีม) 

จ านวน
ประชากร
ต่อหน่วย 

ปีท่ี
จัดตั้ง 
2559 - 
2572 

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

2 รพ.สต.ดงด ำ รพ.สต.ดงด ำ 3,042 

             
2568  

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

  รพ.สต.ดงด ำ รพ.สต.นำกลำง 1,471 

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

  รพ.สต.ดงด ำ รพ.สต.ปวงค ำ 2,882 

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

3 รพ.สต. 
นำทรำย 

รพ.สต.นำทรำย 3,914 

             
2569  

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

  รพ.สต. 
นำทรำย 

รพ.สต.แม่ลำน 2,972 

รพ.ลี้ 
รพ.สต. 
พระบำทห้วยต้ม 

  รพ.สต. 
นำทรำย 

รพ.สต.ก้อ 2,383 

รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน 1 รพ.สต.แม่ตืน รพ.สต.แม่ตืน 3,502 
             

2560  
รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน   รพ.สต.แม่ตืน รพ.สต.บ้ำนปำง 3,679 

รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน   รพ.สต.แม่ตืน รพ.สต.แม่ป้อก 3,771 

รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน 2 รพ.สต.แม่เทย รพ.สต.แม่เทย 5,152 
             

2570  
รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน   รพ.สต.แม่เทย รพ.สต.ห้วยศำลำ 2,461 

รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน   รพ.สต.แม่เทย รพ.สต.ห้วยแหน 6,277 
รพ.ลี้ รพ.สต.แม่ตืน 3 PCU.รพ.ลี้ PCU.รพ.ลี้ 11,280 2560 

รพ. 
ทุ่งหัวช้ำง 

รพ.สต.ตะเคียนปม 1 รพ.สต.
ตะเคียนปม 

รพ.สต.ตะเคียนปม 4,728 2563 

รพ. 
ทุ่งหัวช้ำง 

รพ.สต.ตะเคียนปม  รพ.สต.
ตะเคียนปม 

รพ.สต.ไม้สลี 2,624 

รพ. 
ทุ่งหัวช้ำง 

รพ.สต.ตะเคียนปม 2 รพ.สต. 
บ้ำนปวง 

รพ.สต.บ้ำนปวง 4,259 2571 

รพ. 
ทุ่งหัวช้ำง 

รพ.สต.ตะเคียนปม  รพ.สต. 
บ้ำนปวง 

รพ.สต.โป่งแดง 4,359 

รพ. 
ทุ่งหัวช้ำง 

รพ.สต.ตะเคียนปม  รพ.สต. 
บ้ำนปวง 

รพ.ทุ่งหัวช้ำง 4,627 

รพ.บ้ำนธิ PCU รพ.บ้ำนธิ 1 PCU รพ.บ้ำนธิ PCU รพ.บ้ำนธิ 9,546 2560 
รพ.บ้ำนธิ PCU รพ.บ้ำนธิ 2 รพ.สต.ห้วยไซ รพ.สต.ห้วยไซ 4,541 2570 
รพ.บ้ำนธิ PCU รพ.บ้ำนธิ  รพ.สต.ห้วยไซ รพ.สต.ห้วยยำบ 3,419 
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ชื่อรพ.แม่
ข่าย 

เครือข่าย หน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 30,000  

(ชื่อแม่ข่าย cluster) 

ล าดับ 
ทีมใน 

Cluster 

ชื่อหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
1 : 10,000 

(ชื่อแม่ข่ายทีม) 

ชื่อหน่วยบริการ 
(ภายในทีม) 

จ านวน
ประชากร
ต่อหน่วย 

ปีท่ี
จัดตั้ง 
2559 - 
2572 

รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

1 PCU รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียง
หนองล่อง 

3,450 2560 

รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

 PCU รพ.เวียง
หนองล่อง 

รพ.สต.วังผำง 2,247 

รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

 PCU รพ.เวียง
หนองล่อง 

รพ.สต.บ้ำนเหล่ำดู่ 4,147 

รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

2 รพ.สต.หนอง
ล่อง 

รพ.สต.หนองล่อง 5,761 2565 

รพ.เวียง
หนองล่อง 

PCU รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

  รพ.สต.หนอง
ล่อง 

รพ.สต.ดงหลวง 2,937 

 
สรุปการวางแผนการเปิดด าเนนิการคลินกิหมอครอบครัวภายใน 10 ปี ตั้งแต่ปี2559 – 2572 มีรายละเอียดดงันี ้
ตาราง 28  แสดงสรุปกำรวำงแผนกำรเปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครัวภำยใน 10 ปี ตั้งแต่ปี2559 – 2572 
 

อ าเภอ 
ปีท่ีเปิดด าเนินการ 

รวม 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

เมือง 1 2 5 1 2 3        14 
ป่ำซำง  1    1  1 1 1   1 6 
แม่ทำ  1   1       1 1 4 
บ้ำนโฮ่ง 2     1     1   4 
ลี้ 3        1 1 1   6 
บ้ำนธิ 1          1   2 
ทุ่งหัวช้ำง    1        1  2 
เวียงฯ 1     1        2 

รวม 8 4 5 2 3 6  1 2 2 3 2 2 40 
 
ผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

1. สนับสนุนโครงกำรแพทย์ประจ ำบ้ำน (Formal training) 
2. โครงกำรผลิตแพทย์โดยฝึกปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะ (In-service training)  

- สถำบันหลัก 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน 
- สถำบันสมทบ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง และโรงพยำบำลลี้  

3. โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น (Short course training)  
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สรุปจ านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานในพื้นที่  
1.แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวทั้งหมด จ ำนวน 18 คน ปฏิบัติงำนที่คลินิกหมอครอบครัว จ ำนวน 10 คน 
2.แพทย์ผ่ำนกำรอบรมระยะสั้น (Short course training) จ ำนวน 4 คน  ปฏิบัติงำนที่คลินิกหมอ

ครอบครัว จ ำนวน 4 คน 
 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ  

ผู้บริหำรทุกระดับ ให้ควำมส ำคัญ และพัฒนำทีมคลินิกหมอครอบครัวตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัว
อย่ำงสม่ ำเสมอ และต่อเนื่อง 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังไม่สอดคล้องกับ FTE 
2.จ ำนวนแพทย์ FM. ที่จะมำปฏิบัติงำนประจ ำใน PCC ไม่ได้ เต็มรูปแบบตำมเกณฑ์ และ            

กำรเปลี่ยนแปลง (โยกย้ำย ,ศึกษำต่อ) ของแพทย์ที่จะมำปฏิบัติงำนประจ ำคลินิกหมอครอบครัว 
3.กำรโยกย้ำย กำรลำออกของแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
4.ระบบสนับสนุน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ได้รับจำกส่วนกลำง บำงประเภทไม่สอดคล้องกับกำรจัดบริกำร

และควำมต้องกำรของพ้ืนที่จริง 
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 รพสต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต.ติดดาวจังหวัดล าพูน 
 

สถานการณ์  
กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนเครือข่ำยและหน่วยบริกำรปฐมภูมิ จังหวัดล ำพูน มีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำง

ต่อเนื่องมำโดยตลอด มีกำรพัฒนำทีมหล่อเลี้ยงในพ้ืนที่ระดับอ ำเภอและมีพ้ืนที่น ำร่องในกำรพัฒนำคุณภำพ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิตำมเกณฑ์คุณภำพ รพสต.ติดดำว มีกระบวนกำรประเมินตนเองตำมระดับกำรพัฒนำ
คุณภำพตำมเกณฑ์ ครบทั้ง 5 หมวด ตำมมำตรฐำน 5 ดำว  5 ดี  ประกอบด้วย 1) บริหำรดี 2) ประสำนงำนดี 
ภำคีมีส่วนร่วม 3)บุคลำกรดี 4) บริกำรดี 5) ประชำชนมีสุขภำพดี และพัฒนำส่วนขำด มีกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงและมีแนวทำงสนับสนุนในระบบงำนที่ส ำคัญในประเด็นปัญหำสำธำรณสุขที่พบในพ้ืนที่ ทั้งนี้ในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ได้มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพ  โดยมีมำตรกำรดังนี้ พัฒนำทีมคณะท ำงำนระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ เพ่ือท ำหน้ำที่สนับสนุนกำร
พัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำน และกำรเยี่ยมส ำรวจเพ่ือเสริมพลัง รพ.สต.ติดดำว ในเครือข่ำยพัฒนำแนวทำงกำร
เยี่ยมส ำรวจ รพ.สต.ติดดำว แบบบูรณำกำร  รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองเพ่ือหำส่วนขำดและวำงแผนพัฒนำ 
โดยทีมสุขภำพอ ำเภอ และโรงพยำบำลแม่ข่ำย ประเมินรับรองกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว ทุกแห่งโดย
ทีมอ ำเภอ และทีมจังหวัด  

จังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ โดยให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล   
กำรท ำงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข ทันตำภิบำล และอำสำสมัคร
สำธำรณสุข เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรใกล้บ้ำนใกล้ใจ ที่ให้บริกำรกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม ครบทุกมิติ 
เพ่ือยกระดับกำรบริกำรทั้งด้ำนกำรส่งเสริมสุภำพ กำรควบคุมป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟูสภำพ 
และกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีคุณภำพและมีมำตรฐำน กำรพัฒนำเพ่ือยกระดับดังกล่ำวโดยใช้มำตรฐำน   
กำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.ติดดำว)  
 

แผนการด าเนินงาน 
ระดับจังหวัด 

1.รับนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับเขต/กระทรวงโดยมีตัวแทนครู ก. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือทรำบถึง
เกณฑ์กำรประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (ระดับ 5 ดำว) 

2.ประชุมคณะกรรมกำรระบบบริกำรปฐมภูมิระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเชิงนโยบำย 
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและระยะเวลำให้คณะกรรมกำรฯทรำบร่วมกัน 

3.ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนปฐมภูมิระดับอ ำเภอและต ำบลเพื่อถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
4.นัดหมำยและก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรตรวจเยี่ยมประเมินประจ ำปี 
5.ตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพที่ผ่ำนกำรประเมินตนเอง เพื่อรับรอง

มำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (ระดับ 5 ดำว) ทั้ง 8 อ ำเภอ 
6.ให้กำรรับรองโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (ระดับ 5 ดำว) 
7.ประสำนและแจ้งรำยชื่อโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (ระดับ 5 ดำว)  
8.สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
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ระดับอ าเภอ 
1.ประสำนนโยบำยจำกผู้บริหำรระดับเขต/จังหวัด สู่ระดับปฏิบัติกำร  
2.ชี้แจงและถ่ำยทอดเกณฑ์กำรประเมินรับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ

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

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

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

อ ำเภอ 
7.ส่งข้อมูลกำรประเมินโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (รพ.สต.5 ดำว) ระดับอ ำเภอไปยัง

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพ่ือน ำเข้ำสู่แผนกำรตรวจเยี่ยมประเมินโดยทีมตรวจเยี่ยมประเมินระดับจังหวัดต่อไป 
 

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1.พัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคุณภำพ (รพ.สต.

ระดับ 5 ดำว) แยกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
  1.1 หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรที่ดี 
  1.2 หมวดที่ 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชนและผู้มี่สวนได้ส่วนเสีย 
  1.3 หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
  1.4 หมวดที่ 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย 
  1.5 หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ 
2.ประเมินตนเอง (Self Assessment)ทั้ง 5 หมวดเพ่ือให้เห็นช่องว่ำง (Gap Analysis) ของกำร

พัฒนำแต่ละหมวด  จะต้องผ่ำนตำมเกณฑ์แต่ละหมวดอย่ำงน้อยร้อยละ 80.0  และค่ำเฉลี่ยของผลรวมของ   
ทุกหมวดต่ ำสุดอย่ำงน้อยร้อยละ 80.0  ด้วย 

3.ส่งแบบประเมินตนเองให้ทีมประเมินระดับอ ำเภอรวบรวมและวิเครำะห์ (Analysis) เพ่ือร่วม
วำงแผนพัฒนำและปรับปรุงส่วนขำดในแต่ละหมวด ก่อนรับกำรประเมินจำกทีมตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด 

4.ระดับอ ำเภอแจ้งรำยชื่อโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ผ่ำนกำรประเมิน(Self Assessment)   
ทัง้ 5 หมวดไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เพ่ือเข้ำสู่แผนกำรตรวจเยี่ยมประเมินรับรองระดับจังหวัด 
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แผนด าเนินงานตามมาตรการ และ Small success รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน 
 

Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.ร่วมประชุมรับทรำบ
นโยบำยจำกกระทรวง 
2.อบรมครู ก. ครู ข. โดย
บุคลำกรในจังหวัด 
3.ประชุมคณะกรรมกำรระบบ
บริกำรปฐมภูมิระดับจังหวัด  
4. ประชุมชี้แจงและถ่ำยทอด
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว และ
คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ  
รพ.สต.ติดดำว ปี 2562 

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

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

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

 
มาตรการ / กลยุทธ์ 

1.ทีมสหวิชาชีพ 
กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนบุคลำกรที่เป็นทีมสหวิชำชีพของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล

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

2.ระบบข้อมูล 
กำรมีข้อมูลสภำวะสุขภำพของประชำชนในชุมชน  ท ำให้ทรำบถึงภำวะกำรณ์เจ็บป่วยและแนวโน้ม

ของสภำวะสุขภำพของปะชำชนในชุมชน  และมีชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดวิเครำะห์ปัญหำด้ำนสุขภำพ
รวมถึงคุณภำพชีวิต  น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและจัดกำรกับปัญหำด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน   กำรมีระบบฐำนข้อมูล
ของสถำนบริกำร ที่เชื่อมโยงกับโรงพยำบำลที่เป็นแม่ข่ำยในระดับอ ำเภอที่มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

3.ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
กำรมีกองทุนสุขภำพต ำบลมีควำมส ำคัญในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในชุมชนเป็นอย่ำงมำกมี

ส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนงบประมำณและกำรจัดบริกำรสุขภำพให้เกิดควำมเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่   
กำรวำงแผนกำรจัดกำรยำและส ำรองยำในภำวะฉุกเฉินกำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ์ยำ
อย่ำงเหมำะสม 
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4.ระบบบริการ 
กำรออกแบบระบบบริกำรให้มีประสิทธิภำพ มีระบบที่เข้ำมำสนับสนุนให้หน่วยบริกำรท ำงำนง่ำยขึ้น 

เพ่ือที่บุคลำกรในวิชำชีพสำมำรถใช้เวลำในกำรดูแลและรักษำผู้ป่วยมำกขึ้น กำรดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ในชุมชน  กำรดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  

5. ผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ผู้บริหำรระดับจังหวัด อ ำเภอ ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนกำรบริหำร ด้ำนบริกำรและวิชำกำรแก่

บุคลำกรอย่ำงเหมำะสม 
6.งบประมาณ  
มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณโดยคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบและ

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

 

ผลการด าเนินงาน 
1.กำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิในงำนมำตรฐำน เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ 

(district health system : DHS) และกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Custer :PCC) กำรพัฒนำคุณภำพ รพสต.ติดดำว โดยประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำ
คุณภำพปฐมภูมิและผู้เกี่ยวข้อง 

2.กำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว:PCC และ รพสต.      
ติดดำวโดยจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภำพองค์รวม 

3.กำรพัฒนำระบบบริกำรและงำนเวชศำสตร์ครอบครัวบูรณำกำรกับทีมหมอครอบครัวจัดประชุม
ทีมสหวิชำชีพในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือร่วมในบริกำรปฐมภูมิโดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ CBL 

4.กำรกระตุ้นกำรพัฒนำงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค โดยผ่ำนกระบวนกำรเยี่ยมแบบเสริมพลัง
DHS-PCAเพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ DHS/PCA ระดับอ ำเภอ โดยเครือข่ำยมีส่วนร่วม 

5.พัฒนำกลไกขับเคลื่อนงำนปฐมภูมิ  โดยจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพ้ืนที่ในกำร
ด ำเนินงำนDHS /PCC/รพสต.ติดดำว/HA/FM/FCT /LTC      

6.ติดตำมประเมินรับรองมำตรฐำนสถำนบริกำรในกำรพัฒนำงำนคุณภำพ รพสต.ติดดำว ในระดับจังหวัด 
รพสต.มีผลงำนวิชำกำร นวัตกรรมมีแผนกำรด ำเนินงำนที่ระบบบริกำรปฐมภูมิที่เชื่อมโยงและบูรณำ

กำรร่วมกับกำรพัฒนำระบบบริกำร(Service Plan) และบูรณำกำรทุกกลุ่มวัยมีระบบบริหำรจัดกำร/กลไกแก้ไข
ปัญหำสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและมีโครงสร้ำงทีมหมอครอบครัวโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลได้รับกำรพัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว      
ที่ก ำหนด และ มีรพสต.ผ่ำนเกณฑ์ คุณภำพดังนี้ 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ตาราง 29 แสดงข้อมูลจ ำนวนรพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ รพสต. ติดดำว 5 ดำว (ยอดสะสม) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวน  
รพสต.
(แห่ง) 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต. ติดดาว 5 ดาว(ยอดสะสม) 
2560 2561 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 เมือง 17 8 47.05 9 100 - - 
2 ป่ำซำง 13 4 30.76 1 38.46 8 100 
3 บ้ำนโฮ่ง 9 1 11.11 3 44.44 5 100 
4 แม่ทำ 9 2 22.22 7 100 - - 
5 ลี้ 13 2 15.38 2 30.76 9 100 
6 บ้ำนธิ 2 1 50 1 100 - - 
7 ทุ่งหัวช้ำง 4 2 50 2 100 - - 
8 เวียงหนองล่อง 4 1 25 1 50 2 100 

รวม 71 21 29.57 26 66.19 24 100 
 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

1.กำรเสริมพลังประชำชนและครอบครัวให้มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง (Self care) 
2.กำรสนับสนุนกำรจัดระบบบริกำรให้ครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย ในด้ำน

ทรัพยำกรทั้งคน เงิน ของ 
3.ศักยภำพของทีมพ่ีเลี้ยงในกำรเป็นทีมน ำในกำรขับเคลื่อน 

 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยต่างๆเพื่อความยั่งยืน 

1.กำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมจ ำเป็นและมีควำมเหมำะสม 
2.สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมต่ำงๆ 
3.กำรสนับสนุนเชิงนโยบำยจำกผู้บริหำรทุกระดับ 
4.กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

 

ปัญหาอุปสรรค 
บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  แต่ต้องการรับการสนับสนุน

เชิงทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการแพทย์  การป้องกันการติด
เชื้อที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

1.กระทรวงควรมีกำรพัฒนำทีมพ่ีเลี้ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
2.กำรให้ควำมส ำคัญผลลัพธ์กำรพัฒนำตำมเกณฑ์ รำยละเอียด และกำรบูรณำกำร 
3.กำรชี้แจงต่อผู้บริหำรทุกระดับให้ขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลส่งเสริม

สุขภำพต ำบล และกำรให้รำงวัลในเรื่องควำมก้ำวหน้ำของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1.แถบสีส ำหรับกำรด ำเนินควบคุมโรคไข้เลือดออกของ รพสต.ห้วยอ้อ อ ำเภอป่ำซำง 
2.ปฏิทินเตือนกินยำส ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพสต.แม่แรง อ ำเภอป่ำซำง 
3.สำรส้มป้องกันลูกน้ ำยุงลำย รพสต.นำทรำย อ ำเภอลี้ 
4.นำฬิกำวงล้อส ำหรับผู้ป่วยติดเตียง รพสต.หนองปลำสวำย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
5.อ ำเภอเมือง ไบโอดีเซล พลังงำนเขย่ำขวด,กึ๊ดฮัก รักมือ ด้วยบอลบีบรอกกะลำบริหำรกล้ำมเนื้อ,

หมอนหลอดตัวแอล ป้องกันแผลกดทับ 
6.อ ำเภอป่ำซำง ถุงใส่ยำ ลดพลำสติก ลดโลกร้อน,ที่นอนลูกโป่งป้องกันแผลกดทับ,ข้อติดคิดถึงนะโม
7.อ ำเภอแม่ทำ  สื่อลิเกพ้ืนบ้ำนสร้ำงสุขภำพ,ภำพถ่ำยพิชิตยุงลำย,กระป๋องดักยุง 
8.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง เตือนฉัน บอกเธอ (10 Question for you) ,นำฬิกำบอกเวลำพลิกตัว 
9.อ ำเภอลี้ รูปภำพสื่อภำษำ ปฏิทินย้ ำเตือนกินยำ สำรส้มสำมขีดพิชิตยุงลำยแถบสีมหัศจรรย์   

ป้องกันไตเสื่อม 
10.อ ำเภอบ้ำนธิ มหัศจรรย์กำงเกง 4.0 
11.อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง โมบำยอุ่นไอรัก ห่อทรำยพิชิตยุง เพลง เหย่ ป.   
12.อ ำเภอเวียงหนองล่อง One Day  One Bag สมุนไพรปูนแดงน้ ำขิงก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้น ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และน ำเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 มำใช้เป็นแนวทำงและบรรทัดฐำนกำรติดตำมประเมินผลของส่วน
รำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ในปี 2561 จังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรตำมนโยบำยดังกล่ำว โดยกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่
เป้ำหมำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอครบทุกแห่ง โดยด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ.2558 (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) ที่ประกอบด้วย 1) ลักษณะ ส ำคัญขององค์กำร 2) เกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร ภำครัฐ 2 หมวด คือ หมวด 1 กำรน ำองค์กร และหมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร  

ในปี 2562 คือ หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำร
ควำมรู้ ผลกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 
ตาราง 30 ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA ปี 2561 – 2562 
 

ล ำดับ รำยกำร ระดับท่ีผ่ำน 
ปี 2561 ปี 2562 

1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 5 5 
2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง 5 5 
3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้ 5 5 
4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำซำง 5 5 
5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ 5 5 
6 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 5 5 
7 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 5 5 
8 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงหนองล่อง 5 5 

 
แนวทางการพัฒนาในปี 2563 

กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุก โดยด ำเนินกำรในหมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย และหมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 
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 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน HA 
 

จังหวัดล ำพูนเริ่มส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลมำอย่ำงอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยเริ่มใน
ปีงบประมำณ 2556 ด้วยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย และมีผู้รับผิดชอบงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเป็นผู้ประสำนเครือข่ำยกำรขับเคลื่อน และสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
(สรพ.) โดยเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล HA ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง (Quality 
Learning Network) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดล ำพูน สำมำรถธ ำรงกำรพัฒนำ
คุณภำพ HA ในระดับ 3 มำอย่ำงต่อเนื่อง ครบ 100 % รำยละเอียดตำมตำรำง 
ตาราง 31 แสดงร้อยละโรงพยำบำลที่ผ่ำน HA ระดับ 3  

 

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละโรงพยำบำลที่ผ่ำน HA  
ระดับ 3 

42.86 57.14 71.43 85.71 100 100 100 

 

ปีงบประมำณ 2562 จังหวัดล ำพูนมีโรงพยำบำลที่มีเป้ำหมำยกำรต่ออำยุกำรรับรอง จ ำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
 

โรงพยาบาล วันหมดอายุ การด าเนินงาน 
บ้ำนธิ 28 ส.ค.61 สรพ.เยี่ยมส ำรวจ 19-20 พฤศจิกำยน 2561 ผ่ำนกำรรับรอง R4  

วันที่ 15 มกรำคม 2562 
ป่ำซำง 9 ม.ค.62 สรพ.เยี่ยมส ำรวจ R1 วันที่ 22-23 พฤษภำคม 2562 ติด Focus  

3 เดือน เยี่ยมรอบที่ 2 วันที่ 22 ต.ค. 62 รอกำรประกำศผล 
บ้ำนโฮ่ง 22 ส.ค.62 สรพ.นัดเยี่ยมวันที่ 22 ธ.ค.62  
ลี้ 19 ก.ย.62 ผ่ำนกำรเยี่ยมส ำรวจเดือน สิงหำคม2562 อยู่ระหว่ำงรอกำรประกำศผล 
เวียงหนองล่อง    เม.ย.62 สรพ.นัดเยี่ยม HA2  วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 
รพ.แม่ทำ 13 ธ.ค.64  
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 12 พ.ย.64  
รพ.ล ำพูน 20 ก.พ.64  

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำปีงบประมำณ 2563 คือกำรยกระดับโรงพยำบำลเวียงหนองล่องให้ผ่ำนกำร
ประเมินระดับ 3 จ ำนวน 1 แห่ง 
 

GAP   ผู้จัดกำรศูนย์คุณภำพอยู่ในวัยใกล้เกษียณ ต้องเร่งสร้ำงบุคลำกรทดแทน 
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 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ และบุคลากรใหม่ 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”
จังหวัดล ำพูน เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. จัดท ำคู่มือโครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี”จังหวัดล ำพูน
หน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
หลักสูตรและเสนอไปยังส ำนักเขตสุขภำพที่ 1 รับรอง 

3.จัดกำรอบรมปฐมนิเทศข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมให้กับข้ำรำชกำรใหม่ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำร รวมถึงเสริมสร้ำง
เครือข่ำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในอนำคต เป็นไปอย่ำงเป็นระบบมีมำตรฐำนและมีคุณภำพ นั้น ระหว่ำง
วันที่ 21-28 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกป๊ำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน โดยจะมีกำรออกปฏิบัติงำน
นอกสถำนที่เพ่ือเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562  ณ วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร    
จ.ล ำพูน วันที่ 23 พฤษภำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน วันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ณ วัดดอยหลังถ้ ำ อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน ส ำหรับ      
ปี 2562 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรต่ำง ๆ บรรจุเป็นข้ำรำชกำรใหม่เข้ำร่วมกำรอบรมปฐมนิเทศหลักสูตรดังกล่ำว 
ของจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 28 คน (แพทย์ จ ำนวน 17 คน ทันตแพทย์ จ ำนวน 2 คน และสำขำต่ำง ๆ จ ำนวน  9 คน)    

4. ผลกำรกำรประเมินกำรจัดกำรอบรมจำกโครงกำรตำมเกณฑ์ กำรวัดผลและกำรประเมินผล 

   1.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของทุกชุดกิจกรรมผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 78 

   2.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร เกินร้อยละ 80  
   3.ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ร้อยละ 

71.98  โดยคะแนนควำมพึงพอใจที่น้อยคือ ระยะเวลำในกำรอบรมเหมำะสม 60.91 ควำมเหมำะสมของที่พัก 63.64  
 

 การพัฒนาแพทย์ประจ าบ้าน 
ในปีกำรศึกษำ 2563 จังหวัดล ำพูนได้ โควตำที่เป็นทุนต้นสังกัดจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 13 สำขำ 14 ทุน 

กำรรับสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำน จ ำนวน 3 รอบ  
รอบที่ 1 กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจ โดยสอบสัมภำษณ์แพทย์รับทุนต้นสังกัดของจังหวัด 
รวมถึงแพทย์รับทุนต้นสังกัดเขตสุขภำพที่ 1 (โรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน) ในวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 ผลกำร
พิจำรณำคัดเลือกแพทย์ให้รับต้นสังกัดจังหวัดล ำพูน โควตำโรงพยำบำลลี้ / โรงพยำบำลป่ำซำง / โรงพยำบำล
ล ำพูน และโควตำเขตสุขภำพที่ 1 (โรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน) ดังนี้  

1.รังสีวิทยำวินิจฉัย รพ.ล ำพูน        
2.สูติศำสตร์ - นรีเวชวิทยำ รพ.ลี้        
3.สูติศำสตร์ - นรีเวชวิทยำ รพ.ป่ำซำง     
4.เวชศำสตร์มำรดำและทำรกในครรภ์ รพ.ล ำพูน   
ส่วนสำขำที่ไม่มีผู้สมัครคือ ศัลยศำสตร์ รพ.ล ำพูน กุมำรเวชศำสตร์ รพ.ลี้  เวชศำสตร์ครอบครัว       

รพ.เวียงหนองล่อง, รพ.บ้ำนโฮ่ง,รพ.ป่ำซำง,รพ.ลี้,รพ.บ้ำนธิ,รพ,ทุ่งหัวช้ำง อย่ำงละ  1 โควตำ 



59 
 

รอบท่ี 2 มีกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครรอบที่ 2 แต่ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม 
รอบที่ 3 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 ให้กำรสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำนรอบที่ 3 ให้โรงพยำบำลที่ได้รับโควตำ เสนอ
ชื่อ ผู้ที่ต้องกำรรับต้นสังกัดเสนอไปยังเขตสุขภำพเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเพ่ือ
ประกำศรำยชื่อแพทย์รับต้นสังกัดของจังหวัดล ำพูน โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรับต้นสังกัดรอบที่ 3 เพ่ิมเติม อีก 4 รำย 

1.เวชศำสตร์ฉุกเฉิน โรงพยำบำลล ำพูน    จ ำนวน 2 โควตำ 
2.ศัลยศำสตร์ โรงพยำบำลล ำพูน    จ ำนวน 1 โควตำ 
3.อนุสำขำอำยุรศำสตร์โรคหัวใจ โรงพยำบำลล ำพูน  จ ำนวน 1 โควตำ  
4.เวชศำสตร์ครอบครัว โรงพยำบำลป่ำซำง   จ ำนวน 1 โควตำ 

กำรด ำเนินกำรหลังจำกกำรได้รับต้นสังกัดแล้ว คือกำรสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันต่ำงๆที่แพทยสภำให้           
กำรรับรอง หำกได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำเนินกำรจัดท ำใบลำและสัญญำลำศึกษำ ฝึกอบรมภำยในประเทศต่อไป 
 

 การพัฒนาบุคลากรตามระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
มีกำรด ำเนินกำรให้หน่วยงำนในสังกัดจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตำม Service Plan รวมรวบเพ่ือเสนอ

ของบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำไปยังส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 ซึ่งในปี 2562 สถำบันพระบรมรำชชนก ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรรองรับService Planประจ ำปี
งบประมำณ 2652 ให้เขตสุขภำพละ 3,500,000บำท โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยจังหวัดล ำพูนได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 จ ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้  
รอบท่ี 1 สำขำกำรพยำบำลโรคติดเชื้อ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง จ ำนวน 20,000 บำท 
รอบที่ 2 สำขำอุบัติเหตุฉุกเฉิน เรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะพยำบำลกู้ชีพ โรงพยำบำลแม่ทำ จ ำนวน 20,000 บำท 

 

 โครงการสร้างสุขในองค์กร 
กำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้เป็นลูกน้องที่ดี ลูกพ่ีที่น่ำรัก กำรประเมินผลโครงกำรอบรม

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้เป็นลูกน้องที่ดี ลูกพ่ีที่น่ำรัก (รุ่นที่ 3) ปีงบประมำณ 2562 
1.จ ำนวนผู้เข้ำอบรมเป็นไปตำมเป้ำหมำย 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ หัวหน้ำงำน จ ำนวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40 กลุ่มผู้ปฏิบัติงำน 42 คน จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 60 
2.ฝึกกำรจัดท ำแผนกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง 2 กลุ่ม ดังนี้  
  1.กิจกรรมกำรเชื่อมสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง 
  2.โครงกำรพี่และน้อง สองอำสำ 
  3.Walk Rally 
  4.Gen ต่ำงวัยหัวใจเดียวกัน 
3.มีหน่วยงำนที่ต้องกำรด ำเนินกำรต่อยอดโครงกำร 2 แห่ง เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ

หน่วยงำน คือ โรงพยำบำลแม่ทำ และโรงพยำบำลลี้ 
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร Happy MOPH ของกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแห่งควำมสุข 

ก ำหนดตัวชี้วัด โดยในปีงบประมำณ 2562 ก ำหนดให้ ร้อยละ 70 ของหน่วยงำนมีกำรน ำดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำนไปใช้โดยวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำไปใช้ แบ่งเป็น 5 ระดับ จำกผลกำรด ำเนินงำน 4 ไตรมำส 
หน่วยงำนในสังกัด ทุกหน่วยงำนมีกำรน ำดัชนีควำมสุขไปใช้วิเครำะห์และจัดท ำแผนของหน่วยงำน โดยจังหวัด
ล ำพูนได้คัดเลือก หน่วยงำนที่มีผลงำนโดดเด่น มี Success Story หรือ Bright Spot จำกกำรขับเคลื่อนองค์กร
แห่งควำมสุข จังหวัด 1 เรื่อง คือ โรงพยำบำลลี้ มีผลงำนเด่นในประเด็น "สร้ำงสุขด้วยคุณธรรม น ำองค์กร"  
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 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
กำรด ำเนินงำนจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดล ำพูน ได้จัดให้มีกำรคัดเลือกผลงำน

ดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม คนดีศรีสำธำรณสุข และเรื่องเล่ำ เพ่ือยกย่อง เชิดชู และประกำศเกียรติคุณ 
ในกำรประชุมสัมมนำพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี 2562 ครั้งที่ 14  ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้จัดประชุมและน ำเสนอผลงำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมำณ 
2562 ในวันที่ 10 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมดอกป๊ำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน โดยผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกและผู้น ำเสนอจะได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน ดังนี้  

1.ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรม จ ำนวน 1 รำงวัล คือ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
   2.คนดีศรีสำธำรณสุข จ ำนวน 2 รำงวัล ดังนี้ 

   1.ประเภท ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำงวัล  
   นำงรพีพรรณ ปินตำอุ่น ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 
   2 ประเภท กลุม่พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข                               

ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 1 รำงวัล  
   นำงภำวิณี อินทรำ ต ำแหน่ง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ ส.2  โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
3.กำรประกวดเรื่องเล่ำ จ ำนวน 1 รำงวัล  
   นำงอัมพร  ไวยโภคำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน สสอ. เมืองล ำพูน 
4.ผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนดีเด่นระดับจังหวัด จ ำนวน 11 รำงวัล 
และผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัดได้เข้ำรับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตสุขภำพที่ 1 เพ่ือเป็น

ตัวแทนเขตไปน ำเสนอและเผยแพร่ผลงำนระดับกระทรวง ทั้งนี้ มีข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีสำธำรณสุข กลุ่มพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข/ลูกจ้ำงชั่วครำว ในระดับเขต จ ำนวน 1 รำย คือ นำงภำวิณี อินทรำ ต ำแหน่งพนักงำน
ช่วยเหลือคนไข้ ส.2 โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง ได้รับพระรำชโล่รำงวัลจำก สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ 
นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 สิงหำคม 2562  ณ 
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร ในกำรประชุมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมกระทรวง
สำธำรณสุข ครั้งที่ 14 ประจ ำปี 2562 ในประเด็น“รวมพลังจิตอำสำ พัฒนำคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์รำชัน” 
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 การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2562 

 
การด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 

จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินงำนพัฒนำหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ และต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร
มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนให้มีกำรบริหำรจัดกำร ทุน แผนพัฒนำหมู่บ้ำน
จัดกำรสุขภำพ พัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ และ สนับสนุนกำรประเมินตนเอง
ในกำรจัดกำรสุขภำพ โดยหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ คือ  หมู่บ้ำน/ชุมชน มีกระบวนกำรร่วมกันในกำรวำงแผน
ด้ำนสุขภำพมีกำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนสุขภำพ และมีกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรสุขภำพ   

ทั้งนี้ ในปี 2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ
คุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำรและกำรพัฒนำงำนสุขภำพภำคประชำชน จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี  2562 เพ่ือ
เสริมสร้ำงบทบำทภำคีเครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชน เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนต ำบลจัดกำร
คุณภำพตำมแนวทำงวิถีชีวิตคนไทย จังหวัดล ำพูน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร และกระบวนกำร
จัดกำรชุมชนแก่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำสำสมัครสำธำรณสุข  และเครือข่ำย
สุขภำพอ่ืน ๆ เพ่ือเกิดหมู่บ้ำนจัดกำรชุมชนตำมแนวทำงต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรดูแลสุขภำพตำม
กลุ่มวัย และหนุนเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยภำคประชำชน จนน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนแผนชุมชน 
ต ำบล และพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรชุมชนเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนตำมแนวทำง
วิถีชีวิตคนไทย สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยให้มีกำรจัดกำรชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยมีผลกำร
กิจกรรมกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ลดโรค/ต ำบลจัดกำร
คุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำรและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้  

 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค ประจ าปี 2562  
- ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ บ้ำนป่ำบุก หมู่ที่ 10 ต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง 
- หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
ได้แก่ บ้ำนสันตับเต่ำ หมู่ที่ 17 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
- หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ รองชนะเลิศอันดับสอง  
ได้แก่ บ้ำนห้วยงูสิงห์ หมู่ที่ 4 ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ บ้ำนสบสะป๊วด หมู่ 14 ต.ทำสบเส้ำ อ ำเภอแม่ทำ 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ บ้ำนห้วยม้ำโก้ง หมู่ที่ 8 ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ บ้ำนเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 6 ต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ บ้ำนแม่ป๊อก หมู่ที่ 6 ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้ 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ บ้ำนป่ำปี้ หมู่ 17 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเอบ้ำนธิ 

- บ้ำนสัน หมู่ที่ 4 ต ำบลทำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ (ได้รับรำงวัลชนะเลิศหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพระดับเขตสุขภำพที่ 1 ประจ ำปี 2562) 

- หมู่บ้ำนวังมุย หมู่ที่ 1 ต ำบลประตูป่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน ฯ ปี 2560   
(ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับเขตสุขภำพที่ 1 ในปี 2561) 
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- ต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร มีผลงำนในระดับเขตสุขภำพ และระดับภำค ดังนี้  
ปี 2562 ต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต ำบลจัดกำรสุขภำพดีเด่น

ระดับเขตสุขภำพที่ 1 
ปี 2561 ต ำบลทำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศต ำบลจัดกำรสุขภำพดีเด่นระดับเขต

สุขภำพที่ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ต ำบลจัดกำรสุขภำพระดับภำคเหนือ ปี 2561 
-โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2562  
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยม้ำโก้ง ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน  
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนดง ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร ต ำบลทำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ ำดิบ ต ำบลน้ ำดิบ อ ำเภอป่ำซำง 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนปำง ต ำบลศรีวิชัย อ ำเภอลี้  
รำงวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
รำงวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนป่ำตึง ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ 
-โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสำมัคคีศรีวิชัย อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง (ได้รับรำงวัล

ชมเชยโรงเรียนสุขบัญญัติระดับเขตสุขภำพที่ 1 ปี 2561) 
-โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองจี้ ร.ร.สุขบัญญัติดีเด่นระดับจังหวัดล ำพูน ปี 2560 ได้รับรำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสุขบัญญัติระดับเขตสุขภำพที่ 1 ปี 2561) 
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 การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

กำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ เป็นกำรพัฒนำต่อเนื่องมำจำกหลักกำร “กำรสำธำรณสุขมูลฐำน” ซึ่งเป็นจุด
ยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรเชื่อมต่อระบบบริกำรปฐมภูมิที่มีทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) ดูแลประชำชนทุก
ครัวเรือน บนพ้ืนฐำนกระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำบทบำทภำคประชำชน ภำคท้องถิ่นและภำคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือบูรณำกำร
ก ำหนดปัญหำสุขภำพ ด ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ นวัตกรรม มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้
ท้องถิ่นเข้ำมำมีบทบำทกำรจัดกำรระบบสุขภำพของชุมชน ตำมแนวคิด “ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้ำของสุขภำวะชุมชน” 
กลไกกำรด ำเนินงำนภำครัฐต้องปรับบทบำทมำเป็นผู้ให้ข้อมูลและท ำหน้ำที่เชื่อมประสำนภำคส่วนต่ำง ๆ ของชุมชนเข้ำ
มำด ำเนินกำรร่วมกัน ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมำกขึ้น จัดระบบเฝ้ำระวังภัยคุกคำมทำงสุขภำพ โดยเฉพำะ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยลดภำวกำรณ์
เจ็บป่วย ควำมคุมสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลแห่งสุขภำพชุมชนโดยประชำชน อสม. แกนน ำสุขภำพ ภำคีภำครัฐท้องถิ่นเข้ำ
มำมีส่วนร่วมอย่ำงเข็มแข็ง ขับเคลื่อนพลังชุมชนอย่ำงต่อเนื่องเกิดเป็นระบบสุขภำพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภำวะ และ
ควำมมั่นคงในชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

จงัหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ โดยเน้น
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม-3 อ. 2 ส. ผ่ำนกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ต ำบลจัดกำรสุขภำพ มำตั้งแต่ปี 2550 โดย
เน้นกำรพ่ึงตนเองทำงสุขภำพตำมวิถีและบริบทของพื้นที่ในกำรลดโรคและภัยด้ำนสุขภำพ จำกกำรประเมินผล
ในปี 2558 เป้ำหมำยต ำบลจัดกำรสุขภำพ จ ำนวน 25 ต ำบล (50% ของต ำบลทั้งหมด จำก51 ต ำบล) ผลกำร
ด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพในระดับพัฒนำ 7 ต ำบล ระดับดี จ ำนวน 15 ต ำบล ระดับดีมำก จ ำนวน 3 
ต ำบล และระดับดีเยี่ยม จ ำนวน 3 ต ำบล ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84.00  และมีหมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์หมู่บ้ำน
จัดกำรสุขภำพ จ ำนวน 555 หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 96.52 ซึ่งต ำบลต้นแบบในกำรจัดกำรสุขภำพของจังหวัด
ในกำรเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และขยำยผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำเน้นให้พื้นที่ก ำหนดประเด็น ยัง
ไม่ได้มีก ำหนดมีกำรบูรณำกำรทั้ง 5 กลุ่มวัย และยังขำดกำรประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

เกณฑ์กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพดี วิสำหกิจยั่งยืน 5 ระดับ ใช้
ประเมินตั้งแต่ ปี 2558 – 2560  

ระดับพ้ืนฐำน มีองค์ประกอบเครือข่ำยกำรสร้ำงพัฒนำทีมงำนก ำหนดบทบำท มีกำรใช้แผนที่
ทำงเดินยุททศำสตร์มีกระบวนกำรจัดท ำแผน มีกำรพัฒนำควำมรู้ อสม.กำรดูแลสุขภำพตำมกลุ่มวัย 

ระดับพัฒนำ มีกำรคืนข้อมูลสถำนะสุขภำพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดท ำแผน มีกำรระดมทุนสุขภำพ มี
กำรสื่อสำร มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์วิสำหกิจชุมชน 

ระดับดี ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ำมำขับเคลื่อน มีกิจกรรมเชิงรุก มีอสม.นักจัดกำรสุขภำพ หมู่บ้ำนผ่ำน
เกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพร้อยละ 70 มีกำรด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชน 

ระดับดีมำก มีข้อมูลประเมินผล มีกระบวนกำรควบคุมก ำกับ มีกำรสรุปประเมินผล มีผลลัพธ์ กำร
พัฒนำ มีมำตรกำรทำงสังคม 

ระดับดีเยี่ยม มีวิทยำกรชุมชนต้นแบบ มีกำรสรุปบทเรียน กำรจัดกำรควำมรู้ มีศูนย์เรียนรู้สุขภำพ
ชุมชน มีกำรเสร้ำงเครือข่ำย มีวิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ  

ส ำหรับปี 2561 กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ปรับเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด: ร้อยละของต ำบลที่มีกำรจัดกำรคุณภำพชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน (Quality of Life Management     
          Tumbol; QMT) ระดับดีเยี่ยม 
เป้ำหมำย: ร้อยละ 70 ของต ำบล ผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับดีเยี่ยม 
ค ำอธิบำย: ต ำบลจัดกำรสุขภำพดี  หมำยถึง  ต ำบลที่มีกระบวนกำรสร้ำงสุขภำพที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
    บทบำทภำคประชำชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภำคส่วนในท้องถิ่น ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน ช่วยกัน
    ค้นหำหรือก ำหนดปัญหำสุขภำพ ก ำหนดอนำคต ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ และ    
    มำตรกำรทำงสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยควำมตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส ำนึก   
    สำธำรณะ โดยเน้นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหำและปัจจัยเสี่ยง 
    ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ  5 กลุ่มวัย  ได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง 
    และมะเร็ง โดยเฉพำะผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแล
    ผู้สูงอำยุผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพดีและยั่งยืน 
ต ำบลเป้ำหมำย หมำยถึง ร้อยละ  100 ของต ำบลตำมเขตกำรปกครองในทุกอ ำเภอ โดยขอให้เชื่อมโยงกับ       
              เครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ (DHS: District Health System) 
มำตรฐำนที่ก ำหนด หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรพัฒนำที่ก ำหนดโดยกระทรวงสำธำรณสุข  เพื่อใช้    
              เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนและวัดผลส ำเร็จของต ำบลจัดกำรสุขภำพตำมเกณฑ์ T-PAR ดังนี้ 
    ระดับพ้ืนฐำน :  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ (ทีมงำน)            : T:Team 
    ระดับพัฒนำ  :  กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำตำมแผนสุขภำพต ำบล : P:Plan 
    ระดับด ี       :  กำรขับเคลื่อนแผนสุขภำพต ำบลสู่กำรปฏิบัติ           : A:Activity 
    ระดับดีมำก   :  ต ำบลที่มีระบบกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง )              : R:Results 
    ระดับดีเยี่ยม  :  ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ นวัตกรรมสุขภำพอย่ำงน้อย 1 เรื่องทีมกำรพัฒนำ
(ระดับพ้ืนฐำน) T:Team 
 

มีองค์ประกอบเครือข่ำยที่เข้ำร่วมทีมสุขภำพต ำบลจำกหลำยภำคส่วน  
1.มีกำรสร้ำงและพัฒนำทีมเครือข่ำยสุขภำพต ำบล โดยก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำร่วมกันและ

บทบำทของแต่ละภำคส่วนที่ชัดเจนมีกำรพัฒนำศักยภำพทีมสุขภำพต ำบล  ในเรื่องกำรจัดท ำแผนสุขภำพ
ต ำบล  โดยใช้แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์หรือกระบวนกำรจัดท ำแผนอย่ำงมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้ำน
จัดกำรสุขภำพประกอบกำรพัฒนำมีกำรพัฒนำควำมรู้ อสม.ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจำกวิถีชีวิต ได้แก่  
โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคมะเร็ง พัฒนำกำรเด็ก  และหลักสูตรนักจัดกำร
สุขภำพตำมกลุ่มวัย 

2.กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำตำมแผนสุขภำพต ำบล (ระดับพัฒนำ); P:Plan 
     1.มีกำรคืนข้อมูลสถำนะสุขภำพของชุมชน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
จัดท ำแผนสุขภำพต ำบล 
     2.มีกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ
สุขภำพของชุมชน และร่วมจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล โครงกำรและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เพ่ือกำรแก้ปัญหำด้วย
กระบวนของชุมชน 
     3.มีกำรระดมทรัพยำกร ทุน และภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกชุมชนมำใช้สนับสนุนโครงกำร และกิจกรรมที่ก ำหนดไว้  
     4.มีกำรสื่อสำรแผนงำน/โครงกำรแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
     5.มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เก่ียวกับวิสำหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยำกร/ผลผลิต/ควำมรู้/ 
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ภูมิปัญญำ/ทุนทำงวัฒนธรรม/ทุนทำงสังคม) 
3. กำรขับเคลื่อนแผนสุขภำพต ำบลสู่กำรปฏิบัติ (ระดับดี); A 
  1.มีชุมชน/ท้องถิ่นเป็นพลังส ำคัญขับเคลื่อนแผนสุขภำพต ำบล /โครงกำร /กิจกรรม อย่ำงมี 

ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ และเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วยควำมเต็มใจ 
  2.มีกิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้ำน/ชุมชน ตำมแผนสุขภำพต ำบล เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ(3อ. 2ส.) 

กำรเฝ้ำระวังโรค/เฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพวิถีชีวิต กำรคัดกรอง กำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี อสม. แกนน ำ
ชุมชน เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 

  3.มีอสม.นักจัดกำรสุขภำพ ที่ได้รับกำรอบรม และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ของที่ได้รับกำรอบรม 

  4.มีหมู่บ้ำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 70 
  5.มีกำรรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพ่ือด ำเนินกำรวิสำหกิจชุมชน ผลิตสินค้ำ        

กำรให้บริกำร  
4.ต ำบลมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ระดับดีมำก); R:Results 
  1.มีข้อมูลที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ชุมชนรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  2.มีกระบวนกำรติดตำมและควบคุมก ำกับ กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ ตำม

เป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  3.มีกำรสรุปประเมินผล  เพ่ือปรับกระบวนกำร /กิจกรรม/โครงกำร 
  4.มีผลลัพธ์ของกำรพัฒนำ เช่น มีมำตรกำรทำงสังคม กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ประชำชน

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรสุขภำพที่เหมำะสม 
  5.มีวิสำหกิจชุมชนพ้ืนฐำน (กำรด ำเนินกำรเพ่ือกิน เพ่ือใช้ในชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ 

ลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยรับ) อย่ำงน้อย 2 แห่ง/ต ำบล 
5.ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ(ระดับดีเยี่ยม) 
  1.มีวิทยำกรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นครูหรือวิทยำกรกระบวนกำร วิทยำกร

ต้นแบบในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ  
  2.มีกำรสรุปบทเรียนกำรพัฒนำ กำรจัดกำรควำมรู้ และนวัตกรรมสุขภำพชุมชน ที่น ำไปสู่กำร

ส่งเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสุขภำพ 
  3.มีกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้สุขภำพชุมชน เช่น โรงเรียนวัตกรรมสุขภำพชุมชน/โรงเรียน อสม. ที่มี

หลักสูตรเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในชุมชนและระหว่ำงชุมชน 
  4.มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กำรพัฒนำระหว่ำงชุมชน หรือต ำบลอื่นๆ อย่ำงกว้ำงขวำง 
  5.มีวิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ (กำรน ำผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  ผลผลิตที่เหลือกินเหลือ

ใช้ในชุมชนเข้ำสู่ตลำดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภำพผลผลิต  หีบห่อ  กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันได้) อย่ำงน้อย ต ำบลละ 1 แห่ง โดยปี 2562 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพก ำหนดให้ทุกต ำบลต้องมีกำร
พัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพตำมประเด็นพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ซึ่งจังหวัดล ำพูน มี 51 ต ำบล ทุก
ต ำบลได้รับกำรบันทึกและพัฒนำต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตครบทุกต ำบล และมีต ำบลต้นแบบสร้ำงสุข “สุขกำย 
สุขใจ สุขเงิน” ในระดับจังหวัด 2 ต ำบล ดังนี้ 

1.ต ำบลทำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. ได้แก่ กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
ไข้เลือดออก และกำรลดปัญหำจำกกำรดื่มสุรำ  

2.ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ประเด็นขับเคลื่อน พชอ.ได้แก ่อำหำรปลอดภัย และ อุบัติเหตุทำงกำรจรำจร  



66 
 

งานพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ต าบลจัดการสุขภาพ 
Input Process Output Outcome 

1.นโยบำย ก ำหนด ร้อยละ 70 ของ หมู่บ้ำน
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 70  
2.นโยบำยก ำหนดต ำบลจัดกำรสุขภำพผ่ำน
เกณฑ์ ร้อยละ 70 
3. หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพทั้งหมด 577หมู่บ้ำน 
รวม 17 ชุมชนเขตเทศบำลเมืองล ำพูนรวม
ทั้งหมด 594 หมู่บ้ำน 
4. ต ำบลทั้งหมด 51 ต ำบล 
5. มีกำรพัฒนำทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอ/จังหวัด 
จำกสถำบันพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำร
สุขภำพภำคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์  
6. สสจ.มีงบสนับสนุนงบด ำเนินกำรประกวด
หมู่บ้ำน/ต ำบลจัดกำร/รร.สุขบัญญัติแห่งชำติ 
60,000 บำท ชี้แจงกำรด ำเนินงำน 6,300 
บำท รวม 66,300 บำท  
7. พ้ืนที่บำงอ ำเภอมีกำรสนับสนุน
งบประมำณพัฒนำหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพเช่น 
อ.เมืองล ำพูน อ.ลี้ เทศบำลเมืองล ำพูน  
8.มีกำรจัดประกวดหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพใน
ระดับพ้ืนที่ 

1.ประสำนงำน รพท/รพช/สสอ.ในกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพลดโรค/ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชำติ จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน 1 ต ำบล/อ ำเภอ 
2.ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพลดโรค/
ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติโดยเน้นกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของทีมงำนให้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำตำมแผนพัฒนำสุขภำพชุมชน กำรขับเคลื่อนแผน
สุขภำพชุมชนสู่กำรปฏิบัติ สำมำรถเป็นหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพชีวิตต้นแบบโดย
เน้นกิจกรรม 3 อ. 2 ส.หมู่บ้ำนมีระบบกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็น
หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ/ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตและโรงเรียน
สุขบัญญัติต้นแบบ 
3.ประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
4.กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
ลดโรค/ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตและโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบและสรุป 
5.กำรเยี่ยมเสริมพลังต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
6.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
แบบประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพดี ของกระทรวงสำธำรณสุข  
แบบประเมินหมูบ้ำนจัดกำรสุขภำพ 
ศสมช. /สุขศำลำ  
ภำพถ่ำย  รำยงำนกำรประชุม 
แผนพัฒนำด้ำนสุขภำพ  ระดับต ำบล  หมู่บ้ำน 
บันทึกผลกำรด ำเนินงำน  หรือเอกสำรที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล/
อ ำเภอครบ 8 อ ำเภอ 
2.มีหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ
ต้นแบบทุกอ ำเภอ  
3.มีโรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบ 
4.มีต ำบลจัดกำรสุขภำพ
ต้นแบบทุกอ ำเภอ 
5.อปท.สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ต ำบล
จัดกำรสุขภำพ 
6.ชุมชนสำมำรถพ่ึงตนเองและ
สำมำรถจัดกำรสุขภำพตนเองได้ 
7.เกิดโอกำสในกำรพัฒนำ
ตนเองของต ำบลจัดกำรสุขภำพ
ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ำยอ่ืน ๆ 

1.มีหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ
ผ่ำนเกณฑ์ 528 หมู่บ้ำน 
ร้อยละ88.00 
2.มีต ำบลจัดกำรสุขภำพ
ผ่ำนเกณฑ์ 27 ต ำบล ร้อย
ละ 52.94 
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Gap analysis 
1.หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพไม่ได้ถูกเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง และในปี 2562 กรมสนับสนุนบริกำร

สุขภำพไม่ได้สนับสนุนแบบประเมินหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ และไม่ได้ระบุให้ต้องประเมินท ำให้กำรพัฒนำงำน
หมู่บ้ำนจัดกำรขำดควำมต่อเนื่อง 

2.บุคลำกรในระดับพ้ืนที่ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต้องอำศัยบุคลำกรระดับอ ำเภอ และต ำบลที่มี
อำยุงำนเป็นผู้สอนงำน 

3.เกณฑ์กำรประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพได้มีกำรปรับเปลี่ยนเกณฑ์จำก 5 ระดับกำรพัฒนำเป็น
เกณฑ์ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน ท ำให้ผู้ประเมินอำจมีกำรประเมินที่ผิดพลำดได้ 

 

แนวทางการพัฒนาปี 2563 
1.พัฒนำผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำหมู่บ้ำนต ำบลจัดกำรสุขภำพโดยกำรพัฒนำเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล

แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ครอบคลุม ทุกอ ำเภอ 
2.พัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ ต ำบลต้นแบบกำรจัดกำรสุขภำพ สนับสนุนให้เกิดเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้ำนหมู่บ้ำน/ต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
3.มีกำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลังต ำบลจัดกำรสุขภำพโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอ/จังหวัด/เขตสุขภำพ/

สถำบันพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพภำคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน 
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14. การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
ตัวชี้วัด    ครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
            ร้อยละ 70 ของครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

แผนพัฒนำอำสำสมัครประจ ำครอบครัวในระดับอ ำเภอ/จังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมี
แผนพัฒนำ อสค.ทุกอ ำเภอ โดยจะมีกำรพัฒนำศักยภำพ อสค.จ ำนวน 4,590 คน ในเดือน มีนำคม - เมษำยน 2562 
และมีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) ประจ ำปีงบประมำณ  2562  
ตาราง 32 แสดงร้อยละจ ำนวน อสค.และครอบครัวเป้ำหมำยที่ได้รับกำรประเมินศักยภำพครอบครัว ปี 2562  
             เกินร้อยละ 70  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ าเภอ เป้าหมาย จ านวน อสค. ที่
ได้รับการบันทึก

ในเวป   
ปี 2562ข้อมูล  

ณ 16 ก.ย.2562 

จ านวน อสค. และครอบครัว
เป้าหมายที่ได้รบัการประเมิน
ศักยภาพครอบครัว  ปี 2562 

เกินร้อยละ 70 

ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 1,350 751 / 55.62 405/373 92.09 

บ้ำนธิ 180 180 / 100 135/126 93.33 

แม่ทำ 540 528 / 97.77 162/152 93.82 

ป่ำซำง 810 789 / 97.40 216/192 88.88 

บ้ำนโฮ่ง 450 117 / 26.00 81/73 90.12 

ลี้ 810 463 / 57.16 243/218 89.71 

ทุ่งหัวช้ำง 270 175 / 64.81 54/46 85.18 

เวียงหนองล่อง 270 206 / 76.29 81/70 86.41 

ล าพูน 4,590 3,209 69.91 1,250 90.77 

file:///C:/newphc/ProvinceInfos/showAmpurInfo/2556/56
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  ผลการด าเนินงาน 
  ตาราง 33 แสดงร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด ร้อยละ 70 
 

อ าเภอ จ านวน อสค.
ทั้งหมด/อสค.และ

ครอบครัวเป้าหมาย
ที่ได้รับการประเมิน
ศักยภาพครอบครัว  

ปี 2560 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัวเป้าหมาย
ที่ได้รับการประเมิน
ศักยภาพครอบครัว  

ปี 2560 
เกินร้อยละ 70 

จ านวน อสค.
เป้าหมาย/ 

ผลการพัฒนา   
ปี 2561 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัวเป้าหมาย 
ปี 2561(ประเมิน 
30% ของจ านวน 
อสค.เป้าหมาย) 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัวที่ได้รับ

การประเมิน
ศักยภาพ
ครอบครัว   
ปี 2561 

เกินร้อยละ 70 

จ านวน อสค. และ
ครอบครัว

เป้าหมาย ปี 2562  
(ประเมิน 30% 

ของจ านวน อสค.
เป้าหมาย 

จ านวน อสค. 
และครอบครัวที่

ได้รับการ
ประเมินศักยภาพ
ครอบครัว 2562 
เกินร้อยละ 70 

เมืองล ำพูน 1,225 / 380 352 (92.63) 1,575 / 498 472 439  (93.00) 405 373 (92.09) 

บ้ำนโฮ่ง 460  / 143 137 (96.00) 528 / 186 159 151 (94.96) 135 126 (93.33) 

แม่ทำ 606 / 186 173 (92.80) 633 / 896 190 175 (92.10) 162 152(93.82) 

ลี้ 788 / 240 216 (80.00) 843 / 231 253 207 (81.81) 216 192(88.88) 

ทุ่งหัวช้ำง 273 / 85 79 (92.94) 318 / 87 96 88 (91.66) 81 73(90.12) 

ป่ำซำง 643 / 200 187 (93.50) 948 / 1,238 285 268 (94.03) 243 218(89.71) 

บ้ำนธิ 182 / 57 53 (92.98) 213 / 303 64 58 (90.62) 54 46(85.18) 

เวียงหนอง
ล่อง 

273 / 85 79 (92.94) 318 / 242 96 89 (92.70) 81 70(86.41) 

รวม 4,450 /1,376 1,276(92.73) 5,379/3,681 
(68.43) 

1,615 1,475 (91.33) 1,377 1,250 (90.77) 
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          งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  

Input Process Output Outcome 
1.นโยบำย ก ำหนด เป้ำหมำย อสค.ปี 
2562 จ ำนวน 4,590 คน  
2.นโยบำยก ำหนด อสค.และ
ครอบครัวผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ 30 ของ อสค.กลุ่มเป้ำหมำย 
3. กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด
เป้ำหมำยให้มี อสค.ปี 2562 จ ำนวน 
400,000 คน และภำยใน 5 ปี มี
อสค. 4ล้ำนคน 
4. สสจ.ได้ชี้แจงกำรด ำเนินงำน ผ่ำน
ผู้รับผิดชอบงำนระดับอ ำเภอ 
6. สสจ.มีงบสนับสนุนงบด ำเนินกำร
พัฒนำศักยภำพ อสค. จ ำนวน 1,530 
คน จ ำนวนเงิน 76,500 บำท โดย
งบประมำณเบิกแทนกัน กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

1.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนระดับอ ำเภอ/
ต ำบล ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
และทุกอ ำเภอจัดประชุมชี้แจงในระดับ รพ.สต. 
2.มีกำรพัฒนำศักยภำพ อสค.ผ่ำนกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตำมหลักสูตร อสค.ที่
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัวตนเอง 
3.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนมีกำรพัฒนำ อสค.ผ่ำนกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ตำมหลักสูตรของกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร1)กลุ่ม 
อสค.เพ่ือดูแลผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง CKD 2)กลุ่ม อสค.เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุ LTC 3)กลุ่ม
อสค.เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs 4)หลักสูตรอ่ืน ๆ โดยมีขั้นตอนกำร
พัฒนำ อสค.ดังนี้ 
4.กำรขึ้นทะเบียน อสค. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรพัฒนำและขี้น
ทะเบียน อสค.ลงในเว็ปไซต์ฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว  
5.กำรประเมินศักยภำพครอบครัว อสค.  
  2.1 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร่วมกับ อสค.ประเมินศักยภำพครอบครัวของ อสค.ตำม
ควำมสมัครใจ โดย อสค.แต่ละคนประเมินศักยภำพครอบครัวของตนเองตำมแบบ
ประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลกำรประเมินด้วยตนเอง หรือ จนท.สำธำรณสุขผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 
  2.2 ผู้รับผิดชอบงำนระดับ อ ำเภอ จังหวัด สุ่มประเมินตำมแบบประเมินแล้วบันทึก
ผลกำรประเมินศักยภำพครอบครัวลงในเว็บไซต์ฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว http//fv.phc.hss.moph.go.th และระบบสำรสนเทศงำนสุขภำพภำค
ประชำชนwww.thaiphc.net 
 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล/
อ ำเภอครบ 8 อ ำเภอ 
2.มี อสค.ครบทุกหมู่บ้ำน  
3.มี อสค.ต้นแบบ 
4.ขยำยผลกำรด ำเนินงำน 
อสค.ไปยังเครือข่ำยอ่ืน 
เช่น อสค.ในสถำน
ประกอบกำร อสค.ในวัด 
อสค.ในโรงเรียน 
5.มีกำรคัดเลือก อสค.
ต้นแบบในพื้นที่ เช่นเขต
เทศบำลเมืองล ำพูน 

1.มีอำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัวจ ำนวน 3,209 คน  
จำกเป้ำหมำย 4,590 คน คิด
เป็น ร้อยละ 69.91 
2.มี อสค.และครอบครัวผ่ำน
เกณฑ์ประเมินศักยภำพ
จ ำนวน 1,377 ครอบครัว 
ร้อยละ 90.77 
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Gap analysis 
1.จ ำนวนเป้ำหมำยอำสำสมัครประจ ำครอบครัวถูกก ำหนดจำกกระทรวงจ ำนวนมำกเกินไป พ้ืนที่

บันทึกซ้ ำ อสค.ปีที่แล้ว  
2.งบประมำณและสิ่งสนับสนุนจำกส่วนกลำงมำล่ำช้ำท ำให้ผลงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง และกำร

สนับสนุนงบประมำณน้อยกว่ำผลงำนที่ส่วนกลำงได้ก ำหนดไว้ 
3.กำรขึ้นทะเบียน อสค.ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของเครือข่ำยอินเตอร์เนทและควำมรับผิดชอบของ

พ้ืนที่ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนทำงเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
4.ช่วงกลำงปีซึ่งเป็นช่วงที่พ้ืนที่ถูกประเมินงำนซึ่งพ้ืนที่จะให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินผลงำนซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงก่อน กำรด ำเนินงำน อสค.จึงถูกละเลย 
5.ควำมเข้ำใจของพ้ืนที่ อสค.ยังไม่มีควำมเข้ำใจในกระบวนงำนกำรพัฒนำ อสค.ยังยึดติดกับผู้ป่วยที่

ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเท่ำนั้น  
 

แนวทางการพัฒนาปี 2563 
1.พัฒนำผู้รับผิดชอบงำนในระดับพ้ืนที่โดยกำรพัฒนำเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล/จังหวัดแลกเปลี่ยน

องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ครอบคลุม ทุกอ ำเภอ 
2.พัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำ อสค.ต้นแบบ สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ อสค. 
3.มีกำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง อสค.ในพ้ืนที่โดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอ/จังหวัด/เขตสุขภำพ/สถำบัน

พัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพภำคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน 
4.บูรณำกำรงำนร่วมกับงำนอื่น เช่น อำสำสมัครดูแลผู้พิกำร care giver งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
5.กำรพัฒนำ อสค.อ่ืน เช่น อสค.ดูแลพระ อสค.ในสถำนประกอบกำร อสค.ในกลุ่มครอบครัวที่ยังไม่

มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6.จัดท ำคลิปผลงำนกำรด ำเนินงำน อสค.ต้นแบบต่ำง ๆ  
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 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดล าพูน 
 

เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  
1.อสม.ได้รับกำรอบรมฟ้ืนฟูควำมรู้ด้ำนสุขภำพ  หลักสูตรกำรอบรมควำมรู้ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ

ตำมกลุ่มวัย และได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมเป้ำหมำยที่กระทรวงก ำหนด 
2.ร้อยละของอสม.ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุข

ก ำหนด(ร้อยละ 80) 
3.อสม.จังหวัดล ำพูนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพโดยมีกำรคัดเลือกให้เป็นอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 

ระดับเขตสุขภำพ ระดับภำค และระดับชำติ 
4. กำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ดีเด่นระดับต่ำง ๆ  
4.1 จงัหวดัล ำพูนมี อสม.ดีเด่น ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดเีด่นระดับจังหวัด 11 สำขำในป ี2562 ดังนี้ 

   1. สำขำกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นำงสำวกัญญำ  ปัญญำพฤกษ์ ที่อยู่ 52 
หมู่ที่ 9 ต ำบลเหมืองจี้ อ ำเภอเมืองล ำพูน 
   2. สำขำกำรส่งเสริมสุขภำพ  ได้แก่ นำงสำวสุภำพ วินันต์ ที่อยู่ 56/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลนครเจดีย์ อ ำเภอป่ำซำง  
   3.สำขำสุขภำพจิตในชุมชน  ได้แก่ นำงจำรุณี  กันขัด ที่อยู่ 130/1 หมู่ที่ 2 ต ำบลนครเจดีย์  อ ำเภอป่ำซำง  
   4.สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน ได้แก่ นำยสุพล  อุปละ ที่อยู่ 225 หมู่ที่ 1 
ต ำบลศรีเตี้ย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
   5.สำขำกำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ ไม่มีผู้มำคัดเลือก 
   6.สำขำกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  ได้แก่  นำยสมำน  ทำนะสัก ที่อยู่ 173/2 หมู่ที่ 8 ต ำบล
ศรีบัวบำน  อ ำเภอเมืองล ำพูน 
   7.สำขำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ ได้แก่ นำงมณียำ   ซ่ำมยอง ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 9 ต ำบลแม่แรง 
อ ำเภอป่ำซำง  
   8.สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นำงอรพิน พุ่มมั่น ที่อยู่ 173/1 หมู่ที่ 13 
ต ำบลนครเจดีย์ อ ำเภอป่ำซำง 
   9.สำขำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน  ได้แก่ นำงพิกุล อูทอง ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 13 ต ำบลเหมืองจี้ อ ำเภอ
เมืองล ำพูน 
   10.สำขำนมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก ไม่มีผู้มำคัดเลือก  
   11.สำขำทันตสุขภำพ ไม่มี อสม.ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกและได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต 
ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 1 คน ได้แก่ นำงจำรุณี  กันขัด อสม.ต ำบลนครเจดีย์  อ.ป่ำซำง สำขำสุขภำพจิตในชุมชน     
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ตาราง 34 แสดงจ ำนวนอสม.ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดและอสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภำพ   

ปี อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัด 

อสม.ดีเด่นระดับ
เขตสุขภาพ 

อสม.ดีเด่น
ระดับภาค 

อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ 

องค์กร อสม.ดีเด่น 

ปี 2558 10 - 1 - รองชนะเลิศอันดบั 2  
ระดับเขต 

ปี 2559 10 1 - - รองชนะเลิศอันดบั 1  
ระดับเขต 

ปี 2560 10 - 1 - ชนะเลิศอันดบั 1 ระดับเขต 
ปี 2561 9 - 1 - รองชนะเลิศอันดบั 1  

ระดับเขต 
ปี 2562 8 1 - - รำงวัลชมเชย 

 

ปี 2562 ชมรมอสม.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง รำงวัลชมเชยองค์กรอสม.ต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรค โครงกำร 3 
ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชันย์   

-ระดับจังหวัด  ชนะเลิศ  ชมรมอสม.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมรมอสม.อ ำเภอแม่
ทำ  รองชนะเลิศอันดับสอง ชมรมอสม.อ ำเภอลี้ 

ปี 2561 ชมรมอสม.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง (รองชนะเลิศอันดับหนึ่งองค์กรอสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภำพ)   
องค์กรอสม.สร้ำงสุขภำพรู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี 2561 ปรำกฏผลดังนี้ 
   องค์กรอสม.ที่ผลงำนต่อเนื่อง ได้แก่ ชมรมอสม.อ ำเภอบ้ำนธิ ได้รับรำงวัลองค์กรอสม.สร้ำงสุขภำพ
ดีเด่นระดับจังหวัด 3 ปีซ้อน (2558 – 2560) ชนะเลิศองค์กรอสม.ดีเด่นระดับเขต ปี 2560 และได้รับรำงวัลค่ำ
ของแผ่นดิน จังหวัดล ำพูน ปี 2561 ประเภทองค์กรดีเด่น ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

4.2 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.นักจัดกำรสุขภำพ อสม.4.0 และมีคุณภำพมำตรฐำน ตำม
เกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดร้อยละ 80 ผลกำรด ำเนินงำน 
ตาราง 35 แสดงจ ำนวนและร้อยละอสม.ที่ได้รับกำรอบรมอสม.นักจัดกำรสุขภำพและผ่ำนเกณฑ์ประเมินตำม   
             เกณฑ์คุณภำพมำตรฐำน เกินร้อยละ 80 ปี 2561และปี 2562  

อ ำเภอ จ ำนวน 
อสม.

ทั้งหมด 

2561 2562 
จ ำนวน อสม. เป้ำหมำย 

ที่ได้รับกำรอบรมหลักสตูร 
อสม.นักจัดกำรสุขภำพ
ตำมกลุม่วัย  ปี 2561 

จ ำนวนอสม.ที่ไดร้ับกำรอบรม   
อสม.นักจัดกำรสุขภำพและผ่ำน

เกณฑ์ประเมนิตำมเกณฑ์คุณภำพ
มำตรฐำน เกนิรอ้ยละ 80 /  

ร้อยละ 

จ ำนวน อสม. เป้ำหมำย 
ที่ได้รับกำรอบรม
หลักสูตร อสม.นกั

จัดกำรสุขภำพ 4.0  ปี 
2562 

จ ำนวนอสม.ที่ไดร้ับกำรอบรม   
อสม.นักจัดกำรสุขภำพและ

ผ่ำนเกณฑ์ประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพมำตรฐำน เกินร้อยละ 

80 / ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 3,268 150 141 (94.00) 202 184 (91.08) 
บ้ำนโฮง่ 1,266 50 47 (94.00) 67 63 (94.02) 
แม่ทำ 1,072 60 56 (95.00) 81 77 (95.06) 

ลี้ 1,698 80 74  (92.50) 108 96  (88.88) 
ทุ่งหัวช้ำง 539 30 28 (93.33) 41 37 (90.24) 
ป่ำซำง 1,742 90 84 (93.33) 123 115 (93.49) 

บ้ำนธ ิ 661 20 20 (100) 27 26 (92.29) 
เวียงหนองล่อง 688 30 27 (90.00) 41 37 (90.24) 

รวม 10,880 510 477 (93.52) 690 635 (92.02) 
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4.3 อสม.จังหวัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ให้เป็น อสม. 4.0  
   เป้ำหมำย กำรพัฒนำ อสม.ให้มีศักยภำพเป็น อสม. 4.0 จ ำนวน 45 คนต่อต ำบล รวมจ ำนวน
เป้ำหมำย 2,381 คน  
   ตัวชี้วัด : ร้อยละ ของ อสม.กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.4.0ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด (ร้อยละ 70)มี เกณฑ์ เป้ำหมำย ดังนี้ 
            1.ร้อยละ 70 ของอสม.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เรื่องกำรปฐมพยำบำล 
            2.ร้อยละ 35 ของอสม.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นมีทักษะกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐำน 
ตาราง 36 ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.4.0ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   

 
อ าเภอ 

 

อสม. 4.0 First Aid อสม.มีทักษะ CPR 
เป้า 

หมาย 
ผลงาน ร้อยละ เป้า 

หมาย 
ผลงาน ร้อยละ เป้า 

หมาย 
ผลงาน ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 675 685 101.48 473 675 70.00 165 435 263.04 
แม่ทำ 270 260 96.30 189 230 82.17 66 130 196.52 

บ้ำนโฮ่ง 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 

ทุ่งหัวช้ำง 135 125 92.59 95 120 78.75 33 60 181.41 
ป่ำซำง 410 265 64.63 287 260 90.59 100 140 139.37 
บ้ำนธิ 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 

ที่มา : จากเว็ปไซด์ www.thaiphc.net  

http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5101
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5102
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5103
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5104
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5105
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5106
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5107
http://thaiphc.net/new/osmfour/tambon?year=2561&district=5108
http://www.thaiphc.net/
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งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
Input Process Output Outcome 

1.นโยบำย ก ำหนด เป้ำหมำย พัฒนำอสม.หลักสูตรนัก
จัดกำรสุขภำพ 4.0 ปี 2562 รวม 690 คน  
2.นโยบำยก ำหนด จ ำนวนอสม.ที่ได้รับกำรอบรม อสม.นัก
จัดกำรสุขภำพและผ่ำนเกณฑ์ประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพ
มำตรฐำน เกินร้อยละ 80  
3.กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดเป้ำหมำยให้มี อสม. 4.0 ปี 
2561 จ ำนวน 45 คน/ต ำบล  
4.มีตัวชีวัด ดังนี้ 
ร้อยละ ของ อสม.กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เป็น อสม.4.0ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 70)มี เกณฑ์ 
เป้ำหมำย ดังนี้ 
  1.ร้อยละ 70 ของอสม.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เรื่องกำร
ปฐมพยำบำล 
  2.ร้อยละ 35 ของอสม.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้เรื่องกำร
ปฐมพยำบำลเบื้องต้นมีทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน 
5.สสจ.ได้ชี้แจงกำรด ำเนินงำน ผ่ำนผู้รับผิดชอบงำนระดับ
อ ำเภอ 
6.สสจ.มีงบสนับสนุนงบด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. 
นักจัดกำรสุขภำพ จ ำนวน 690 คน จ ำนวนเงิน 234,600 
บำท กำรคัดเลือกองค์กรอสม.ดีเด่น 19,300 บำท โดย
งบประมำณเบิกแทนกัน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  

1.สสจ.ล ำพูนคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด โดยใช้เกณฑ์กำร
คัดเลือกจำกกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน ส่งผลกำรคัดเลือก
และส่งตัวแทน อสม. ดีเด่น ในแต่ละสำขำในแต่ละสำขำเข้ำประกวด
ในระดับเครือข่ำยบริกำร และระดับภำค ในเดือน ธันวำคม 2560
โดยสำขำกำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขดีเด่น จ ำนวน 11 สำขำ  
2.กำรคัดเลือก องค์กรอสม.ดีเด่นระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด  
3.สสจ.ล ำพูนสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ อสม.นักจัดกำร 
กำรติดตำมในแต่ละอ ำเภอ 
4.สสจ.ล ำพูนจัดกิจกรรมให้ อสม.นักจัดกำรสุขภำพมำแลกเปลี่ยน
พ้ืนที่ต้นแบบต ำบลจัดกำรสุขภำพต.บ้ำนธิอ.บ้ำนธิ เดือน กค.2561 
5.กำรประเมินศักยภำพ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ และอสม.4.0  
  5.1 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร่วมกับ อสม.ประเมินศักยภำพ อสม.นัก
จัดกำรสุขภำพ และอสม.4.0 โดย อสค.แต่ละคนประเมินศักยภำพ
ครอบครัวของตนเองตำมแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลกำร
ประเมินด้วยตนเอง หรือ จนท.สำธำรณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ 
  5.2 ผู้รับผิดชอบงำนระดับ อ ำเภอ จังหวัด สุ่มประเมินตำมแบบ
ประเมินแล้วบันทึกผลกำรประเมินศักยภำพอสม.ลงในเว็ปไซต์
ฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
http//fv.phc.hss.moph.go.th และระบบสำรสนเทศงำนสุขภำพ
ภำคประชำชนwww.thaiphc.net 
6.อบจ.ล ำพูนน ำ อสม.4.0ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรปฐมพยำบำล 
CPR แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่ำงจังหวัด 

1.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล/
อ ำเภอครบ 8 อ ำเภอ 
2.มี อสม.นักจัดกำรสุขภำพ 
และ อสม.4.0 ครบทุก
หมู่บ้ำน  
3.มี อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
และระดับภำค 
4. มี อสม.ดีเด่น อสม.นัก
จัดกำรสุขภำพ และ อสม.
4.0 เป็นทีมสุขภำพ
ขับเคลื่อนงำนสุขภำพภำค
ประชำชนในพื้นท่ี 
5.เกิด นวัตกรรมสุขภำพใน
พ้ืนที่ อสม.ดีเด่น และเกิด
เครือข่ำย อสม.นักจัดกำร
สุขภำพระหว่ำงพ้ืนที่  
6.มีองค์กรอสม.สร้ำงสุขภำพ 
8 องค์กรและองค์กรอสม.
จังหวัดล ำพูนได้รับคัดเลือก
เป็นองค์กรสร้ำงสุขภำพ
ดีเด่นระดับเขต 

1.มีอสม.นักจัดกำร
สุขภำพ จ ำนวน 510 
และผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำน 
จ ำนวน 477 คน 
(93.52%) 
2.มี อสม. 4.0 
จ ำนวน 2,150 คน มี
ควำมรู้ด้ำนกำรปฐม
พยำบำล 2,089 คน 
ร้อยละ 77.07 และมี
ทักษะกำรช่วยเหลือ
ฟ้ืนคืนชีพ จ ำนวน 
1,270 คน ร้อยละ 
60.79 
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Gap analysis 
1.กำรพัฒนำ อสม.4.0 ต้องอำศัยเทคโนโลยี ซึ่ง อสม.จังหวัดล ำพูนส่วนใหญ่มีอำยุมำกเป็นอุปสรรค

ต่อกำรพัฒนำ 
2.กำรสนับสนุนเครื่องมีอ และงบประมำณให้ อสม.เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนของ อสม.ยังไม่

เพียงพอ เช่นงบประมำณสสม.ในพื้นที่ขำดหำยไป  
3.ภำระงำนของ อสม.มีมำกท ำให้อสม.บำงส่วนลำออก เป็นภำระให้พ้ืนที่ต้องหำ อสม.มำทดแทน ซึ่ง 

อสม.ที่เข้ำมำใหม่มักขำดทักษะกำรท ำงำน และจิตอำสำ  
 

แนวทางการพัฒนาปี 2562 
1.พัฒนำผู้รับผิดชอบงำนในระดับพ้ืนที่โดยกำรพัฒนำเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับต ำบล/จังหวัดแลกเปลี่ยน

องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ครอบคลุม ทุกอ ำเภอ 
2.พัฒนำนวัตกรรมกำรพัฒนำ อสม.ดีเด่น สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ อสม.ดีเด่นระดับต่ำง ๆ  
3.มีกำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลัง อสม.นักจัดกำรสุขภำพในพ้ืนที่โดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอ/จังหวัด/

เขตสุขภำพ/สถำบันพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพภำคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน 
4.บูรณำกำรงำนร่วมกับหน่วยงำน เช่น อปท. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน ซึ่งมีงบประมำณใน

กำรพัฒนำศักยภำพ อสม.โดยกำรท ำเป็นโครงกำรที่ท ำร่วมกับ สสจ.  
5.กำรพัฒนำชมรม อสม. ทุกระดับจะส่งเสริมให้ องค์กร อสม.มีควำมเข็มแข็ง และกำรส่งเสริมให้

องค์กรอสม.ได้รับรำงวัลต่ำงหน่วยงำนเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ให้อสม.ได้มีก ำลังใจในกำรท ำควำมดีเพ่ือ
แผ่นดินต่อไป 

6.จัดท ำคลิปผลงำนกำรด ำเนินงำน อสม.ดีเด่น องค์กรอสม.ดีเด่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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 สรุปผลงานด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
1.ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  
2.อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต (เป้ำหมำยร้อยละ 40) 
 

สถานการณ ์
ตาราง 37 แสดงจ ำนวน รพ.สต.ที่มีกำรบริกำรทันตกรรมในปีงบประมำณ 2562  
 

หน่วยบริการ 
รพ.สต.
(แห่ง) 

มียูนิต 
ทันต 
กรรม 
(แห่ง) 

มีทันตบุคลากร
ประจ า(A) 

มีทันตบุคลากร
หมุนเวียน (B) 

มีทันตบุคลากร
ให้บริการทันตกรรม 

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

เมืองล ำพูน 17 11 6 35.29 5 29.41 11 64.70 
แม่ทำ 9 6 5 55.56 4 44.44 9 100 

บ้ำนโฮ่ง 9 5 4 44.44 2 22.22 6 66.67 
ลี้ 13 3 4 30.77 0 0 4 30.77 

ทุ่งหัวช้ำง 4 2 2 50 0 0 2 50 
ป่ำซำง 13 6 4 30.77 5 38.46 9 69.23 
บ้ำนธิ 2 2 1 50 0 0 1 50 

เวียงหนองล่อง 4 2 1 50 0 0 1 50 
รวมทั้งจังหวัด 71 37 27 38.03 16 22.54 43 60.56 

  

 

จำกตำรำง  แสดงจ ำนวน รพ.สต.ที่มีบริกำรทันตกรรมในปีงบประมำณ 2562 จังหวัดล ำพูนมี รพ.สต. 
จ ำนวนทั้งหมด 71 แห่ง สำมำรถให้บริกำรทันตกรรมโดยทันตบุคลำกร จ ำนวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.56  
โดยแบ่งเป็นมีทันตบุคลำกรประจ ำ จ ำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.03 และทันตบุคลำกรหมุนเวียน จ ำนวน 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.54  จะเห็นได้ว่ำกำรให้บริกำรทันตกรรมของจังหวัดล ำพูน ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจำก
บุคลำกร ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ยังไม่เพียงพอ จึงใช้แนวทำงในกำรหมุนเวียนทันตบุคลำกรไปให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริม 
ป้องกัน และส่งต่อกำรรักษำไปยัง รพ.สต. ที่มยีูนิตทันตกรรม หรือ รพ. ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 
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ผลการด าเนินงาน 
1.ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
ตาราง 38  แสดงจ ำนวน รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกในปีงบประมำณ 2562 

 แหล่งที่มำข้อมูล: HDC ณ วันท่ี 18 ต.ค. 2562 
 

จำกตำรำง แสดงจ ำนวน รพ.สต. ของแต่ละอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกที่
มีคุณภำพตำมเกณฑ ์โดยจ ำนวนอ ำเภอที่มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ของจังหวัดล ำพูน มีทั้งหมด 7 อ ำเภอ 
จำกทั้งหมด 8 อ ำเภอ ได้แก่ อ.เมืองล ำพูน อ.แม่ทำ อ.บ้ำนโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้ำง อ.ป่ำซำง อ.บ้ำนธิ และอ.เวียงหนองล่อง 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งผ่ำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งมีอ ำเภอที่ยังไม่ผ่ำน ได้แก่ อ.ลี้  

 

แผนภูมิ 14 แสดงร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ 
               จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 

 
แหล่งที่มำข้อมูล : HDC ณ วันท่ี 18 ต.ค. 2562 

ล ำพูน เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภำพ

ที่ 1

ปี 2562 87.5 80 92.3 25 60 100 88 25 74.04
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อ าเภอ 
จ านวนรพ.สต.ทั้งหมด 

(แห่ง) 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านตัวช้ีวัด 
แห่ง ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 17 13 76.47  
แม่ทำ 9 8 88.89  

บ้ำนโฮ่ง 9 6 66.67  
ลี้ 13 5 38.46  

ทุ่งหัวช้ำง 4 4 100  
ป่ำซำง 13 10 76.92  
บ้ำนธิ 2 2 100  

เวียงหนองล่อง 4 3 75  
จังหวัดล าพูน 71 51 71.83 7 อ าเภอ 
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จำกแผนภูมิ แสดงร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำม
เกณฑ์ จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำจังหวัดล ำพูนมีร้อยละของอ ำเภอที่ผ่ำน
เกณฑ์เป็นอันดับที่ 4 รองจำกจังหวัดพะเยำ ล ำปำง และเชียงรำย แต่ยังคงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขต
สุขภำพที่ 1  

 

2.2 อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต (เป้ำหมำยร้อยละ 40) 
แผนภูมิ 15  แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จังหวัดล ำพูน  
                ปีงบประมำณ 2560-2562 

 
แหล่งทีข่้อมูล:HDC วันท่ี 29 ต.ค.2561 
 

จำกแผนภูมิ แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จังหวัดล ำพูน 
ปีงบประมำณ 2560-2562 พบว่ำอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของจังหวัดล ำพูนยังคงต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย 
โดยผลงำน 3 ปีย้อนหลังพบว่ำผลงำนค่อนข้ำงคงที่ แต่ทั้งนี้ผลงำนของ อ.บ้ำนโฮ่ง อ.ทุ่งหัวช้ำง และ อ.เวียงหนองล่อง       
มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
แผนภูมิ 16 แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต 
               จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 

 
 แหล่งที่มำข้อมูล: HDC วันท่ี 18 ต.ค. 2562 

อ.เมือง
ล ำพูน

อ.แม่ทำ อ.บ้ำนโฮ่ง อ.ลี้
อ.ทุ่งหัว

ช้ำง
อ.ป่ำซำง อ.บ้ำนธิ

อ.เวียง
หนองล่อง

จังหวัด
ล ำพูน

ปี 2560 36.21 37.02 27.44 28.3 25.34 39.65 36.09 23.69 33.45

ปี 2561 30.75 41.66 35.16 30.83 32.42 39.48 38.6 25.88 34.26

ปี 2562 30.67 37.96 41.33 28.28 35.85 40.1 36.78 28.13 33.77
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ล ำพูน เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภำพที่ 

1

ปี 2562 33.77 38.24 44.09 38.03 41.62 52.09 41.18 31.22 40.34
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จำกแผนภูมิ แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จ ำแนกรำย
จังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำจังหวัดล ำพูนมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นอันดับที่ 7 รองจำก
จังหวัดพะเยำ ล ำปำง น่ำน เชียงรำย เชียงใหม่ และแพร่ อีกท้ังยังคงต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขตสุขภำพที่ 1 
Gap Analysis 

อ ำเภอที่มีกำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกท่ีมีคุณภำพใน รพ.สต./ศสม. ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย คือ 
อ.ลี้ ซึ่งสำมำรถจัดบริกำรผ่ำนเกณฑ์เพียง 5 จำก 13 อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 38.46  

อ ำเภอที่อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขตยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่ 
อ.เมือง  อ.แม่ทำ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้ำง อ.บ้ำนธิ และ อ.เวียงหนองล่อง 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

สัดส่วนระหว่ำงทันตำภิบำลกับประชำชนในเขตรับผิดชอบไม่เพียงพอในบำงพ้ืนที่ เนื่องจำกจ ำนวน
ประชำกรมำก กำรให้บริกำรจึงยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องใช้กำรหมุนเวียนของทันตบุคลำกรไปให้บริกำร ซึ่ง
ท ำให้กำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ .สต. บำงแห่งยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ อีกทั้งกำรปรับเปลี่ยนสถำนที่
ปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร จึงท ำให้แผนกำรจัดบริกำรในแต่ละ
อ ำเภอมีผลกระทบ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 

1) ระดับจังหวัด กระตุ้นอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกโดยก ำกับ ควบคุม และติดตำมตำม
นโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกที่จ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule) 
ได้แก่ กำรตรวจและขัดท ำควำมสะอำดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กำรเคลือบฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุในกลุ่ม
เด็ก 4-12 ปี และกำรเคลือบหลุมร่องฟันกรำมถำวรในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี อีกทั้งต้องท ำกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของระดับอ ำเภอและต ำบล โดยคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ในทุก ๆ เดือน เพ่ือให้ทำงพ้ืนที่ได้มีกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำน และข้อมูล หำกมีข้อผิดพลำดจะได้มีกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป รวมถึง
วำงแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำเรื่องข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทันตสำธำรณสุข และกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกร
เพ่ือให้สำมำรถจัดบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นในปีถัดไป 

2) ระดับอ ำเภอ ด ำเนินกำรเพ่ิมอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกตำมนโยบำยกำรให้บริกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกที่จ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule) ได้แก่ กำรตรวจและขัด
ท ำควำมสะอำดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กำรเคลือบฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี และกำร
เคลือบหลุมร่องฟันกรำมถำวรในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี นอกจำกนี้ควรดึงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
จำก Data Exchange รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของระดับต ำบล วำงแผนกำรท ำงำนร่วมกันในเชิง
รุกเข้ำไปในพ้ืนที่ของกลุ่มเป้ำหมำย และช่วยกันด ำเนินงำนให้ผ่ำนตัวชี้วัด และหำแนวทำงให้ประชำชนเข้ำถึง
กำรให้บริกำรทันตกรรมเพิ่มมำกขึ้น 

3) ระดับต ำบล ด ำเนินกำรเพิ่มอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกตำมนโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกที่ จ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule) และมีกำรดึงข้อมูล
กลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจำก Data Exchange เพ่ือให้ทรำบกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน สำมำรถเข้ำไป
ติดตำมและให้บริกำรทันตกรรม รวมถึงกำรเข้ำหำประชำชนทั้งเชิงรับ และเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น  



 

 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย 
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

 GREEN & CLEAN Hospital  
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล ตำมโครงกำร GREEN & CLEAN 

Hospital ในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทุกแห่ง จ ำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 
1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 7 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ในจังหวัดล ำพูน สำมำรถรักษำมำตรฐำน และพัฒนำได้ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้ 

ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป    จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับดีข้ึนไป     จ ำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75    
ระดับดีมำก     จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 
และผ่ำน GREEN & CLEAN Hospital Plus จ ำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2562  (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน ทั้งหมดจ ำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยำบำล

ทั่วไป จ ำนวน 1 แห่ง  โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 7 แห่ง ผลกำรด ำเนินงำน GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้ 
1.โรงพยำบำล ทุกแห่ง ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital คิดเป็นร้อยละ 100 
2.จังหวัดมีคณะกรรมกำร GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด และร่วมประเมินกับทีมศูนย์

อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่ สคร. 1 เชียงใหม่  เพื่อตรวจเยี่ยม และประเมินรับรองมำตรฐำน  
  3.โรงพยำบำล มีแผนพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้   
  เป้ำหมำยโรงพยำบำล ทุกแห่ง รักษำระดับพื้นฐำนขึ้นไป จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
  เป้ำหมำยโรงพยำบำล พัฒนำยกระดับดีมำก ร้อยละ 40 ระดับดีมำก plus อย่ำงน้อย 1 แห่ง 
4. ด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนโรงพยำบำลให้ได้ มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital  

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital แยกรายสถานบริการ  
ตาราง 39 ร้อยละโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital แยกรายสถานบริการ 
 

ที่ ชื่อโรงพยาบาล อ าเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   พื้นฐาน ดี ดีมาก ดีมาก Plus 
1 โรงพยำบำลล ำพนู เมือง / / / / 
2 โรงพยำบำลป่ำซำง ป่ำซำง / / / / 
3 โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮง่ /    
4 โรงพยำบำลแมท่ำ แม่ทำ / /   
5 โรงพยำบำลลี ้ ลี้ / / / / 
6 โรงพยำบำลทุ่งหัวชำ้ง ทุ่งหัวช้ำง / /   
7 โรงพยำบำลบ้ำนธ ิ บ้ำนธ ิ / / /  
8 โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง /    
 รวม 8 อ าเภอ 8 6 4 3 
  คิดเป็นร้อยละ 100 75 50 37.5 
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แนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1.รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง

สำธำรณสุข ทุกแห่ง ในจังหวัดล ำพูน      
  2.ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำลตำมมำตรฐำน Green 

& Clean Hospital  
3.โรงพยำบำลประเมินตนเอง และวำงแผนกำรพัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลตำม

เกณฑ์เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนำงำนให้ต่อเนื่อง 
4.จัดท ำแผนงำน/โครงกำรฯและทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำร GREEN & CLEAN Hospital    

จังหวัดล ำพูน 
5.เยี่ยมเสริมพลัง และสนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 
6.ตรวจประเมินรับรองมำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital โดยจังหวัดและศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม ่
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่โรงพยำบำลที่พัฒนำได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
8.สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
9.นิเทศติดตำมงำน ปีละ 2  ครั้ง 
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 งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา  
ตำมแผนบูรณำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2562 ภำยใต้

ตัวชี้วัดเขตสุขภำพและตัวชี้วัดระดับจังหวัด ที่ก ำหนดไว้คือ ร้อยละ 50 ของเทศบำลทุกระดับมีระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อมได้มำตรฐำน  กรมอนำมัย ในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจส ำคัญในกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
ควบคุมและก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับและ
ระดับท้องถิ่นซึ่งถือได้ว่ำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่ำนมำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับเทศบำล ได้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร และสำมำรถพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม ตำม
ประเด็นงำนหลัก 9 ระบบ ประกอบด้วย กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภค กำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูล กำรจัดกำรมูลฝอย กำรรองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ กำรจัดกำรเหตุร ำคำญ กำรจัดกำร
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ และกำรบังคับใช้กฏหมำย เพ่ือขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และบรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน  

 
 

ผลการด าเนินงาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบำล) มีคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)   

จ ำนวน 28 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 70.00  (เป้ำหมำย ร้อยละ 60) เทศบำลมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  แยกรำยอ ำเภอดังนี้ 
ตาราง 40 แสดงจ ำนวนและร้อยละเทศบำลมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)   
             แยกรำยอ ำเภอ 
 

       อ ำเภอ เทศบำลเป้ำหมำย 
(แห่ง) 

เทศบำลมีมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 

จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
เมือง 15 10 66.67 
ป่ำซำง 4  4 100.00 
บ้ำนโฮ่ง 2 1 50.00 
ลี้ 7 2 28.57 
แม่ทำ 7 5 71.43 
ทุ่งหัวช้ำง 1 1 100.00 
บ้ำนธิ 1 1 100.00 
เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 

รวม 40 28   70.00 
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การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบฯ (EHA) 
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรพัฒนำระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 

มีเทศบำลทั้งหมด 40 แห่ง  มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบฯ (EHA) จ ำนวน 34 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 
85.00 (เป้ำหมำย ร้อยละ 50) 

เทศบำลมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบฯ (EHA) แยกรำยอ ำเภอ ดังนี้ 
ตาราง 41 แสดงจ ำนวนและร้อยละ เทศบำลมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
 

  
         อ าเภอ 

เทศบาลเป้าหมาย 
(แห่ง) 

เทศบาลมีการด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพระบบฯ (EHA) 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
เมือง 15 11 73.33 
ป่ำซำง 4 4 100.00 
บ้ำนโฮ่ง 2 2 100.00 
ลี้ 7 5 71.43 
แม่ทำ 7 7 100.00 
ทุ่งหัวช้ำง 1 1 100.00 
บ้ำนธิ 1 1 100.00 
เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 

รวม 40 34 85.00 
 

และมีเทศบำลดีเด่น เทศบำลต้นแบบ  ผ่ำนกำรประเมินระดับเกียรติบัตร  จ ำนวน 5 แห่ง  ได้แก่  
เทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น  เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง   เทศบำลต ำบลศรีบัวบำน   เทศบำลต ำบลศรีเตี้ย  และ
เทศบำลต ำบลทำสบเส้ำ  ซึ่งก ำหนดรับมอบเกียรติบัตรในงำน EHA Forum 2019  ในเดือน  ตุลำคม  2562  

และเทศบำลเมืองล ำพูน ได้รับกำรคัดเลือก เป็นองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบกำร
พัฒนำระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อม “ระดับดีเยี่ยม” เป็นเทศบำลที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน ฯ (EHA) ทั้งใน
ระดับพ้ืนฐำนและระดับเกียรติบัตร  ทุกด้ำน รวม 9 ด้ำน เป็นเทศบำลเพียงแห่งเดียวในเขตสุขภำพที่ 1   โดย
ได้รับเกียรติบัตร องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบกำรพัฒนำระบบอนำมัยสิ่งแวดล้อม “ระดับดีเยี่ยม” 
ในกำรประชุมวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
เขตสุขภำพที่ 1  ปี 2562  ระหว่ำงวันที่ 13-15 พฤษภำคม 2562  ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส  เชียงใหม่  
 

แนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1.จัดท ำแผนด ำเนินงำน ควบคุม ก ำกับ และติดตำมพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสิ่งแวดล้อม  (EHA)    
2.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขระดับจังหวัด และอ ำเภอสำมำรถให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำ

คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยและพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล 
3.จัดท ำฐำนข้อมูลงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสิ่งแวดล้อม  (EHA)   
4.ชี้แจงแนวทำงด ำเนินงำนรำยละเอียด แบบประเมินมำตรฐำน คุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
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5.เทศบำลทุกระดับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสิ่งแวดล้อม  (EHA)  ประเมิน
ตนเองและขอรับกำรประเมิน 

6.เทศบำลด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมตำมเอกสำรแนะน ำและคู่มือ 
7.มีเทศบำลผ่ำนกำรประเมินและเป็นต้นแบบ  
8.กรณีผ่ำนกำรประเมินรับรอง  มอบเกียรติบัตรในงำน EHA  Forum  (ผลรับรอง 3 ปี)  
9.จัดท ำท ำเนียบเพ่ือเผยแพร่ คัดเลือก อปท.ต้นแบบ เพ่ือหำรูปแบบกำรพัฒนำที่ประสบควำมส ำเร็จ 
10.วิเครำะห์ข้อมูล  สรุปและรำยงำนผล  กำรด ำเนินงำน 

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพกิจกรรม ผู้แทนเทศบำลเมืองล ำพูน รับมอบเกียรติบัตร อปท. ต้นแบบกำรพัฒนำระบบอนำมัย
สิ่งแวดล้อม“ระดับดีเยี่ยม”ระหว่ำงวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติเอ็มเพรส  เชียงใหม่  

และจังหวัดล ำพูน ได้รับกำรคัดเลือก  จำกกรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข  เป็นจังหวัดในกำร
เยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยควำมส ำเร็จ ในกำรด ำเนินงำน รวมถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เครือข่ำยในพ้ืนที่ทุกระดับ  โดยนัดหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร
อนำมัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงำน ทุกระดับ เข้ำร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัจจัยควำมส ำเร็จ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม  2562  ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล ำพูน 
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ภำพกิจกรรม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำน  EHA  

วันที่ 31 กรกฎำคม  2562  ณ ห้องประชุมเทศบำลเมืองล ำพูน 
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 งานโรงอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
    ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN  Hospital 
 
สถานการณ์  หรือสภาพปัญหา  

ในช่วงที่ผ่ำนมำ  ประเทศไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำก ส่งผลให้ชีวิต
ควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรปรุง ประกอบอำหำรเองที่
บ้ำน เป็นกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำน ซึ่งอำจเสี่ยงต่อกำรได้รับอำหำร และน้ ำที่ไม่สะอำดมี กำรปนเปื้อนของเชื้อโรค 
และสำรเคมีที่เป็นพิษ  อันอำจจะเกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้ทั้งชนิดพิษเฉียบพลัน เช่น โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน 
อำหำรเป็นพิษ และอหิวำตกโรค  และชนิดเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่นก่อให้เกิดมะเร็ง   และจำกกำรเฝ้ำระวังโรค
ของส ำนักระบำดวิทยำ พบว่ำโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันและโรคอำหำรเป็นพิษในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ยังคงสูงอยู่โดย
ในแต่ละปี มีรำยงำนโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนรำย กรมอนำมัย ในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย     

ด้ำนอำหำร และตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  โดยด ำเนินกำรในสว่นของสถำนประกอบ
กิจกำรสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร เพ่ือให้บริกำรอำหำรที่สะอำดปลอดภัยแก่ประชำชน จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันร้ำน
จ ำหน่ำยอำหำร  แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร  รวมทั้งตลำดสด มีกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กรม
อนำมัยก ำหนด   จำกกรอบยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรอำหำรประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ (2556) 
ได้กล่ำวว่ำ  ข้อมูลองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) และองค์กำรเกษตรและอำหำรแห่งสหประชำชำติ (FAO) (1983) พบ
สำเหตุส่วนใหญ่ ของกำรเจ็บป่วยจำกกำรบริโภคอำหำร ว่ำเกิดจำกอำหำรที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสำรเคมี เช่น 
สำรเคมีที่ใช้ในกำรก ำจัดศัตรูพืช ยำปฏิชีวนะและยำที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ วัตถุเจือปนอำหำร รวมไปถึง สำรพิษจำก
จุลินทรีย์ และ สำรเคมีปนเปื้อนจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งนอกจำกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพของ ผู้บริโภค
แล้วยังส่งผลต่องบประมำณ และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งประเทศ 
กำรเลือกบริโภคอำหำรจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรมีสุขภำพดี และในปีนี้ได้มีนโยบำย มุ่งเน้นด ำเนินกำรในส่วน
ของโรงพยำบำล ซี่งเป็นสถำนที่ ที่มีประชำชนใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก มีควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบ ในกำรประกอบ
อำหำรส ำหรับผู้ป่วย และมีร้ำนอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำรทั่วไป และผู้ป่วย ต้องได้รับอำหำรจำกโรง
อำหำร จำกร้ำนอำหำรภำยในโรงพยำบำล โรงพยำบำลจึงจ ำเป็น จะต้องผลิตอำหำรที่ปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วย ญำติ
ผู้ป่วยและผู้มำรับบริกำร เพ่ือไม่ให้ได้รับสำรพิษ หรือเชื้อโรคท่ีปนเปื้อนซึ่งจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยหรืออำจจะ
กระทบต่ออำกำรกำรป่วยที่เพ่ิมมำกข้ึนอีกด้วย กระทรวงสำธำรณสุข ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรบริโภคอำหำรที่
สะอำดปลอดภัย ไม่มีสำรเคมีอันตรำยตกค้ำง จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนโรงอำหำรในโรงพยำบำลได้
มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยภำยใต้โครงกำร GREEN & CLEAN  Hospital  

 

ผลการด าเนินงาน   
ร้อยละ 100 ของโรงอำหำรในโรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยภำยใต้

โครงกำร GREEN & CLEAN  Hospital   และมีนโยบำยอำหำรปลอดภัยร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ 
และมีโรงพยำบำลด ำเนินกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย ระดับดีเด่น 2 แห่ง  ได้แก่ โรงพยำบำลลี้  

และโรงพยำบำลป่ำซำง  ซึ่งเป็นโรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรมำตรฐำนกำรประเมิน ระดับดีมำก ตำมโครงกำร 
GREEN & CLEAN  Hospital PLUS   และมีโรงพยำบำลด ำเนินกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย ระดับดีเด่น 
2 แห่ง  ได้แก่ โรงพยำบำลลี้  และโรงพยำบำลป่ำซำง  ซึ่งเป็นโรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรมำตรฐำนกำรประเมิน 
ระดับดีมำก ตำมโครงกำร GREEN & CLEAN  Hospital PLUS    
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แนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวนสถำนกำรณ์ และจัดท ำโครงกำรฯ 
2. ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน เครือข่ำยกำรด ำเนินงำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง  ของส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอ  โรงพยำบำลทั่วไป  โรงพยำบำลชุมชน  
3. จัดท ำระบบฐำนข้อมูล สถำนประกอบกำร ร้ำนอำหำร และโรงอำหำรที่ผ่ำนกำรรับรองสุขำภิบำล

อำหำรและอำหำรปลอดภัย 
4. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง    
5. ส ำรวจ ตรวจ แนะน ำ ประเมิน และส่งเสริมกำรพัฒนำยกระดับโรงอำหำร 
6. ตรวจเฝ้ำระวังแบคทีเรีย โดยใช้ชุดตรวจโคลีฟอร์มขั้นต้น (SI 2) ในโรงอำหำร  
7. ตรวจสอบคุณภำพอำหำร ในโรงอำหำรของโรงพยำบำลและกำรบริหำรจัดกำรอำหำร 
8. พัฒนำทีมงำนระดับอ ำเภอ  นิเทศ  ติดตำม  ประเมินผล ตรวจประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล 
9. มีนโยบำยอำหำรปลอดภัยร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ และมีผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น 
10. สรุปประเมินผลกำรออกประเมินงำนกำรด ำเนินงำนสุขำภิบำลอำหำรและอำหำรปลอดภัย  
11. สนับสนุนประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย  
12. สรุปวิเครำะห์  ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภาพกิจกรรม การด าเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  
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 งานการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะ หมอกควัน ในจังหวัดล าพูน 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่ 
ลักษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ ส่วนมำกเป็นภูเขำและมีพ้ืนที่ป่ำจ ำนวนมำก ตั้งแต่อดีตที่ผ่ำนมำ 

ในช่วงฤดูหนำวไปจนถึงฤดูแล้ง ประชำชนจะมีกำรเผำในพ้ืนที่ป่ำ เพ่ือท ำให้เกิดของป่ำที่ท ำให้เกิดรำยได้ เช่น 
ผักหวำน , เห็ดเผำะ เป็นต้น กำรเผำในพ้ืนที่กำรเกษตร เพ่ือเตรียมกำรเพำะปลูกในฤดูฝน และกำรเผำขยะในชุมชน 
ซึ่งมีกำรเผำตลอดทั้งปี กำรเผำ 3 ประเภทนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้เกิดสภำวะหมอกควันในภำคเหนือมำตั้งแต่
อดีต  และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ กำรเผำส่งผลกระทบต่อภำคเหนือเป็นบริเวณกว้ำงและมีผลกระทบที่
เห็นผลชัดเจนขึ้น  ท ำให้มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกกำรเผำ  โดยเฉพำะ
โรคระบบทำงเดินหำยใจและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบโดยตรงจำกควันไฟเพ่ิมมำกขึ้น   โดยมีสำเหตุมำจำก
มลพิษและฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ที่อยู่ในควัน ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร รวมถึงค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ (AQI) ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 100  สำมำรถตรวจวัดด้วย
เครื่องมือของ กรมควบคุมมลพิษ  มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกกำรเฝ้ำระวังในปี พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  ได้มอบหมำยภำระกิจกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำหมอกควัน
ให้กับส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  โดยขอควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดใน 8 
จังหวัดภำคเหนือตอนบน  ด ำเนินกำรในมำตรกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่เกิดจำกปัญหำหมอกควัน ในสถำน
บริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ และมีกำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรค
ระบบทำงเดินหำยใจ กลุ่มโรคตำอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ ส่วนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมโดยกำรน ำข้อมูลค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) และค่ำดัชนีคุณภำพ
อำกำศ (AQI) รำยวัน มำเฝ้ำระวังดูแนวโน้มควำมสัมพันธ์กับโรคที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงมำกขึ้นจำกกำร
ตอบสนองกับคุณภำพอำกำศ ที่น่ำจะแสดงอำกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ได้แก่ จ ำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) 
และโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ที่มำใช้บริกำรในห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำลทุกแห่ง รำยวัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี พ.ศ. 2562 มีข้อมูลกำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่ม

โรคระบบทำงเดินหำยใจ กลุ่มโรคตำอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ ทุกวัน  
 

ผลการด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 

กิจกรรม / โครงการ รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. กำรดูแลรักษำ
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแล
มำกเป็นพิเศษและ
สนับสนุนหน้ำกำก
อนำมัย    ให้สถำน
บริกำรสำธำรณสุข    

- กำรดูแลรักษำกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแล
มำกเป็นพิเศษและสนับสนุนหน้ำกำก
อนำมัยให้สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มเด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอำยุ ผู้ที่เป็นโรคหอบ
หืด โรคเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ
และโรคปอด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ   
เป็นต้น    

-โรงพยำบำลล ำพูน  1 แห่ง     
-โรงพยำบำลชุมชน  7 แห่ง     
-โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ                                                        
ต ำบล  71 แห่ง                   
-ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
เทศบำลเมืองล ำพูน  1 แห่ง 
-รวมสนับสนุนทั้งสิ้น 31,000 
ชิ้น   

มกรำคม – 
เมษำยน 2562 
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กิจกรรม / โครงการ รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2. รณรงค์งดกำรเผำ
โดย อสม. ในวัน 
Kick off รณรงค์ 60 
วัน ห้ำมเผำ  

-รณรงค์งดกำรเผำโดย อสม.             
-ประชำสัมพันธ์งดกำรเผำในชุมชนโดย 
อสม. 

-อสม. ทุกต ำบล มกรำคม – 
เมษำยน 2562 

3. ระบบกำรเฝ้ำ
ระวังโรคที่ได้รับ
ผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกปัญหำ
หมอกควัน 
 

-กำรเฝ้ำระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกปัญหำหมอกควัน 4 กลุ่ม
โรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ , กลุ่มโรคตำ , กลุ่มโรคผิวหนัง 
และกลุ่มโรคหัวใจ 

-โรงพยำบำล 8 แห่ง  
รำยงำนมำยังส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 

-รำยงำนรำยวัน 
ช่วง  มกรำคม 
–เมษำยน 2562  

4. จัดท ำช่องทำง
พิเศษส ำหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกปัญหำ
หมอกควัน 

-โรงพยำบำลทุกแห่ง จัดท ำช่องทำง
พิเศษ ส ำหรับผู้ได้รับผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกปัญหำหมอกควัน และ
เตรียมห้องสะอำด (Clean Room) 

-โรงพยำบำล 8 แห่ง มกรำคม – 
เมษำยน 2562 

5. กำรให้สุขศึกษำ
ในกำรดูแลสุขภำพ
ของประชำชน 

-กำรให้สุขศึกษำในกำรดูแลสุขภำพของ
ประชำชนในภำวะวิกฤตหมอกควัน 
ทำงเสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำนทุกวัน  
เอกสำร/แผ่นพับ  โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน และ อสม. 

-ประชำชนในชุมชนทุกแห่ง มกรำคม – 
เมษำยน 2562 

 

กำรสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัยให้กับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูนส ำหรับผู้ป่วย ประชำชนกลุ่มเสี่ยง
และประชำชนทั่วไปเพ่ือใช้ในกำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจในสถำนกำรณ์ที่มีหมอกควันโดยกลุ่มงำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ปีงบประมำณ 2562 
ตาราง 42 แสดงกำรสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัยให้กับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูนส ำหรับผู้ป่วย 

 

ชื่อหน่วยบริการสาธารณสุข จ านวนหน่วยบริการ
สาธารณสุข 

(แห่ง) 

การสนับสนุน
หน้ากากอนามัย 

( ชิ้น ) 
1. รพ.ล ำพูน 1 2,000 
2. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลเมืองล ำพูน 1 1,000 
3. สสอ.เมืองล ำพูน 17 5,000 
4. รพ.ป่ำซำง 1 1,000 
5. สสอ.ป่ำซำง 13 4,000 
6. รพ.บ้ำนโฮ่ง 1 1,000 
7. สสอ.บ้ำนโฮ่ง 9 2,000 
8. รพ.ลี้ 1 2,000 
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ชื่อหน่วยบริการสาธารณสุข จ านวนหน่วยบริการ
สาธารณสุข 

(แห่ง) 

การสนับสนุน
หน้ากากอนามัย 

( ชิ้น ) 
9. สสอ.ลี ้ 13 4,000 
10. รพ.บ้ำนธิ 1 1,000 
11. สสอ.บ้ำนธิ 2 1,000 
12. รพ.แม่ทำ 1 1,000 
13. สสอ.แม่ทำ 9 2,000 
14. รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1 1,000 
15. สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 4 1,000 
16. รพ.เวียงหนองล่อง 1 1,000 
17. สสอ.เวียงหนองล่อง 4 1,000 

รวม 80 31,000 
 

ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่ม
โรคระบบทำงเดินหำยใจ กลุ่มโรคตำอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ  ปีงบประมำณ 2562  โดยกำร
รำยงำนให้ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จำกกำรควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนโดย ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด พบว่ำโรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูนที่รำยงำนสม่ ำเสมอจ ำนวน 8 แห่ง ร้อยละ 100  
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  จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 

สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่ 

พ้ืนที่ เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่ เสี่ยงจำกมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (Hot Zone) คือ พ้ืนที่ที่มีโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรงทั้ง
ทำงด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ (EHIA) 12 ประเภท (ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 67 วรรคสอง) โดยภำยใต้แผนนี้จะด ำเนินกำรในแหล่งที่คำดว่ำ
จะมีผลกระทบต่อสุขภำพ 9 แหล่ง ได้แก่ 
1.1) เหมืองแร่และพ้ืนที่ศักยภำพแร่ 
1.2) เหมืองหินและโรงโม่หิน 
1.3) โรงงำนอุตสำหกรรม 
1.4) กิจกำรถ่ำนหิน (โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน กำรเผำไหม้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง กำรเก็บและขนถ่ำยถ่ำนหิน) 
1.5) โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
1.6) กำรเกษตรกรรมที่มีกำรใช้สำรเคมี 
1.7) กำรจรำจรในเขตเมือง (มลพิษอำกำศ) 
1.8) สีทำอำคำรที่มีสำรตะกั่ว เช่น ในศูนย์เด็กเล็ก ในเครื่องเล่นเด็ก 
1.9) แหล่งอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดสำรเคมี โลหะหนัก รังสี หรือมลพิษสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

            จังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภำพอย่ำงบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ                                    และ
ยั่งยืน หมำยถึง จังหวัดมีระบบและกลไกเพ่ือจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล สถำนกำรณ์ และกำรเฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
2. มีกลไกกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร โดยขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน   
    ผ่ำนกลไกคณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำลรพศ./รพท./รพช. สังกัด 
    กระทรวงสำธำรณสุขให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ร้อยละ 100 
4. มีกำรส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีกำรจัดบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน (EHA) 
5. มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต ำบลที่มีชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำร 
    อนำมัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
6. มีกำรสนับสนุนและพัฒนำระบบกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน  
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 โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในจังหวัดล าพูน  
 

สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่ 
สถานประกอบการมีการด าเนินงานตามแนวทาง “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกัน  ควบคุมโรคและเฝ้าระวังสุขภาพให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  โดยการให้ค าแนะน า ชี้แจง ประสานงานสนับสนุนทางวิชาการ 
และติดตามผลการด าเนินงานผ่านทางหน่วยบริการสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยท างานมี
สุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่ให้ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  

เป้าหมายหลักในการด าเนินงาน 
1.ลดโรคและกำรบำดเจ็บอันสืบเนื่องมำจำกกำรประกอบอำชีพในภำคอุตสำหกรรมทุกกลุ่มรวมถึงวิสำหกิจชุมชน   
2.เพ่ิมสภำวะสุขภำพจิตที่ดี แจม่ใส มีขวัญและก ำลังใจที่ดี เหน็คุณค่ำในตัวเอง ร่ำเรงิแจ่มใส ไม่เครียด 
3.ผู้ประกอบอำชีพในภำคอุตสำหกรรมทุกขนำด ได้รับควำมรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที ่

เหมำะสมในกำรท ำงำน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ตำมที่  กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  ได้จัดท ำโครงกำรสถำนประกอบกำร ปลอดโรค 

ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข ภำยใต้กำรขับเคลื่อนนโยบำยลดโรค เพ่ิมสุข สำธำรณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำกรวัยท ำงำนมีพฤติกรรมที่เหมำะสม ไม่เสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม  มีควำมปลอดภัยในกำรประกอบอำชีพ
รวมไปถึงกำรมีสุขภำพจิตในกำรท ำงำนที่ดี  โดยในปีงบประมำณ 2562  สถำนประกอบกำรในจังหวัดล ำพูน 
ได้รับรำงวัล ดังต่อไปนี้  
 

ตาราง 43 ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 1  โครงกำร “สถำนประกอบกำรปลอดโรค    
             ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข” ปีงบประมำณ 2562  โดยกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร   
             ระดับประเทศจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข  

 

อันดับ จังหวัด 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับโล่รางวัลประเทศ 
ระดับดีเด่น (โล่ทอง)(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับโล่รางวัลประเทศ 
ระดับดี (โล่เงิน) (แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ได้รับใบประกาศเกียรติ

บัตรจังหวัด  
ระดับดีเย่ียม (แห่ง) 

รวม 

1 ล ำปำง 4 0 0 4 
2 เชียงใหม่ 1 3 0 4 
3 ล ำพูน 1 2 0 3 
4 เชียงรำย 0 0 0 0 
5 พะเยำ 0 0 0 0 
6 แพร่ 0 0 0 0 
7 น่ำน 0 0 0 0 
8 แม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 

รวม 6 5 0 11 
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สถานประกอบการในจังหวัดล าพูนที่เข้าร่วม  โครงการ“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข” และได้รับรางวัลระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562  มีดังนี้ 

 

ชื่อสถานประกอบการ ผลการตรวจประเมิน 
1. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จ ำกัด   
    (โรงงำนล ำพูน) 

โล่รำงวัลประเทศ ระดับดีเด่น                        
(โล่ทองต่อเนื่อง 3 ปี) 

2. บริษัท วำโก้ล ำพูน จ ำกัด โล่รำงวัลประเทศ ระดับดี (โล่เงิน) 

3. บริษัท แพนดอร่ำ โพรดักชั่น จ ำกัด           
    (สำขำล ำพูน) 

โล่รำงวัลประเทศ ระดับดี (โล่เงิน) 
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 การด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆใน
ชุมชน ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
สถานการณ์ สภาพปัญหาในพื้นที่              

อำชีพของคนไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนนอกระบบ มำกกว่ำครึ ่งหนึ ่งอยู ่ในภำคเกษตรกรรม       
(14.4 ล้ำนคน หรือร้อยละ 59.1) รองลงมำท ำงำนอยู่ในสำขำกำรขำยส่งและกำรขำยปลีกฯ  ( 3.9 ล้ำนคน 
หรือร้อยละ 15.9 )   สำขำกำรโรงแรมและภัตตำคำร (1.9 ล ้ำนคน หรือร้อยละ 7.8) สำขำกำรผลิต        
(1.3 ล้ำนคน หรือร้อยละ 5.5) สำขำกำรก่อสร้ำง (9.2 แสนคน หรือร้อยละ 3.8)  และที่เหลือท ำงำนอยู่ใน
สำขำอ่ืน ๆ   

จังหวัดล าพูน ก็มีสถานการณ์ของผู้ประกอบอาชีพคล้ายกับระดับประเทศ ดังนี้ 

เกษตรกรรม

   55.72 %

ร         ร  เร       กต ม                        

     ร ก  ก ร   ต   กรรม

   ร  เร   เ       ต  

   ร      

         %

4.41%
5.50%

    %

 
แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มักได้รับสวัสดิการจากรัฐน้อยมาก ที่ได้รับเป็นหลักคือ สิทธิบัตรทอง  

แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งหมด  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ ผู้ประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีความเสี่ยงต่ออันตรายและภัยสุขภาพจากการท างาน  และขาดความรู้ในการ
ป้องกันอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม  ในการนี ้ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีการด าเนินงานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกร  ซึ่งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพแก่เกษตรกรทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ เพ่ือป้องกันและรักษาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการท างานได้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
หน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิเป้ำหมำยที่จัดบริกำรอำชีวอนำมัย ให้กับเกษตรกรและแรงงำนอื่นๆใน

ชุมชน  จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน 64  แห่ง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเป้ำหมำยทุกแห่งที่เข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเพ่ือ

ดูแลสุขภำพเกษตรกร จังหวัดล ำพูน  ปีงบประมำณ 2562  ได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ของกิจกรรม กำร
ด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยเพ่ือดูแลสุขภำพเกษตรกรของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  คือ 

1. มีข้อมูลกลุ่มอำชีพของประชำกร ที่อยู่ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยบริกำรสุขภำพ 
2. มีกำรด ำเนินงำนคัดกรองสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำน (โดยใช้แบบประเมินควำมเสี่ยง  

 (นบก.1-56) หรือกำรตรวจคัดกรองกำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช หรือใช้แบบประเมินควำมเสี่ยง  
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ทำงกำยศำสตร์ ฯลฯ) และควำมเสี่ยงมิติอ่ืนๆ เช่น เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ฯลฯ และมีผลกำรคัดกรอง 
3.มีกำรซักประวัติ วินิจฉัยโรคและภัยจำกกำรประกอบอำชีพเบื้องต้น 
4.กำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนคัดกรอง/หัตถกำร/รักษำ/ส่งต่อ และกำรรำยงำนโรคตำมระบบ ICD 
5.ให้สุขศึกษำหรือค ำแนะน ำ ในกำรลดควำมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพและกำรท ำงำน 
6.กำรจัดเวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนแก่เครือข่ำย เช่น ข้อมูลสุขภำพ  

ข้อมูลควำมเสี่ยง ข้อมูลกลุ่มอำชีพ สถำนกำรณ์สุขภำพและควำมเสี่ยง ให้แก่เกษตรกร ชุมชน และ  
อปท. อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

7.กำรพัฒนำเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น อำสำสมัครสำธำรณสุข เครือข่ำยยุวเกษตรกร เครือข่ำย
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ในกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ควบคุมดูแลสุขภำพเกษตรกร/แรงงำนใน 
ชุมชน อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม 

8. มีแผนงำนโครงกำรดูแลสุขภำพเกษตรกร/แรงงำนในชุมชนร่วมกับเครือข่ำย เช่น อปท. , ธกส. ,  
กศน. ฯลฯ 

9. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยจำกกำรท ำงำน
ส ำหรับผู้ประกอบอำชีพในชุมชนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เช่น สสส. ,  
สปสช. ,อปท. ,กองทุนสุขภำพต ำบล ฯลฯ) 

10. กำรส ำรวจและประเมินควำมเสี่ยง สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของผู้ประกอบอำชีพในชุมชน 
โดยกำรสนับสนุนวิชำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สสอ. , สสจ. , สคร. ฯลฯ 

11. รำยงำนสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพในกลุ่มเกษตรกร/แรงงำน
ในชุมชน ทั้งด้ำนกำรเฝ้ำระวังสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้หน่วยงำน/ผู้เกี่ยวข้อง เช่น สสอ.,สสจ., 
เครือข่ำย ฯลฯ 
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 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 
สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา 

ตำมที่รัฐบำลให้ควำมส ำคัญ และก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติที่ทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องประสำนควำมร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรำยจำกชุมชน ซึ่งหำกไม่ได้รับกำรจัดกำรที่ถูกต้อง ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังกระทบต่อสุขภำพประชำชนจ ำนวนมำก  นโยบำยส ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุขเน้น
หลักกำรส ำคัญ คือ กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทำง ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำ
ใช้ใหม่ให้มำกที่สุด เร่งกำรก ำจัดมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้งสร้ำงวินัย
ของคนในชำติ สร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำงจนถึงกำร
ก ำจัดขั้นสุดท้ำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบัน พบว่ำ ปริมำณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี โดย
แหล่งก ำเนิดมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจำกโรงพยำบำลของรัฐ  จังหวัดล ำพูน มีสถำนบริกำรสำธำรณสุข
ภำครัฐ ทั้งหมด 79 แห่ง  (เป็นโรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง , โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง , รพ.สต. 71 แห่ง) , 
โรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง , สถำนพยำบำล /คลินิกต่ำงๆ 137 แห่ง  
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562   
1. มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทั้งจังหวัด   
2. มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง ในสถำนบริกำรสุขภำพ (รวมไปถึง

กำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน) 
   2.1โรงพยำบำล/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง (โรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง , 

โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง , โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  71 แห่ง )มีกำรให้ควำมรู้บุคลำกรด้ำนกำรคัดแยก 
จัดเก็บ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ       

   2.2 โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรให้สุขศึกษำแก่ญำติผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อใน
กำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 

   2.3 ทีมเยี่ยมบ้ำนของสถำนบริกำรสุขภำพทุกแห่งมีกำรให้ควำมรู้แก่ญำติผู้ป่วย และติดตำมกำร
คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน 

3. โรงพยำบำล/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง มีระบบกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่
กำรคัดแยก รวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอส่งก ำจัด หรือก ำจัดเอง (รวมไปถึงมูลฝอยติดเชื้อ
ในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน) ดังนี้ 

   3.1 โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชนมีกำรเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง เก็บ
ไว้ในที่เก็บ และท ำสัญญำจ้ำง บริษัทเอกชน หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี  เก็บขนส่งไปให้บริษัท โชติฐกรณ์ 
นครสวรรค์ เผำในเตำเผำที่มีอุณภูมิสูง  โดยมีเอกสำรกำรดูแลก ำกับติดตำมตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง  

   3.2 ขยะติดเชื้อของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดงน ำส่งมำ
เก็บไว้ที่โรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 

   3.3 ขยะติดเชื้อของคลินิกเอกชน ผู้ประกอบกำรเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดงน ำส่งมำเก็บไว้
ที่โรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 

   3.4 ขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ญำติผู้ป่วยเก็บรวบรวมใส่ถุง น ำมำส่งให้โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในเขตพ้ืนที่  
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4. โรงพยำบำลทั้งหมด จ ำนวน 10 แห่ง มีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อได้ทั้งหมดทุกแห่ง  
5. มีฐำนข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำลทุกแห่ง            

 

ตาราง 44 ข้อมูลกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
              แยกรำยโรงพยำบำล 
  

โรงพยำบำล ปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด/Kg 

ปริมำณมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ก ำจัดได้/Kg 

ร้อยละ 

โรงพยำบำลล ำพูน 164268 164268 100 
โรงพยำบำลป่ำซำง 18206 18206 100 
โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง 10303.4 10303.4 100 
โรงพยำบำลลี้ 13244 13244 100 
โรงพยำบำลแม่ทำ 6395.5 6395.5 100 
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 6349 6349 100 
โรงพยำบำลบ้ำนธิ 5812 5812 100 
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 2874.5 2874.5 100 
โรงพยำบำลหริภุญชัย 27010 27010 100 
โรงพยำบำลศิริเวช 17509.9 17509.9 100 

รวม 271972.3 271972.3 100 
หมายเหตุ- โรงพยาบาลทุกแห่งท าสัญญากับ หจก. ส.เรืองโรจน์ ในการเก็บขนและส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดที่ 
บริษัทโชติฐกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง 
 

ผลงานเด่น 
-มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อโดยมีนวัตกรรม น ำกล่องปิ๊บขนมปัง มำปรับใช้ในกำรทิ้งขยะ

ติดเชื้อจำกบ้ำนผู้ป่วยเพ่ือน ำส่งมำก ำจัดที่โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง  
-จังหวัดล ำพูนได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ ปี 2560  ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนจัดกำรมูล
ฝอยติดเชื้อในจังหวัดล ำพูน 

 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่หรือกลไกการบริหารจัดการ 
1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ชี้แจงนโยบำยและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. สนับสนุน ควบคุมดูแลให้โรงพยำบำลทุกแห่งด ำเนินกำรตำมหลักกำรของกฎกระทรวง

สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ดังต่อไปนี้ 
2.1 กำรด ำเนินกำรด้ำนบุคลำกร 

             (1) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรรมศำสตร์   
เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรเก็บ ขน และก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
             (2) ผู้ปฏิบัติงำนเคลื่อนย้ำยและก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
และระงับกำรแพร่เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
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2.2. ด้ำนกำรคัดแยกมูลฝอย 
 (1) มีกำรแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิด 

             (2) มีกำรแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่ำงวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม 
2.3. ด้ำนกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

             (1) ภำชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่อง หรือถังท่ีท ำด้วยวัสดุแข็งแรง 
ทนทำนต่อกำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อนของสำรเคมี มีฝำปิดมิดชิด และป้องกันกำรรั่วไหลของเหลวภำยในได้ 
             (2) ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงท ำจำกพลำสติก 
หรือวัสดุอ่ืนที่มีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย ทนทำนต่อสำรเคมีกำรรับน้ ำหนัก กันน้ ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม 
             (3) มีเครื่องหมำยและค ำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทรำบว่ำเป็นภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
             (4) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปำกถุงด้วยเชือก 
หรือวัตถุอื่นให้แน่น 
             (5) มูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุมีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง 
             (6) ภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ) มีกำรใช้งำนเพียงครั้ง 
เดียวและท ำลำยพร้อมกับกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2.4 ด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อ 
 (1) ผู้ปฏิบัติงำนเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลประกอบด้วย  

ถุงมือยำงหนำ ผ้ำกันเปื้อน ผ้ำปิดปำกปิดจมูก และรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ในขณะปฏิบัติงำน 
 (2) ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ำย ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อยกเว้นกรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย 
 (3) มีกำรก ำหนดเวลำและเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน 
 (4) มีกำรท ำควำมสะอำดรถเข็นและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพำะ  

และน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรล้ำงท ำควำมสะอำดมีกำรระบำยลงสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
2.5  ด้ำนลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ำยมูลฝอยติดเชื้อ 
 (1) มีพ้ืนและผนัง ทึบ ท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำดได้ง่ำยด้วยน้ ำ และมีฝำปิดมิดชิดป้องกันสัตว์

และแมลงน ำโรคได้ 
 (2) มีข้อควำมสีแดงที่รถว่ำ “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ำมน ำไปใช้ในกิจกำรอ่ืน” 
 (3) มีอุปกรณ์/เครื่องมือส ำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีที่ตกหล่นประจ ำรถเข็น 
2.6.  ด้ำนสถำนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
 (1) เป็นห้องหรืออำคำรเฉพำะ แยกจำกอำคำรอ่ืนและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อกำรขนมูลฝอยไปก ำจัด 
 (2) พ้ืนและผนังเรียบ ท ำควำมสะอำดได้ง่ำยและมีกำรป้องกันสัตว์และแมลงพำหะน ำโรค 
 (3) มีขนำดเพียงพอส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่ำงน้อย 2 วัน 
 (4) มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้สำมำรถที่จะเข้ำไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้ 
 (5) มีรำงหรือท่อระบำยน้ ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 (6) มีข้อควำมเป็นค ำเตือนขนำดสำมำรถเห็นได้ชัดเจนว่ำ “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้ำห้อง 

หรือหน้ำอำคำร 
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2.7 ด้ำนกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
โรงพยำบำลทุกแห่งในจังหวัดล ำพูน ได้ท ำสัญญำกับบริษัทเอกชนในกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ส่งไป

ก ำจัดที่บริษัทโชติฐกรณ์ นครสวรรค์ เผำในเตำเผำที่มีอุณหภูมิสูง ดังนี้ 
 (1) จัดท ำเอกสำรแสดงชื่อหน่วยงำนที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปก ำจัดที่ได้รับอนุญำต และแสดงชื่อ 

สถำนที่ก ำจัดที่เชื่อได้ว่ำมีกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
 (2) มีกำรใช้งำนเอกสำรก ำกับกำรขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 1852/2556)  

และด ำเนินกำรขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. จัดท ำฐำนข้อมูลกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
4. นิเทศติดตำมและประเมินผล  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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 งานพัฒนาส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 
 
สถานการณ์ สภาพปัญหา 

กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยให้ได้มำตรฐำน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยว  โดยเน้นกำรพัฒนำส้วมสำธำรณะให้บรรลุเกณฑ์มำตรฐำน 3 เรื่อง  
คือ  สะอำด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility)  และปลอดภัย (Safety)  :  HAS 

ค ำนิยำมส้วมสำธำรณะ หมำยถึง ห้องส้วมที่สำธำรณะหรือสถำนประกอบกำรที่จัดเตรียมไว้ให้ประชำชน
ทั่วไปใช้บริกำร  เกณฑ์มำตรฐำนส้วมสำธำรณะ HAS =   Health +  Accessibility + Safety   มี  16  ข้อ 

ความสะอาด  (Health) หมำยถึง ควำมสะอำดของสุขภัณฑ์ พ้ืน ผนัง เพดำน อ่ำงล้ำงมือ ก๊อกน้ ำ และ
กระจก ห้องส้วมต้องมีระบบระบำยอำกำศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกระดำษช ำระ หรือสำยฉีดน้ ำช ำระ มีสบู่ส ำหรับล้ำง
มือ มีถังรองรับมูล ไม่รั่วซึม มีฝำปิดท่อระบำยต่อสิ่งปฏิกูลและถังเก็บสะอำด มีกำรควบคุมตรวจตรำเป็นประจ ำ 

ความเพียงพอ (Accessibility) หมำยถึง ต้องมีส้วมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรผู้หญิง ผู้ชำย  ผู้สูงอำยุ 
หญิงมีครรภ์ และผู้พิกำร โดยจัดให้มีส้วมแบบนั่งรำบอย่ำงน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร 

ความปลอดภัย (Safety) หมำยถึง ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำรขณะใช้ส้วม โดยบริเวณที่ตั้งส้วม
ต้องไม่อยู่ในที่ลับตำ ไม่เปลี่ยว มีกำรแยกเพศหญิง - ชำย ประตูมีสภำพดี มีที่จับ สภำพที่ใช้งำนได้ดี พ้ืนที่ห้อง
ส้วมแห้ง  มีแสงสว่ำงเพียงพอ  สำมำรถมองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องส้วม 
 

ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีส้วมสำธำรณะ

ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนส้วมสำธำรณะระดับประเทศ ( HAS )  ครบ  16  ข้อ ดังนี้ 
กำรด ำเนินงำนพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (รักษำมำตรฐำน) แยกรำย
อ ำเภอ  ปีงบประมำณ 2562 
ตาราง 45 แสดงโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน HAS 16  ข้อ 
 

อ าเภอ โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนทั้งหมด(แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

HAS 16  ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 

เมือง 1 1 100 
แม่ทำ 1 1 100 
บ้ำนโฮ่ง 1 1 100 
ลี้ 1 1 100 
ทุ่งหัวช้ำง 1 1 100 
ป่ำซำง 1 1 100 
บ้ำนธิ 1 1 100 
เวียงหนองล่อง 1 1 100 

รวม 8 8 100 
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กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในสถำนบริกำรสำธำรณสุข (รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณพ.ศ.2562   
ตัวช้ีวัด สถำนบริกำรสำธำรณสุข(รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีส้วมสำธำรณะผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน     
          HAS (เป้ำหมำย: ร้อยละ 65) 
ตาราง 46  แสดงสถำนบริกำรสำธำรณสุข(รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีส้วมสำธำรณะผ่ำนเกณฑ์        
              มำตรฐำน HAS   
 

 
อ าเภอ 

โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนทั้งหมด(แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

HAS 16  ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 

เมือง 17 17 100 
แม่ทำ 9 9 100 
บ้ำนโฮ่ง 9 9 100 
ลี้ 13 13 100 
ทุ่งหัวช้ำง 4 2 50 
ป่ำซำง 13 12 92.3 
บ้ำนธิ 2 2 100 
เวียงหนองล่อง 4 3 75 

รวม 71 67 94.37 
 
 
 



 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 



103 
 

สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
 
 งานควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control) ด้านอาหาร 
 
สถานการณ ์

ในจังหวัดล ำพูน  มีสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรทั้งหมด  296  แห่ง  เป็นสถำนที่น ำหรือสั่งอำหำร
เข้ำมำในรำชอำณำจักร 18  แห่ง  สถำนที่ผลิตอำหำร  291  แห่ง  โดยสถำนที่ผลิตอำหำรแบ่งเป็น  สถำนที่
ผลิตอำหำรเข้ำข่ำยโรงงำนจ ำนวน  147  แห่ง  ไม่เข้ำข่ำยโรงงำนจ ำนวน  144  แห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
1.อนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนหอมหวำน น ำเข้ำอำหำรประเภท วัตถุเจือปนอำหำร 
2.บริษัท ทำไท อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด น ำเข้ำอำหำร ประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
3.บริษัท บ๋อรุ่น จ ำกัด น ำเข้ำอำหำร ประเภทอำหำรทั่วไป ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์ 
4.บริษัท นำนำฟรุ๊ต จ ำกัด น ำเข้ำอำหำร ประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 

2.อนุญำตผลิตอำหำร จ ำนวน 24 แห่ง ได้แก่ 
1.บริษัท ซีพีแรม จ ำกัด ผลิตอำหำรประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 

  2.บริษัท ชิตำ ออร์แกนิค ฟู้ด จ ำกัด ผลิตอำหำรประเภทเครื่องเทศ, อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป, อำหำร
ส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, ซอสในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

3.บริษัท ฮะเฮง อินเตอร์เฟรช จ ำกัด ผลิตอำหำรคัดบรรจุล ำไยสด 
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์ทเทิร์น กำร์ลิค แอนด์ ซีซันนิ่ง ผลิตอำหำรประเภทเครื่องเทศ, พืชและ

ผลิตภัณฑ์ 
5.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดล ำพูน จ ำกัด ผลิตอำหำรข้ำวบรรจุถุง 
6.ร้ำนเฮือนเหนือ ผลิตอำหำรประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
7.มูลนิธิสวนพุทธธรรม ผลิตอำหำรคัดบรรจุผักสลัด 
8.บริษัท นพดำโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตอำหำรกระเทียมด ำ 
9.2เอ็มสตอรี ่ผลิตอำหำรประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
10.ร้ำนดำวคะนอง ผลิตอำหำรประเภทอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  
11.หล่ำยดอยฟรุต ผลิตอำหำรคัดบรรจุผักสด 
12.บริษัท พีโอ ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จ ำกัด ผลิตอำหำรคัดบรรจุกระเทียม, หอมแดง 
13.วิสำหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปอ ำเภอลี้  ผลิตอำหำรผลไม้อบแห้ง 
14.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนหอมหวำน ผลิตอำหำรประเภทวัตถุเจือปนอำหำร 
15.บริษัท ทำไท อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
16.บริษัท เชียงญองฟู้ด จ ำกัด ผลิตอำหำรผลไม้อบแห้ง 
17.บริษัท ควีน ฟอร์ซเซส จ ำกัด ผลิตอำหำรผลไม้อบแห้ง 
18.ล ำพูนเดลี่ฟู้ดส์ ผลิตอำหำรประเภทเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
19.กลุ่มน้ ำดื่มบ้ำนป่ำเส้ำ หมู่ 9 ผลิตอำหำรประเภทน้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
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20.บริษัท ฮันนี่ ควีน จ ำกัด ผลิตอำหำรผลไม้อบแห้ง 
21.บริษัท คุณพลอย จ ำกัด ผลิตอำหำรส ำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
22.ฟำร์มเห็ดบ้ำนโฮ่ง ล ำพูน ผลิตอำหำรถั่งเช่ำ 
23.บริษัท บุษรำพร ฟรุ๊ต จ ำกัด ผลิตอำหำรคัดบรรจุล ำไยสด 
24.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสพี กิจรุ่งโรจน์ ผลิตอำหำรพริกป่น 

3.รับจดทะเบียนอำหำร จ ำนวน 6 รำยกำร 
4.อนุญำตกำรแจ้งรำยละเอียด E-submission จ ำนวน 547 รำยกำร 
5.อนุญำตแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่แจ้งรำยละเอียดอำหำร จ ำนวน 73 รำยกำร 
6.อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำตน ำ/สั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร จ ำนวน 4 รำยกำร 
7.อนุญำตต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร จ ำนวน 42 รำยกำร 
8.อนุญำตเลิกกิจกำรผลิตอำหำร จ ำนวน 9 แห่ง 
9.ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรขออนุญำตด้ำนอำหำร จ ำนวน 240 รำย 
10.จัดประชุมผู้ประกอบกำรผลิตอำหำร 2 ครั้ง 
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 งานควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดด้านอาหาร (Post - marketing Control : Food) 
 

สถานการณ์  
สถำนกำรณ์คุณภำพและควำมไม่ปลอดภัยด้ำนอำหำรเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภำพของประชำชน ทั้งในวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร รวมทั้งคุณภำพมำตรฐำนของ
อำหำรแปรรูป จังหวัดล ำพูน  

 

ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนเพ่ือควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร มีกำรด ำเนินงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้ง ระดับ

จังหวัดและอ ำเภอ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลำด (Pre-Marketing Control) และหลังผลิตภัณฑ์
ออกสู่ท้องตลำด (Post-Marketing Control) โดยมีสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารสด  
1.1 ผัก และผลไม้สด 
ตาราง 47 แสดงกำรตรวจผักและผลไม้สด ณ สถำนที่ผลิตและสถำนที่จ ำหน่ำย สสจ.ล ำพูน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562  
 

รายการตรวจ 
ปีงบ 

ประมาณ 
เป้าหมาย ตรวจ ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 

1.ผลตรวจสถำนที่ผลิต 2562 7 7 7 100 
2. ผลตรวจผักและผลไม้สด 
ณ สถำนที่ผลิต
(ห้องปฏิบัติกำร) 

2562 7 6 5 83.33 

3.ผลตรวจผักและผลไม้สด 
ณ สถำนที่จ ำหน่ำย  
(ชุดทดสอบ) 

2562 432 1,027 1,011 98.44 

รวม 2+3 2562 439 1,033 1,016 98.35 

กำรตรวจผักและผลไม้สด ณ สถำนที่ผลิต สสจ.ล ำพูน เก็บตัวอย่ำงผักและผลไม้สด ณ สถำนที่ผลิต ส่ง
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 6 ตัวอย่ำง ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 1 ตัวอย่ำงได้แก่ ผักชี  ผลตรวจผักและผลไม้สด 
ณ สถำนที่จ ำหน่ำย (ชุดทดสอบ) เก็บตัวอย่ำง 1,027 ตัวอย่ำง ไม่ผ่ำนมำตรฐำน 16 ตัวอย่ำง โดยมีรำยละเอียด
รำยกำรที่ตกมำตรฐำน คือ ตรวจพบยำฆ่ำแมลงระดับอันตรำย โดย GT-kit จ ำนวน 14 ตัวอย่ำง ในพริก จ ำนวน 4 
ตัวอย่ำง หอมแดง จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ดอกหอม หัวหอม  มะเขือม่วง ส้มสำยน้ ำผึ้ง ผักกำดขำว กะหล่ ำดอก หัวไช
เท้ำ บล๊อคโคลี่ อย่ำงละ 1 ตัวอย่ำง และโดย TM-kit จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ใน    หัวไชเท้ำ และกะหล่ ำดอก 

จำกผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำพบกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในจ ำนวนที่ไม่สูงมำกแต่ต้องมี
กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังและให้ควำมรู้กับผู้ประกอบกำรและประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ออกตรวจสอบ
สถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เพื่อพัฒนำให้ได้มำตรฐำนและกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สนง.เกษตรจังหวัดล ำพูน, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล ำพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และเพ่ือ
ควำมปลอดภัยในกำรบริโภคผักและผลไม้สดของผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ให้รู้ควำมรู้แก่
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ประชำชนในกำรล้ำงผักผลไม้สดก่อนน ำมำรับประทำน โดยผ่ำนกำรอบรมแก่เครือข่ำยผู้บริโภค และนักเรียน 
อย.น้อย เป็นต้น 
1.2 สารปนเปื้อนในอาหารสด 
ตาราง 48 แสดงสำรปนเปื้อนในอำหำรสด ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

รายการตรวจ ปีงบประมาณ เป้าหมาย ตรวจ ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 
1.บอแรกซ์ 2562 200 283 283 100 
2.ฟอร์มำลีน 2562 100 249 227 91.16 
3.กรดซำลิกซีลิค 2562 432 242 242 100 
4.สำรฟอกขำว 2562 110 221 221 100 
5. สำรโพลำร์  
(น้ ำมันทอดซ้ ำ) 

2562 
42 115 101 87.83 

6. สำรเร่งเนื้อแดง 2562 39 94 94 100 
7. ไอโอดีน (เกลือ) 2562 12 35 35 100 

รวม  2562 935 1,239 1,203 97.09 
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ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ ตรวจ พบ %ท่ีพบ
1.บอแรกซ์ 90 0 0 54 0 0 37 0 0 6 0 0 16 0 0 17 0 0 8 0 0 55 0 0 283 0 0.00
2.ฟอร์มาลีน 148 15 21.68 40 3 13.64 13 2 32.5 15 0 0 5 2 100 12 0 0 2 0 0 14 0 0 249 22 8.84
3.กรดซาลิกซีลิค 78 0 0 54 0 0 20 0 0 23 0 0 9 0 0 9 0 0 6 0 0 43 0 0 242 0 0.00
4.สารฟอกขาว 77 0 0 50 0 0 23 0 0 10 0 0 6 0 0 6 0 0 17 0 0 32 0 0 221 0 0.00
5. ยาฆ่าแมลง (GT-kit) 271 3 2.18 243 3 2.58 98 0 0 78 1 3.23 106 6 11.34 74 1 2.7 17 0 0 60 0 0 947 14 1.48
6. ยาฆ่าแมลง (TM-kit) 49 1 3.45 29 1 3.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 80 2 2.50
7. สารโพลาร์ (น ้ามนัทอดซ ้า) 62 10 29.13 21 1 12.5 13 3 45 4 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 7 0 0 115 14 12.17
8. สารเร่งเนื อแดง 31 0 0 24 0 0 8 0 0 6 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 17 0 0 94 0 0.00
9. ไอโอดีน (เกลือ) 0 0 0 17 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 35 0 0.00
10. สเตียรอยด์ 9 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 17 3 17.65
11.ไฮโดรควิโนน 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0.00
12. ปรอท-แอมโมเนีย 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0.00
13. กรดวิตามนิเอ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0.00

รวม 869 30 56.44 533 8 32.17 215 5 77.5 157 1 3.23 154 8 111.3 131 1 2.7 67 2 0 229 0 0 2355 55 2.34

รายการท่ีตรวจ รวม
ผลการตรวจ

เวียงหนองล่อง ล้ี ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ แม่ทา เมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง

ตาราง 49 สรุปผลกำรตรวจสำรปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภำพของจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ 
โดย หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป  
2.1 ผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูป 
ตาราง 50 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรได้รับกำรตรวจสอบและผ่ำนมำตรฐำน 
 

รายการตรวจ 
ปีงบ 

ประมาณ 
เป้าหมาย ตรวจ ผ่าน ร้อยละที่ผ่าน 

1.ผลตรวจสถำนที่ผลิต 
2562 262 226 226 100 
2561 212 212 212 100 
2560 - 189 189 100 

2.ผลตรวจผลิตภัณฑ์ ณ 
สถำนที่ผลิต 

2562 262 239 238 99.58 
2561 - 224 241 98.7 
2560 - 253 252 99.5 

3. ผลตรวจสอบฉลำก 
ณ สถำนที่จ ำหน่ำย 

2562 500 345 344 99.7 
2561 - - - - 
2560 - - - - 

 

ในปี 2562 สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรได้รับกำรตรวจสอบและผ่ำนมำตรฐำน จ ำนวน 226 แห่ง 
ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปสุ่มเก็บตัวอย่ำงจำกสถำนที่ผลิตจ ำนวน 245 ตย. ทรำบผลและผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
239 ตย. คิดเป็นร้อยละ 99.58 (พบตกมำตรฐำน น้ ำผึ้ง จ ำนวน 1 ตย.)  

 

3) นมโรงเรียน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ไม่มีสถำนที่ผลิตนมโรงเรียนในพ้ืนที่ ในปี 2562 ไม่พบรำยงำน

ปัญหำเกี่ยวกับนมโรงเรียน เช่น เกิดกำรเน่ำเสียหรือปัญหำเด็กได้รับอันตรำยจำกกำรบริโภคนมโรงเรียน ฯลฯ 
และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพนม
โครงกำรอำหำรเสริมนมโรงเรียน จังหวัดล ำพูน โดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูนเป็นประธำนและมี
หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมกำร รวมทั้งออกให้ควำมรู้ร่วมกับทีมตรวจเยี่ยมคุณครูนักเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ และประสำนเครือข่ำยแต่ละพ้ืนที่เช่น อสม , แกนน ำอย.น้อย. ในกำรเฝ้ำระวังนม
โรงเรียนโดยได้ติดตำมเฝ้ำระวังมำตรฐำนกำรจัดกำร กำรเก็บรักษำตำมระบบ Cold chain และควำมปลอดภัย
นมโรงเรียน โดยได้แจกเอกสำรกำรดูแลจัดเก็บและรักษำนมโรงเรียนให้กับผู้แทนครูและนักเรียนในทุกอ ำเภอ 
 

4) โครงการกิจกรรม 
โครงกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร (Food Safety) ปี 2562 

กิจกรรมที่ 1 กำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง สำรปนเปื้อนในอำหำร 6 ชนิด และน้ ำมันทอดซ้ ำ ตำมเกณฑ์
ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรของจังหวัด พร้อมทั้งรณรงค์ เผยแพร่ควำมรู้ ร่วมกับเครือข่ำยภำคประชำชน อสม. 
และ อย.น้อย  

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรเพ่ือพัฒนำกำรประกอบกิจกำรและชี้แจงนโยบำย 
1 ครั้ง/140 คน  

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมผู้ประกอบกำรผลิตน้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง น้ ำดื่มชุมชนและผู้น ำหมู่บ้ำน เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพอำหำรปลอดภัย 1 ครั้ง/200 คน 
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ผลการด าเนินโครงการ 
- จัดซื้อชุดทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร 6 ชนิด และน้ ำมันทอดซ้ ำ สนับสนุนกำรท ำงำนอำหำร

ปลอดภัยของเครือข่ำย 
- ประชุมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรเพื่อพัฒนำกำรประกอบกิจกำรและชี้แจงนโยบำย1ครั้ง /140 คน 
- ประชุมวิชำกำรผู้ประกอบกำรผลิตน้ ำดื่ม/น้ ำแข็ง ผู้ผลิตน้ ำดื่มชุมชนและผู้น ำหมู่บ้ำน เพ่ือพัฒนำ

คุณภำพอำหำรปลอดภัย 1 ครั้ง/160 คน 
 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัยในจังหวัดล ำพูนยังขำดควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำร กำร
ด ำเนินงำนในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงำนและนอกหน่วยงำน ต่ำงคนต่ำงท ำงำน 

2. กำรจัดท ำแผนเก็บตัวอย่ำงหรือกำรก ำหนดเป้ำหมำยควรมำจำกกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงแต่ละ
จังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ , ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

3. ผักและผลไม้สดที่พบกำรปนเปื้อนยำฆ่ำแมลงมำจำกหลำยแหล่งผลิต ควรเสนอมำตรกำรในกำรใช้
สำรเคมี ณ แหล่งปลูก ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรติดตำมตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่อำจปลอมปนสำรที่มีฤทธิ์ทำงยำและกำรโฆษณำโอ้
อวดเกินจริงที่ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ด ำเนินกำรได้ไม่เต็มที่เนื่องจำกไม่สำมำรถสืบหำแหล่งที่มำได้ 
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GAP Analysis (วิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา 

KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
อำหำรสด
และ
อำหำร
แปรรูปมี
ควำม
ปลอดภัย 

1.ภำครัฐ/หน่วยงำน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ., รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
- สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ/
ภำคเอกชน 
- อปท./อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมกำรคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ 
2.ภำคเอกชน 
- ผู้ประกอบกำร 
- เจ้ำของตลำด/ร้ำนค้ำ 
3.ภำคประชำชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ำยภำค
ประชำชน ฯลฯ 

1.Staff 
จ ำนวนบุคลำกรที่มีควำม
ช ำนำญในกำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวังผลิตภัณฑ์อำหำรสดมีไม่
เพียงพอ 
2.System 
แผนกำรด ำเนินงำนฯ ของ
จังหวัดล ำพูน ไม่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยใน Essential Task 
3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ฯ ในจังหวัดล ำพูน 
ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมล่ำช้ำ 
4. งบประมำณมีไม่เพียงพอ
และกำรจัดกำรงบประมำณมี
ควำมล่ำช้ำ 
 

กำรควบคุมก ำกับ
ติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์อำหำรสด :
ผักผลไม้สด ยังมีควำม
ไม่ชัดเจนในกำร
ด ำเนินกำร เนื่องจำก
กำรใช้สำรเคมีในผัก
ผลไม้สด เกี่ยวข้องกับ
หลำยหน่วยงำน 
 

1.เครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องยังขำด
ควำมตระหนักใน
สิทธิและหน้ำที่ใน
กำรตรวจสอบเฝ้ำ
ระวังผลิตภัณฑ์
อำหำรสดและอำหำร
แปรรูป  
2. กำรด ำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยงำน
ภำคีท่ีเกี่ยวข้องตำม
ห่วงโซ่อำหำร ยังเป็น
ในลักษณะแยกส่วน 
ขำดกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ
ปลอดภัยในพื้นที่ 

1.เพ่ิมศักยภำพด้ำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภำคีเครือข่ำย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ ำเภอ 
3.สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
บริโภคผักผลไม้สดที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 
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 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด 
 
สถานการณ์/ ปัญหาที่พบ 

จังหวัดล ำพูนมีสถำนที่ประกอบกำรด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด โดยสถำนประกอบกำรด้ำนยำ        
มีจ ำนวนสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ สถำนที่ขำยยำบรรจุเสร็จที่มิใช่ยำอันตรำยหรือ
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 ำพูนและวัตสันฟำร์มำซี สำขำ แจ่มฟ้ำช้อปปิ้ง มอลล์  ส่วนสถำนที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 จะเป็นสถำนพยำบำลเอกชน (โรงพยำบำลเอกชน, คลินิก) สถำนที่จ ำหน่ำย
หรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท 2  จะเป็นโรงพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำลเอกชน รำยละเอียดตำมตำรำง  
ตาราง 51 แสดงสถำนที่ประกอบกำรด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด ปี 2561 และปี 2562  
 

รายละเอียด จ านวน (แห่ง) 
ปี 2561 ปี 2562 

1. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 79 77 
2. สถำนที่ขำยวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสำท ประเภท 3 หรือ 4 -   -   
3. สถำนที่จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษประเภท 3 -   -   
4. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ  ที่มิใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 17  17  
5. สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7  7  
6. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ ส ำหรับสัตว์ 4  5 
7. สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2  2 
8. สถำนที่น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 1  1 
9. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (รพ.รัฐ) 8  8 
10. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สถำนพยำบำลเอกชน) 5  4 
11. สถำนที่มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 3  2 
12. สถำนที่มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 4 14  10 
13. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท (รพ.รัฐ) 8  8 
14. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท (สถำนพยำบำลเอกชน) 2  2 
15. ร้ำนขำยยำคุณภำพ 6  6 
 
เป้าหมาย 

1. เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้ำนยำก่อนและหลังออกสู่ตลำด 
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 และยังมีกำรให้บริกำรปรึกษำแก่
ผู้ประกอบกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง  

 

ตาราง 52 แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด 
 

ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

1) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ปี 2561 ปี 2562 

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน  10/10 แห่ง/ฉบับ  10/10 แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน        9  ฉบบั        9  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต       21  ฉบับ       21  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันฉบับต่ออำยุ        0   ฉบับ        0   ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน     100   ฉบับ     100   ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต         0  ฉบับ         0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ      180  ครั้ง      180  ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน        10  ครั้ง        10  ครั้ง 

2) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ   

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน         0  แห่ง/ฉบับ     0  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ         0  แห่ง         0  แห่ง 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต         0  ฉบับ         0  ฉบับ 
ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ  
ฉบับต่ออำยุ 

        0  ฉบับ         0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ        17  ฉบับ        17  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต          0  ฉบับ          0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ         17  ครั้ง         17  ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จฯ          0  ครั้ง          0  ครั้ง 



113 
 

ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

3) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ   

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนโบรำณ        0  แห่ง/ฉบับ      0  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ        2  ฉบับ        2  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ        4  ครั้ง        4  ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ        0  ครั้ง        0  ครั้ง 

4) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์   

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์        1  แห่ง/ฉบับ      1  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 
ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์ฉบับต่อ
อำยุ 

       0  ฉบับ        0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์        3  ฉบับ        3  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ        6  ครั้ง        6  ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์        1  ครั้ง        1  ครั้ง 
5) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ/ น าหรือสั่งยาแผนโบราณเข้า
มาในราชอาณาจักร    
ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำต น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 1  แห่ง/ฉบับ 1  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ       0  ฉบับ       0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต       0  ฉบับ       0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ       0  ฉบับ       0  ฉบับ 
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ผลการด าเนินงาน ปริมาณงาน 

ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ      7  ฉบับ      7  ฉบับ 
ออกใบแทนใบอนุญำต      0  ฉบับ      0  ฉบับ 

อนุญำตผลิตยำตัวอย่ำง      0  ฉบับ      0  ฉบับ 

ออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนยำแผนโบรำณ      0  ฉบับ      0  ฉบับ 
ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ     20  ครั้ง     20  ครั้ง 
ออกตรวจสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ      1  ครั้ง      1  ครั้ง 

6) ใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (รพ.รัฐ)   

ออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 2       0  แห่ง       0  แห่ง 

ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ยส.2       1  แห่ง       1  แห่ง 

ต่ออำยุใบอนุญำต ยส.2       8  ฉบับ       8  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต       0  ฉบับ       0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ     10  ครั้ง     10  ครั้ง 
7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์   

ออกใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2      13  แห่ง/ฉบับ   13  แห่ง/ฉบับ 
ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
ประเภท 3  

      0  แห่ง/ฉบับ     0  แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
ประเภท 4        0  แห่ง/ฉบับ     0  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำต คจ.2       2  ฉบับ     2  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต       3  ฉบับ     3  ฉบับ 

ออกใบอนุญำต คจ.2 ฉบับต่ออำยุ       0  ฉบับ     0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำต คจ.2     16  ฉบับ   16  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต       0  ฉบับ     0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ      40  ครั้ง    40  ครั้ง 

8) ด าเนินการตรวจสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาต      12  ครั้ง    12  ครั้ง 
9) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ทุก
ประเภท  

    277  ครั้ง  277  ครั้ง 
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2.งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
1.ในปี 2562 มีเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ออกตรวจสอบเฝ้ำระวัง จ ำนวนทั้งหมด     

108 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 108 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย ดังแสดงในตำรำง 
ตาราง 53 แสดงข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ได้รับกำรตรวจสอบในปี 2562 
 

ประเภทสถานที่ 
ปี 2560  (แห่ง) ปี 2561  (แห่ง) ปี 2562  (แห่ง) 

เป้าหมาย จ านวนที่
ตรวจ 

เป้าหมาย 
 

จ านวนที่
ตรวจ 

เป้าหมาย จ านวนที่
ตรวจ 

สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 77 77 79 79 77 77 
สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ 17 17 17 17 17 17 
สถำนที่ขำยยำสัตว์ 3 3 4 4 5 5 

สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2 2 2 2 2 2 

สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7 7 7 7 7 7 

รวม 106 106 109 109 108 108 

ร้อยละ 100 100 100 
 

จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ขำยยำ จ ำนวน 108 แห่ง พบว่ำมีข้อบกพร่อง จ ำนวน 1 รำย โดยข้อบกพร่อง
ที่พบคือ ไม่พบเภสัชกรประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ขำยยำในเวลำท ำกำร ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับแล้ว 

2.สืบเนื่องจำกกำรขออนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้องจัดให้เป็นไปตำมตำมกฎกระทรวง เรื่องกำรขอ
อนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 ข้อ 16(2) ผู้รับ
อนุญำตจะต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำได้ต้องผ่ำนกำรตรวจประเมิน 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  

ผลกำรตรวจประเมินร้ำนขำยยำที่ตำมเกณฑ์ GPP 20 ร้ำน แก้ไขและผ่ำนประเมินแล้วทั้ง  20 ร้ำน  
3.ผลิตภัณฑ์ยำ มีเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบฉลำกยำ จ ำนวน 600 รำยกำร ด ำเนินกำรตรวจสอบโดยกำร

สุ่มตรวจฉลำกยำจำกสถำนที่ขำยยำ จ ำนวนทั้งสิ้น 630 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้ำหมำย ซึ่งไม่พบว่ำมีฉลำก
ยำที่ไม่ถูกต้อง 

4.จำกกำรออกตรวจสอบสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ จ ำนวน 7 แห่ง พบว่ำ สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 
จ ำนวน 1 แห่ง ขณะท ำกำรตรวจไม่เปิดท ำกำรเนื่องจำกผู้รับอนุญำตท ำงำนประจ ำอ่ืนในช่วงเวลำกลำงวันและ
ระหว่ำงนี้อยู่ระหว่ำงกำรงดผลิต ส ำหรับสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ ที่ได้รับกำรตรวจสอบ จ ำนวน 6 แห่ง พบว่ำ มี
สถำนที่ผลิตยำ 1 แห่งผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์ GMP ได้แก่ บริษัท โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด สถำนที่ผลิตยำ 5 แห่งได้รับกำรตรวจประเมินตำมหลัก FMP โดยร่วมตรวจกับพนักงำน
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เจ้ำหน้ำที่จำก อ.ย. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อแนะน ำ พบว่ำ สภำพโดยทั่วไปของสถำนที่ผลิตยำอยู่ได้รับ
กำรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดี บำงแห่งมีควำมคับแคบอันอำจเนื่องจำกดัดแปลงมำจำกท่ีอยู่อำศัย  

5.มีกำรเก็บตัวอย่ำงยำแผนโบรำณตรวจวิเครำะห์เพ่ือเฝ้ำระวังกำรปลอมปนจ ำนวน 21 รำยกำร ผลกำร
ตรวจสอบผ่ำน 17 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 80.95 ที่ไม่ผ่ำนคือพบกำรปนเปื้อนเชื้อเช่น เชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย ส ำหรับ
กำรปนเปื้อนเสเตียรอยด์ผ่ำนทั้ง 21 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
3.โครงการความปลอดภัยด้านยา และด้านเครื่องส าอาง จังหวัดล าพูน 

เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนยำและเครื่องส ำอำงในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ 
เฝ้ำระวัง ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และสถำนประกอบกำรทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด มีควำมเข้ำใจในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯ ดังกล่ำว สำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน และเพ่ือเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนยำและเครื่องส ำอำง 

1.ด ำเนินกำรจัดประชุมวิชำกำรเจ้ำหน้ำที่ด้ำนยำและเครื่องส ำอำง โดยจัดประชุมในวันที่ 4 มีนำคม 
2562 ณ สถำนที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

2.กลุ่มเป้ำหมำย เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล และ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 25 คน 
4.การประชุมวิชาการด้านยาและการต่ออายุใบอนุญาตยา ประจ าปี 2562 

จัดประชุมวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 ที่ Huddle Event  ต.ม่วงน้อย อ.ป่ำซำง จังหวัดล ำพูน มีร้ำน
ขำยยำเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 52 ร้ำน 
5.งานจัดการเรื่องร้องเรียน 

เป้ำหมำย จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนยำได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

ได้รับเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 4 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ตาราง 54 แสดงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน   
 

6.งานบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา 
เป้าหมาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบังคับใช้ตามกฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา 

ตาราง 55 แสดงจ านวนและร้อยละการด าเนินงานบังคับใช้ตามกฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา 

พบกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 9 รำย มีกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ 9 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

   ข้อมูล ปี 60 ปี 61 ปี 62 
จ ำนวน(เรื่อง) 9 1 4 

  ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 

ข้อมูล ปี 60 ปี 61 ปี 62 
 จ ำนวน(เรื่อง) 3 2 9 
 ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 
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7.งานตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด 
1.สถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุเสพติด ที่ได้รับอนุญำตผ่ำน สสจ.ล ำพูน 17 แห่ง ตรวจสอบ 17 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 100  
ตาราง 56 แสดงสถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุเสพติด ที่ได้รับอนุญำตผ่ำน สสจ.ล ำพูน 

 

 
 

 
2.จัดประชุมชี้แจงสถำนกำรณ์กำรมีไว้ครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะกัญชำเพ่ือรักษำ

โรคเฉพำะตัวของผู้ป่วย และควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกัญชำ วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 ณ หอประชุมที่ว่ำกำร
อ ำเภอเมืองล ำพูน โดยได้รับเกียรติจำก นำยส ำเริง ไชยเสน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน เป็นประธำนกำรประชุม
ดังกล่ำว ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้มำแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองฯ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เช่น  
ประชำสัมพันธ์จังหวัดล ำพูน เกษตรจังหวัดล ำพูน ส ำนักงำนจังหวัดล ำพูน กอรมน.จังหวัดล ำพูน ต ำรวจภูธรจังหวัด
ล ำพูน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และผู้สนใจ จ ำนวน 480 คน 

3 กำรอบรมกำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนบริกำรในกำรให้บริกำรกำรรักษำผู้ป่วยด้วยกัญชำ วันที่ ๒๗ 
สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกป้ำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ด้ำน
ข้อมูลทำงกฎหมำยข้อมูลทำงวิชำกำรเก่ียวกับกัญชำ   และกำรเตรียมควำมพร้อมกำรขอเปิดรับใบอนุญำตจ ำหน่ำย
กัญชำของสถำนบริกำร ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย พยำบำล จำก
โรงพยำบำลรัฐและโรงพยำบำลเอกชนทุกแห่ง เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลทุกแห่งในจังหวัดล ำพูน และ เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนสำธำณสุขจังหวัดล ำพูน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 140 
คน 

4.สรุปกำรด ำเนินกำรรับแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะกัญชำ จ.ล ำพูน 
- จังหวัดล ำพูนมีผู้แจ้งกำรมีไว้ในครอบครองกัญชำ ทั้งหมด 434 รำย ดังนี้ 
 

กลุ่มท่ีแจ้งครอบครองฯ ก.พ. 62 (คน) มี.ค. 62 (คน) เม.ย.62 (คน) พ.ค. 62 (คน) รวม (คน) 
กลุ่มท่ี 1 (ผู้ประกอบ
วิชำชีพ หน่วยงำนรัฐ) 
 

0 0 0 0 0 

กลุ่มท่ี 2 (ผู้ป่วย) 
 

0 1 16 417 434 

กลุ่มท่ี 3 (บุคคลทั่วไป) 
 

0 0 0 0 0 

  

- ประเภทของกัญชำที่มำแจ้งกำรมีไว้ในครอบครอง ได้แก่   ต้นกัญชำ น้ ำมันกัญชำ ยำงกัญชำ สบู่กัญชำ 
 
 

   ข้อมูล ปี 60 ปี 61 ปี 62 
จ ำนวน(แห่ง) 18 15 17 

 ผลงำน(ร้อยละ) 100 100 100 
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- กลุ่มโรคของผู้ป่วยที่มำแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองกัญชำ 

ตาราง 57 แสดงกลุ่มโรคของผู้ป่วยที่มำแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองกัญชำ  
ล าดับ โรค จ านวนคนที่มีอาการ ร้อยละ 

1 ลมชัก 1 0.14 
2 ปวดเรื้อรัง 126 17.55 
3 พำร์คินสัน 3 0.42 
4 มะเร็ง 91 12.67 
5 ควำมดันโลหิดสูง 159 22.15 
6 เบำหวำน 66 9.19 
7 ไขมันในเลือดสูง 50 6.96 
8 เครียด 49 6.82 
9 นอนไม่หลับ 84 11.70 
10 อ่ืนๆ 89 12.40 
 รวม 718 100 

หมำยเหตุ 1 คน อำจมีหลำยโรค ดังนั้นจ ำนวนรวมโรคจึงมำกกว่ำจ ำนวนคนอื่นๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ เนื้องอก กระเพำะอำหำร
อักเสบ ไทรอยด์เป็นพิษ ก้อนเนื้อในช่องท้อง HIV ไข้หน้ำเบี้ยว ซึมเศร้ำ SLE ติดสุรำเรื้อรัง อัมพฤกษ์ ตับอักเสบ-B ต้อลมอักเสบ ไต 
alcohol dependent สะเก็ดเงิน ริดสีดวงทวำร หลอดเลือดอุดตัน ปวดท้อง วุ้นตำเสื่อม ปลำยประสำมอักเสบ วิตกกังวล ควำม
ดันต่ ำ หลอดลมอักเสบ ตับโต stroke เบื่ออำหำร ลมพิษ ซึมเศร้ำ กรดไหลย้อน หอบหืด สมองขำดเลือด ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง 
ไวรัสตับอักเสบ-C หัวใจเต้นผิดจังหวะ ก้อนท่ีเต้ำนม ก้อนท่ีตับอ่อน ต่อมลูกหมำกโต ตับแข็ง COPD ไซนัส 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
1.ระบบกำรออกตรวจสถำนที่ก่อนอนุญำตยังมีควำมล่ำช้ำในบำงกระบวนกำร 
2.ผลิตภัณฑ์ด้ำนยำที่ไม่ได้มำตรฐำน โดย ยำแผนโบรำณ/สมุนไพร พบกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 

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 

3. กำรบังคับใช้กฎหมำยใหม่ และ นโยบำยรัฐมนตรี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 

1. ชี้แจง สื่อสำรแนวทำง นโยบำยรัฐมนตรีแก่เจ้ำหน้ำที่ และผู้ประกอบกำร 
2. จัดประชุมวิชำกำรด้ำนยำให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนยำ 
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 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องส าอาง 
 

สถานการณ์/ ปัญหาที่พบ 
จำกฐำนข้อมูลสถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พบว่ำ     

มีผู้ประกอบกำรจดแจ้ง จ ำนวน 60 รำย แต่จำกฐำนข้อมูลของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน พบว่ำ สถำนที่
ผลิตน ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่ได้ยื่นขอรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำร โดยที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ออก
ตรวจสอบควำมเหมำะสมสถำนที่ผลิตหรอืน ำเข้ำเครื่องส ำอำงมี จ ำนวน 16 แห่ง  
เป้าหมาย 

1. เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้ำนเครื่องส ำอำงก่อนและหลังออกสู่ตลำด 
2. เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรก่อนประกอบกิจกำรและภำยหลังได้รับอนุญำตใหป้ระกอบกิจกำร 

ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1. งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) 

ด้ำนเครื่องส ำอำง เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
1.กำรให้ค ำปรึกษำในกำรพัฒนำสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำงให้มีมำตรฐำนถูกสุขลักษณะที่ดีในกำรผลิต

เครื่องส ำอำง จ ำนวน 34 ครั้ง 
2.กำรออกตรวจสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง (ขอใหม่) และกำรออกรหัสประจ ำตัวผู้ประกอบกำรผลิต

เครื่องส ำอำง เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงผ่ำนระบบอัตโนมัติ (E-Submission) ปี 2562 ได้ด ำเนินกำร
จ ำนวน 2 แห่ง สถำนที่ผลิตชื่อ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฟีลลิ่งเนเจอร์ และ บริษัทจ ำกัด บีโปรดักส์อินดัสตรี้ 

3.ด ำเนินกำรรับค ำขอจดแจ้งเครื่องส ำอำง (แบบ จค.1) และพิจำรณำค ำขอผ่ำนระบบอัตโนมัติ (Skynet) 
จ ำนวน 16 ค ำขอ 
2. งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
ตาราง 58  รำยละเอียดสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงจังหวัดล ำพูน  

ประเภท เม
ือง

 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 

เว
ียง

หน
อง

ล่อ
ง 

แม่
ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

จ านวน 
(แห่ง) 

สถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำ (รายใหม่) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

สถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำ (รายเก่า) 10 1 0 0 0 3 0 0 14 

  รวมสถานที่ผลิตหรือน าเข้าฯ 11 1 0 0 0 3 0 1 16 
 

1) ในปี 2562 มีเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงทีอ่อกตรวจสอบเฝ้ำระวัง คือ สถำนที่
ผลิตเครื่องส ำอำงที่ยื่นจดแจ้งผ่ำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 16 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย พบว่ำ สถำนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน GHP ทุกแห่ง และ ผลกำรประเมิน 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.
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2561 พบว่ำผ่ำนกำรประเมิน 1 แห่ง อีก 15 แห่งไม่ผ่ำนกำรประเมินแต่ อยู่ระหว่ำงพัฒนำสถำนที่ผลิตให้เป็นไป
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.
2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤษภำคม 2563 

2) สถำนที่จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง เป้ำหมำยด ำเนินกำรจ ำนวน 74 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบ 80 แห่ง 
จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ พบว่ำ สถำนที่สะอำดเรียบร้อย ไม่พบกำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงที่มีสำรห้ำมใช้ และไม่
พบกำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงที่ไม่มีฉลำกเป็นภำษำไทย จ ำนวน 77 แห่ง อีก 3 แห่งพบเครื่องส ำอำงที่ไม่ถูกต้อง 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตักเตือนและให้เก็บออก ตรวจสอบซ้ ำไม่พบเครื่องส ำอำงที่ไม่ถูกต้องดังกล่ำว 

3) ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงได้รับกำรตรวจสอบโดยกำรสุ่มตรวจฉลำกเครื่องส ำอำงจำกสถำนที่ จ ำหน่ำย 
เป้ำหมำย 500 รำยกำร ด ำเนินกำรตรวจสอบจ ำนวนทั้งสิ้น 698 รำยกำร รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 139.6 ของ
เป้ำหมำย พบถูกต้อง 595 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 99.57  

4) ผลิตภัณฑ์ด้ำนเครื่องส ำอำง ได้รับกำรตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
หรือตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น จ ำนวน 78 รำยกำร ผ่ำนมำตรฐำน 78 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

- เก็บตัวอย่ำงเครื่องส ำอำง 6 รำยกำร จำกสถำนที่ผลิตและสถำนที่จ ำหน่ำยในจังหวัดล ำพูน 
ตรวจสอบทำงห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ ผ่ำนมำตรฐำน 6 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 

- เก็บตัวอย่ำงตรวจสอบโดยส่งตรวจตำมแผนของรถ Mobile unit  2 ครั้ง 72 รำยกำร ผ่ำน 72 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
งานจัดการเรื่องร้องเรียน 

เป้ำหมำย จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนเครื่องส ำอำง ได้รับกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

ได้รับเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 1 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
คิดเป็นร้อยละ 100  
Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 

1.ระบบกำรออกตรวจสถำนที่ก่อนอนุญำตยังมีควำมล่ำช้ำในบำงกระบวนกำร 
2.สถำนประกอบกำรด้ำนเครื่องส ำอำงไม่ผ่ำนมำตรฐำน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือ

น ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.2561 
3.ผู้บริโภคยังไม่ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 

ปัญหา/ อุปสรรค 
1.ระบบกำรขออนุญำตผ่ำนระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบกำร ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมช ำนำญใน

กำรเข้ำโปรแกรม 
2.ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำ

เครื่องส ำอำง พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับสถำนประกอบกำรรำยใหม่ และให้เวลำแก้ไข 2 ปีส ำหรับสถำน
ประกอบกำรรำยเก่ำ พบว่ำสถำนประกอบกำรหลำยแห่งยังต้องพัฒนำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 

1.ชี้แจง สื่อสำรแนวทำง แกผู่้ประกอบกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง พ.ศ.2561   
2.จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรเลือกใช้เครื่องส ำอำง 
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 ด้านการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ 

 

สถานการณ์/ ปัญหาที่พบ 
จังหวัดล ำพูนมีสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพและผลิตภัณฑ์สุขภำพจ ำนวนมำก ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องตรวจสอบและดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
สุขภำพ และส่วนหนึ่งพบว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำก
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนจึงด ำเนินกำรตักเตือนและให้โอกำสปรับปรุงแก้ไข แต่บำงครั้งก็ยังพบข้อผิดพลำดอยู่ถึงแม้
จะมีกำรแก้ไขไปแล้วบำงส่วน จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ซึ่งในปี งบประมำณ 2561 มีกำรด ำเนินกำร
เปรียบเทียบปรับทั้งหมด 21 รำย แยกเป็น พ.ร.บ.อำหำร 17 รำย พ.ร.บ.ยำ 2 รำย และ พ.ร.บ.สถำนพยำบำล 2 รำย  
คิดเป็นมูลค่ำ  89,500 บำท ส ำหรับปี 2562 นี้ มี กำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับจ ำนวน 11 รำย แยกเป็น พ.ร.บ.
อำหำร 2 รำย และ พ.ร.บ.ยำ 9 รำย  คิดเป็นมูลค่ำ 61,100 บำท 
เป้าหมาย 

เพ่ือด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้ที่ฝ่ำผืนกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพ  (ผู้ที่ฝ่ำผืน
กฎหมำยด้ำนอำหำร / ยำ / ยำเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท / เครื่องมือแพทย์ / เครื่องส ำอำง / 
วัตถุอันตรำย / ผู้น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ / สถำนพยำบำล / สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ) 
ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 

1.มีกำรด ำเนินกำรเปรียบปรับจ ำนวน 11 รำย 
- มูลค่ำที่ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ คิดเป็นมูลค่ำ 61,100 บำท  
- แยกเป็น พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 จ ำนวน 9 รำย  และ พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522 จ ำนวน 2 รำย  

 

พ.ร.บ. ฐานความผิด (มาตรา) โทษ (มาตรา) จ านวนราย 
ยำ พ.ศ. 2510 32 107 2 

39 109 2 
88 ทวิ 124 1 
104 104 4 

อำหำร พ.ศ. 2522 6(10) 51 1 
25(3) 60 1 

 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
ควำมแม่นย ำและควำมรู้ควำมช ำนำญของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ปัญหา/ อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข 
1.กำรส่งรำยงำนข้อมูลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอยังมีน้อยในส่วนของงำนนี้ 
2.ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรสืบสวน ประมวลหลักฐำนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.จัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 
2.เชิญนิติกรเข้ำร่วมด ำเนินกำร 
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 งานสถานพยาบาลเอกชน 
 

สถานการณ์ / ปัญหาที่พบ 
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เป็นการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนให้ได้

มาตรฐานตามกฎหมาย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดล าพูน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะสถานพยาบาลที่ขออนุญาต การให้บริการสุขภาพดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานหรือขอบข่ายตามวิชาชีพนั้นๆ สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดล าพูนได้รับการ
ควบคุมก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานพยาบาลใน
พ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการชี้แจง
นโยบายจากผู้อนุญาตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562) มี
สถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวนทั้งสิ้น 144 แห่ง โดยแบ่งเป็น สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จ านวน 2 แห่ง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก
เอกชน) จ านวน 142 แห่ง และจังหวัดล าพูนเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ านวนมาก ท าให้มี
สถานพยาบาลอ่ืนซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ เป็น
สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและการควบคุมและป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม)  จ านวน 48 แห่ง และมีสถานพยาบาลเคลื่อนที่
ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะเป็นที่ให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
เพ่ือการตรวจดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกัน
สุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้นซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  

นอกจากนั้นยังพบว่าคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงามได้รับความนิยมมากขึ้น และมี
แนวโน้มที่จะเปิดให้บริการในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งยังมีกระแสการแข่งขันการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการเสริมความงามจ านวนมาก กระตุ้นให้ประชาชนอยากใช้บริการ และเพ่ิมความเสี่ยงการเสียรู้ เสียทรัพย์ 
เสียสุขภาพ และเสียชีวิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการด าเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชน
จากการใช้บริการคลินิกประเภทนี้ โดยท าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกและตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทางการแพทย์  และเร่งด าเนินการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล
เหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากการใช้บริการ 
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ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ (แสดงกราฟ / ตาราง โปรดอธิบายโดยละเอียด) 
1.งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control)  
 

แผนภูมิ 17 แสดงจ านวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้    
               ค้างคืนจ านวนสถานพยาบาลที่เปิดใหม่ และจ านวนสถานพยาบาลที่แจ้งเลิกในจังหวัดล าพูน    
               ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562  

 

 
 
 

ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2562 มีดังนี้ 
1.คลินิกเอกชน แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล จ านวน 8 แห่ง 
2.คลินิกเอกชนยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและได้รับการอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลทั้งหมด 14  แห่ง 
3.ออกตรวจสถานที่เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต จ านวน 14 ครั้ง 
4.สถานพยาบาลยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาต

ด าเนินการสถานพยาบาล จ านวน 95 ค าขอ  
5.การให้ค าปรึกษางานสถานพยาบาลแก่ผู้ขออนุญาตด้านสถานพยาบาล (มาด้วยตนเองและทาง

โทรศัพท์) จ านวน 130 ราย 
6.การรับทราบการออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 98 ครั้ง 
7.การด าเนินงานด้านการอนุญาตโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล มีผู้ยื่นค าขอ 5 ราย  
- อนุญาตโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล จ านวน 5 ราย  
8.มีผู้ประกอบการ ยื่นขอรับใบแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ใน

บังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จ านวน 1 ราย 
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ตาราง 59 แสดงจ านวนสถานพยาบาลแยกตามลักษณะและแยกตามอ าเภอในเขตจังหวัดล าพูน   
             ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 144 แห่ง 
 

ลักษณะสถานพยาบาล / อ าเภอ เม
ือง

 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

ิ 
เว

ียง
หน

อง
ล่อ

ง 

แม่
ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลเอกชน 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
คลินิกเวชกรรม 23 4 3 2 3 5 2 0 42 
คลินิกเฉพาะทาง ด้านเวชกรรม 18 3 0 0 0 0 0 0 21 
คลินิกทันตกรรม 24 2 1 0 0 1 1 0 29 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 6 1 2 0 6 3 8 4 30 
คลินิกกายภาพบ าบัด 2 1 0 0 0 0 0 1 4 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 1 0 0 0 0 1 0 5 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 4 1 0 0 0 0 0 0 5 
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขา
กิจกรรมบ าบัด 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

คลินิกการผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
สหคลินิก 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 86 14 6 2 9 10 12 5 144 

 

2 งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) 
1)  การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานประจ าปีสถานพยาบาล 
ในปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานพยาบาลใน

พ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่  
สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)  เป้าหมายทั้งสิ้น  2 แห่ง  

-โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไปขนาดใหญ่ จ านวน 100 เตียง  

-โรงพยาบาลศิริเวช ล าพูน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จ านวน 59 เตียง 
ผลการด าเนินงาน   

คณะท างานการตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน ท าการตรวจประเมินมาตรฐานประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยคณะท างานตรวจสอบมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนจังหวัดล าพูน พบว่า ผ่านมาตรฐานทั้ง 2 แห่ง 
สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  

เป้าหมายในการตรวจเฝ้าระวังประจ าปี จ านวน 136 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
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ผลการด าเนินงาน 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รับผิดชอบในการออกตรวจสอบมาตรฐานประจ าปี              
ส่วนในอ าเภออ่ืนๆ เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ  
จะร่วมกันตรวจสอบ   

 

ผลการตรวจคลินิกในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 
ตาราง 60 แสดงผลสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  

 

ตัวช้ีวัด รายการ
ข้อมูล 

เมือง 

 

ป่าซาง บ้าน 

ธิ 

เวียง
หนอง
ล่อง 

บ้านโฮ่ง แม่ทา ลี้ ทุ่งหัว
ช้าง 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข้อมลู 

ณ 30มิ.ย.62) 
สถานพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมาย
ก าหนด 

(ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย 79 13 6 2 10 9 12 5 136 

แจ้งเลิก
ระหว่างป ี

4 2 0 0 1 0 0 0 7 

เป้าหมาย
ในการตรวจ 

75 11 6 2 9 9 12 5 129 

ผลงาน 75 11 6 2 9 9 12 5 129 

อัตรา/ 
ร้อยละ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
2) การด าเนินงานในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน  
ในปีงบประมาณ 2562 มีการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด

ล าพูน ทั้งหมด 2 เรื่อง และด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ านวนทั้งหมด 2 เรื่อง 
  

Gap Analysis 
การด าเนินงานของพนักงานเจ้าที่ในปีที่ผ่านมาพบปัญหาในขั้นตอนการออกตรวจสอบสถานที่เพ่ือ

พิจารณาอนุญาต เนื่องจากแนวทางการอนุญาตสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และแบบตรวจมีเพ่ิมขึ้นตามลักษณะของคลินิก ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และ
จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ด าเนินงานไปเป็นแนวทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกฎหมายใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานพยาบาล ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตมีการปรับปรุงใหม่ 

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

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

3.ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลกับประชาชนทุกภาคส่วน ยังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือทางLine เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย
ทั้งระดับอ าเภอและต าบล รวมถึงประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและเลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1.มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และจัดท าแนวทางปฏิบัติงานให้ปัจจุบัน เพ่ือให้มี

แนวทางที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2.มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการออกกฎหมาย/มาตรการ

การทางสังคมและใช้กฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติเดยีวกัน 
3.จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานพยาบาลในทุกระดับของจังหวัดให้

เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานได้ 
4.เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน เช่น                  

เว็บไซต์ Facebook หรือทางLine เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่ายทั้งระดับอ าเภอและต าบล รวมถึง
ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและเลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
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 งานด่านอาหารและยา 
 
สถานการณ์  

ด่านอาหารและยาจังหวัดล าพูน  เป็นด่านที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน      
มีบทบาทหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ได้
คุณภาพและถูกกฎหมาย อันได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท และยาเสพติด สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ทีน่ าเข้า ณ ด่านอาหารและยาล าพูน เป็นสินค้า
ที่น าเข้ามาโดยช่องทางไปรษณีย์  ส่วนใหญ่การน าเข้าสินค้าร้อยละ 95 ผู้น าเข้ามีวัตถุประสงค์น าเข้ามาเพ่ือ
การบริโภคเองหรือใช้ส่วนตัว นอกจากนั้น จะน าเข้ามาเพ่ือเป็นของรางวัล เป็นต้น  

เนื่องจากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว สื่อออนไลน์เข้า
มามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดการเปลี่ยนแป ลง 
โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ข้อมูลการตรวจสอบจากด่านไปรษณีย์ พบว่า 
การน าเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจ านวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องส าอาง และเครื่องมือแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ ว่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จะต้องยื่นค าขอน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ก่อนน าเข้า เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 งานด่านอาหารและยาล าพูน ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกรายการที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องแสดงหลักฐาน ในการยื่นค าขอ
น าเข้า ณ ด่านอาหารและยาล าพูน หากพบว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายของประเทศ
ไทย จะไม่สามารถด าเนินการน าเข้าได้ 

 

เป้าหมาย 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกรายการที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยาล าพูน ได้รับการตรวจสอบและควบคุม

ก ากับดูแลทุกรายการ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกรายการ 
 

 

ผลการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2562 การตรวจสอบและพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยา

จังหวัดล าพูน มีผู้ประกอบการยื่นค าขอน าเข้า 3 ฉบับ จ านวน 3 ใบขอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพจ านวนทั้งหมด 
84 รายการ ผ่านด่านได้ 74 รายการ แบ่งเป็น อาหาร 74 รายการ มูลค่าการน าเข้าทั้งหมด 4,959.61 บาท       
ไม่ผ่านได้ 10 รายการ แบ่งเป็น ยา 10 รายการ 

 

Gap Analysis 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการสั่งซื้อสินค้าและน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก

ต่างประเทศ ว่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจะต้องยื่นค าขอน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ก่อนที่จะน าหรือสั่ง
เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการยื่นค าขออนุญาต ก่อให้เกิด
ปัญหาในการน าเข้าตามมา   
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการสั่งซื้อสินค้าและน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก

ต่างประเทศ ว่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจะต้องยื่นค าขอน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ก่อนที่จะน าหรือสั่ง
เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการยื่นค าขออนุญาต ก่อให้เกิด
ปัญหาในการน าเข้าตามมา  เช่น  ต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารมาด าเนินการยื่นขอในขณะที่สินค้ารออยู่ที่
ด่านศุลกากรแล้ว หรือบางรายพบปัญหาขั้นตอนของการตรวจสอบ และจัดประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ง
ในแต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่จะน าเข้าประเทศไทย ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบ 
ข้อก าหนด และกฎหมายของประเทศไทย มีผลให้ผู้น าเข้าบางรายไม่สามารถน าเข้าผลิตภัณฑ์นั้นได้ เช่น 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทยา จะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า 

2. เนื่องจากปริมาณการน าเข้าน้อย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าด่าน ซึ่งจะออกไปพิจารณาและ
ตรวจสอบเมื่อมีผู้ประกอบการแจ้งเท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้กับ

ประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าและน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ 
2. จัดท าแผ่นพับหรือเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอ

น าเข้า เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการรับบริการมากยิ่งข้ึน 
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 การด าเนินงาน การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 

สถานการณ์ 
ตาราง 61 เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน RDU ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 (12 เดือน)  
              และรอบ 7 เดือนปีงบประมาณ 2562  

ผลการด าเนินงาน RDU ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 (12 เดือน) 

ระดับ (จ านวน) 
ร้อยละท่ีผ่าน (เป้าหมาย ขั้นที่ 1 > 80%, ขั้นที่ 2 > 20%) 

RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้นที่ 2 
ประเทศ (894) 81.65 (760) 8.16 (73) 

ภาคเหนือ (201) 92.04 (185) 9.45 (19) 
เขต 1 (100) 88 (88) 11 (11) 

จ.ล าพูน (8) 100 (8) 12.5 (1) 
ผลการด าเนินงาน RDU ณ รอบ 12 เดือน 

ระดับ (จ านวน) 
ร้อยละท่ีผ่าน (เป้าหมาย ขั้นที่ 1 > 95%, ขั้นที่ 2 > 20%) 

RDU ขั้นที่ 1 RDU ขั้นที่ 2 
จ.ล าพูน (8) 100.0 (8) 37.5 (3) 
 

ในไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ขั้นที่ 1  
จ านวน  8  โรงพยาบาลจากจ านวนทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งและRDU ขั้นที่  2              
มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลแม่ทา 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ 20) โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้ันที่ 2  อีกจ านวน 5 แห่ง คือตัวชี้วัดร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล ได้แก่  

-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยนอก URI (เกณฑ์ รพช. ร้อยละ 20) 

-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันAD (เกณฑ์ ร้อยละ 20) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW (เกณฑ์ ร้อยละ 50) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอดAPL (เกณฑ์ ร้อยละ 15) 
โดยโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  RDU หลายแห่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าวบางตัวชี้วัดซึ่งไม่ครบทุกตัว 

ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ RDU  ขั้นที่ 2 ได ้ 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข้อมูลถึงไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 พบว่า 
RDU ขั้นที่ 1 พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 ครบทุกแห่ง (8 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
RDU ขั้นที่ 2 พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 3 แห่ง จาก 8 แห่ง คิดเป็นร้อย

ละ 37.5 โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลป่าซาง และ
โรงพยาบาลแม่ทา ส่วนโรงพยาบาลอื่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น พบว่ายังผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ครบทั้ง 4 
กลุ่มโรค ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค จ านวน 1-2 กลุ่มเท่านั้น 

RDU ขั้นที่ 3 พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 3 จ านวน 1 แห่ง จาก 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
12.5 โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง  
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ซึ่งโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในข ั้นนี้จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ  2563  ต่อไป  

 

เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
บริการ  : ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ การจ่ายยา การจัดหายา และ Service 

plan ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด  
คน  :  มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยน

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

ข้อมูล  :  มีการควบคุมก ากับติดตามข้อมูลหลายระดับ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในระดับ
กระทรวงในทุก 3 เดือนผ่านระบบรายงานพิเศษ มีการสรุปผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการในระดับจังหวัด
ทราบทุก 1 เดือน และ มีการวางแผนในการรายงานข้อมูลในผู้บริหารในระดับจังหวัดทราบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
สื่อสารข้อมูลกลับไปยังหน่วยบริการ และยังมีการเชื่อมโยงผลการด าเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือที่เป็น
ปัญหาในการด าเนินไปยัง  service plan  สาขาที่เก่ียวข้องต่างๆ  

เทคโนโลยี  : มีโปรแกรมในการรวบรวมและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลตาม
ตัวชี้วัด คือ Program RDU 2016  และรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในรพสต.ผ่านระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัด (HDC)(ใช้ Hos XP ทุก รพช.ยกเว้น รพ.ล าพูน) 

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

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

1. Service Delivery 2. Workforce 3. IT 4.Drug& 
Equipment 

5. Financing 6. 
Governance 

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

-แพทย/์เภสัชกร 
ขาด infecious  
disease 
Specialist 
-พยาบาล 
-ขาดความเข้าใจ/
ความตระหนักต่อ
การใช้ Antibiobic 
(ATB) ที่สามารถท า
ให้เกิดเชื้อดื้อยา 
-ขาดการทบทวน
การใช้ Clinical 
Practise 
Guidelide (CPG)  
และการทบทวน 
Outcome 

-ระบบสารสนเทศ 
ในการบันทึกและ
สื่อสารปัญหาการใช้
ยาและผลลัพธ์ใน
การดูแลของผูป้่วย( 
side effect 
adherence / 
clinical outcome) 
แต่ละราย เช่ือมโยง
กันภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวช้ีวัด 

-รายการยา 
ATB ใน รพช. 
ไม่เพียงพอใน
บางรายการใน
การรักษา 
Sepsis 
-สมุนไพรใน 
Symptomatic 
treatment(CP
G, รายการยา
สมุนไพร) 
-ต้นทุนของ ICS, 
สมุนไพร ที่สูง 
-Lab ในการ 
Culture รพช. 
-Antibiogram 
ระดับจังหวดั 

-ขาดเงิน
กองกลางใน
การบริหาร
จัดการยาใน
ระบบส่งต่อ
ผู้ป่วย 

-คกก. RDU 
ระดับจังหวดั /
ระดับ รพ. (PTC 
หรือ กก.RDU 
ระดับ รพ.) 
-ขาดการ
รายงานผลการ
ด าเนินการใน 
กวป. 
 

รพ.สต. -RUA (รพ.ขนาดใหญ่
โดยเฉพาะที่มีแพทย์
ประจ าอยู่) 
-DM (Metformin 
First line) 
-NSAIDs ซ้ าซ้อน(RDU 
Community) 

-แพทย์ Fam Med 
-เภสัชกร 
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-นักวิชาการ
สาธารณสุข 
-ขาดการทบทวน
การใช้ CPG และ
การทบทวน 
Outcome 

-IT ในการบันทึก
และสื่อสารปญัหา
การใช้ยาและ
ผลลัพธ์ในการดูแล
ของผู้ป่วย( S/E 
adherence / 
clinical outcome) 
แต่ละราย เช่ือมโยง
กันภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวช้ีวัด 
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 การประเมิน Six Building Block RDU 
ระดับ
หน่วย
บริการ 

1. Service 
Delivery 

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

S, F -การส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างรับผิดชอบ 
(Responsible 
Use of 
Antibiotics : 
RUA) 
-AMR (Antibiotic 
refer/ Lab ใน 
รพช เรื่อง 
Culture) 
-การใช้ยาในผู้ป่วย
เบาหวาน DM 
(Metformin First 
line ผลงาน
60.98% เกณฑ์ 
80 %) 
-NSAIDs ในผู้ป่วย
โรคไต 
- Inhale 
corticosteroid 
(ICS) ใน Asthma 
(45.67% เกณฑ์ 
80 %) 
 

-แพทย์/เภสัชกร 
ขาด infecious  
disease 
Specialist 
-พยาบาล 
-ขาดความเข้าใจ/
ความตระหนักต่อ
การใช้ Antibiobic 
(ATB) ที่สามารถท า
ให้เกิดเชื้อดื้อยา 
-ขาดการทบทวน
การใช้ Clinical 
Practise 
Guidelide (CPG)  
และการทบทวน 
Outcome 

-ระบบสารสนเทศ 
ในการบันทึกและ
สื่อสารปัญหาการ
ใช้ยาและผลลัพธ์
ในการดูแลของ
ผู้ป่วย (side 
effect 
adherence / 
clinical 
outcome) แต่ละ
ราย เช่ือมโยงกัน
ภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวช้ีวัด 

-รายการยา ATB ใน 
รพช. ไม่เพียงพอใน
บางรายการในการ
รักษา Sepsis 
-สมุนไพรใน 
Symptomatic 
treatment(CPG, 
รายการยาสมุนไพร) 
-ต้นทุนของ ICS, 
สมุนไพร ที่สูง 
-Lab ในการ Culture 
รพช. 
-Antibiogram ระดับ
จังหวัด 

-ขาดเงิน
กองกลางในการ
บริหารจดัการ
ยาในระบบส่ง
ต่อผู้ป่วย 

-คกก. RDU 
ระดับจังหวดั /
ระดับ รพ. (PTC 
หรือ กก.RDU 
ระดับ รพ.) 
-ขาดการรายงาน
ผลการ
ด าเนินการใน 
กวป. 
 

รพ.สต. -RUA (รพ.ขนาด
ใหญ่โดยเฉพาะที่มี
แพทย์ประจ าอยู่) 
-DM (Metformin 
First line) 
-NSAIDs ซ้ าซ้อน
(RDU 
Community) 

-แพทย์ Fam Med 
-เภสัชกร 
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-นักวิชาการ
สาธารณสุข 
-ขาดการทบทวน
การใช้ CPG และ
การทบทวน 
Outcome 

-IT ในการบันทึก
และสื่อสารปญัหา
การใช้ยาและ
ผลลัพธ์ในการดูแล
ของผู้ป่วย 
( S/E adherence 
/ clinical 
outcome) แต่ละ
ราย เช่ือมโยงกัน
ภายใน CUP 
-IT ในการประเมิน
ตัวช้ีวัด 
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แผนการด าเนินการ RDU 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการด าเนินงาน 

RDU ขั้นที่ 2 
สภาพปัญหา 

(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

1.รพ.ป่าซาง AD : มีแพทย์ Intern ที่หมุนเวียนใหม่มาที่ 
รพช.ทุก 2 เดือน ซึ่ งกว่าวิ เคราะห์จะคืน
ข้อมูลการสั่งใช้ยาให้แพทย์ก็ย้ายไปที่อ่ืนแล้ว 
Metformin พ บ ค น ไข้ เก่ า เป ลี่ ย น ไป ใช้ 
insulin 

-คืนข้อมูลการสั่งใช้ยา
ทุก 2 สัปดาห์ 
- RDU ให้ผู้สั่งใช้ยา
ทุกคน 

- น าเข้าที่ประชุม
องค์กรแพทย์ 

2.รพ.ลี้ ATB มีการใช้เยอะ พบว่ายังไม่มีการกรอง
ข้อมูล 
URI : ดึงข้อมูลแพทย์ที่สั่งใช้ยารายบุคคลมา
วิเคราะห์พบว่า มีการสั่งใช้ ATB เยอะ 
AD, FTW : สภาพพ้ืนที่ ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวเขา การเดินทางมา รพ. ล าบาก 
แพทย์จึงไม่อยากเสี่ยงที่จะไม่ใช้ ATB 
APL : ไม่มีการกรองข้อมูล 
รพสต. แม่ตือ มีแพทย์ประจ า รพสต. ท าให้มี
การสั่งใช้ ATB เยอะ 

กรองข้อมูลดูการ Dx 
, ReDx ของหมอ 
และคุยกับแพทย์ช่วย
ลบ Dx ทีไ่ม่ใช่ออก 
 

-Feedback ข้อมูล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย์ 
-เพ่ิมความยากในการ
สั่งจ่าย ATB เช่น 
การคีย์ชื่อยาในการ
สั่งจ่าย 

แผน RDU 
ระดับ
หน่วย
บริการ 

1. Service 
Delivery 

2. Workforce 3. IT 4.Drug& 
Equipment 

5. Financing 6. 
Governance 

S, F, 
รพ.สต. 

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

-จัดอบรม RUA 
แพทย์ และ เภสัช
กรทั้งจังหวัด 
-AMR ใน รพ.
ล าพูน 
-RDU 
Community 
-ส่งเภสัชกร
ฝึกอบรมผู้ป่วย
เฉพาะโรค DM 
Hypertesion 
COPD 

-พัฒนาโปรแกรม
บันทึกปัญหาการใช้
ยา และผลลัพธ์ใน
การใช้ยาผู้ป่วย 
NCD รายบุคคล 
เพื่อเช่ือมโยงกับ
ระบบ
โปรแกรมหลักของ 
รพ. 
-ประเมินผลใช้ 
Score 
monitoring ราย 
รพ. / ราย โรค / 
ราย แพทย ์

-บริหารจดัการยา
ระบบ refer เน้น
เรื่อง ATB , DM  
 
-CPG มาตรฐานใน
การใช้ยาสมุนไพร / 
รายการยาสมุนไพร
ครบทุก รพ. 
 
 

-จัดตั้งกองทุน
บริหารจดัการ
ยา refer ระดับ
จังหวัด 
-จัดตั้ง
อนุกรรมการ
บริหารจดัการยา 
refer ระดับ
จังหวัด(เสนอ 
ผชชว. เป็น
ประธาน และ 
รองแพทย์ รพ.
ล าพูน และ หน.
กง. เภสัช รพ.
ล าพูน เป็น รอง
ประธาน) 
 

นิเทศติดตาม
ร่วมกับ 
คกก.Service 
plan 
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RDU ขั้นที่ 2 
สภาพปัญหา 

(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) 
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

3. เวียงหนองล่อง ATB มีการใช้เยอะ พบว่า 
ยังไม่มีการกรองข้อมูล 
URI : ดึงข้อมูลแพทย์ที่สั่งใช้ยารายบุคคลมา
วิเคราะห์พบว่า มีการสั่งใช้ ATB เยอะ 

กรองข้อมูล -Feedback ข้อมูล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย์ 

4.รพ.บา้นโฮ่ง URI : วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ารหัสโรคส่วน
ใหญ่ที่ ใช้ ATB เยอะ คือ J209 จึงได้จัดท า 
Guideline เพ่ือให้แพทย์ระบุเหตุผลในการ
สั่งใช้ ATB 
AD : แพทย์ผู้สั่งใช้ยามีการระบุเหตุผลความ
จ าเป็นต้องใช้ 
APL : ไม่มีการกรองข้อมูล 

กรองข้อมูล -Feedback ข้ อ มู ล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย ์

5.รพ.บ้านธิ ไม่มีการกรองข้อมูล 
แพทย์ซึ่งเป็นประธาน PTC ลาออก ซึ่งแพทย์
ที่มาแทนไม่กล้าคุยกับ Staff 
AD : พ บ ว่ า มี ก า ร สั่ ง ใช้ ย า  ATB สู งขึ้ น 
เนื่องจากมีเคสท้องเสียแล้วตาย แต่ Pt. มี
โรคหัวใจอยู่แล้ว 

-กรองข้อมูล 
 

-Feedback ข้ อ มู ล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย ์

6.รพ.แม่ทา AD : วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่าในเดือน พ.ย. 
61 มีการใช้ ATB สูงมาก เนื่องจาก มีการลง
รหัสโรคผิด และแพทย์ผู้สั่งใช้ยามีการระบุ
เหตุผลความจ าเป็นในการสั่งใช้ยา นอกจากนี้
ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีการบริโภคเนื้อดิบ เช่น 
ลาบหลู้หมู – ควายดิบ ซึ่งท าให้เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย 
APL : ยังไม่มีการกรองข้อมูล 

ล ง พ้ื น ที่ ชุ ม ช น ให้
ความรู้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร 

-Feedback ข้ อ มู ล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย ์

7.รพ.ทุ่งหัวช้าง AD : วิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่ามีการสั่งใช้ยา
ที่ ER เยอะ ซึ่งสั่งใช้โดยพยาบาล นอกจากนี้
ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีการบริโภคเนื้อดิบ ซึ่ง
ท าให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย  
APL : ไม่มีการกรองข้อมูล 
 

จัดอบรม RDU ให้
พยาบาล มีการ
ทบทวนข้อมูล
ย้อนหลังรายเคส
แล้วแต่ไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ จึงได้ท า 
Check list ให้แพทย์
สั่งใช้ยา ATB กับ Pt. 
AD ทุกราย 

-Feedback ข้ อ มู ล
แพทย์รายบุคคลให้
องค์กรแพทย ์
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แผนงาน/กิจกรรมที่จะด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหา กิจกรรม เวลาด าเนินการ รายละเอียด 
ความเข้าใจและความ
ตระหนักรู้ของแพทย์ 
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการสั่งใช้
ยาปฏิชีวนะ ตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
 

ประชุมวิชาการ
เสริมสร้างองค์
ความรู้และทัศนคติ 
ในแพทย์ และเภสัช
กรทั้งจังหวัด 
 

29-30 พ.ย. 61 เสริมสร้างองค์ความรู้และทัศนคติใน
การสั่งใช้ยา RDU ในแพทย์ และเภสัช
กรทั้งจังหวัด 

 ประชุม
คณะกรรมการ เพื่อ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

ทุกเดือน 
ในปี 2562 

จัดท า RDU Scored เพ่ือรายงานและ
ส่งคืนข้อมูลไปยังพ้ืนที่ 
 

ลงพ้ืนที่ติดตามการ
ด าเนินงาน RDU 

ลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม เพ่ือสร้าง
กลยุทธ์  และ
รับทราบปัญหา 

ไตรมาส 3  
ปี 2562 

ลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน  RDU 
โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับ Service 
Plan ที่เกี่ยวข้อง  โดยลงพ้ืนที่อ าเภอ
ละแห่ ง 1 ครั้ ง/ปี  เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงาน RDU  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
1.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
2.รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
 

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินการ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
RDU 1 ขั้นที่ 1 
และ 2 
 

ด าเนินกิจกรรม
ตามกุญแจ 
PLEASE 

1. ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 1 
- ส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
- PTC เข้มแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาที่ ไม่ เหมาะสมออกจากบัญชียา

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

กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 

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

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

ลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน 2 
กลุ่มโรค ได้แก่ RI 
และ AD 

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

 
 

Small Success  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

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

RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 90 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 95 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
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ตาราง 62 สรุปผลการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ ไตรมาส 3  

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 

ภาพรวมจังหวัด 
(ที่ผ่าน) 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตามRDU2) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด:  
1. RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของรพ.ทั้งหมด 
2. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของรพ.ทั้งหมด  

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

8 

ผลงาน 
1.จ านวน รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 

8 

R  RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100 

2.จ านวน รพ.ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 3 

RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 37.5 

 

มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU  ขั้นที่  3  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลแม่ทา 
(คิดเป็นร้อยละ 25.0) 
*หมายเหตุ :ร้อยละ RDU ข้ันท่ี 1 ค านวณจาก จ านวน รพ.ท่ีผ่านข้ันท่ี 1และข้ันท่ี2 รวมกัน เช่น  จังหวัด ก. มีจ านวน รพ.ท้ังหมด 10 แห่ง  ผ่านเง่ือนไขเฉพาะข้ัน 1 จ านวน 
6 แห่ง และผ่านเง่ือนไขข้ันท่ี 2 จ านวน 2 แห่ง  ดังนั้น  ร้อยละของ RDU ข้ันท่ี 1 = (6+2) x100 /10   = 80% 
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4.2 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560-2562 (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562) 

ตาราง 63 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560-2562 

ปี RDU เป้าหมายตวัชี้วัด 
A S M1-M2 F1-F2 รพ.สต. สรุป 

จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % จน. ผ่าน % 

2560 
RDU1 (5ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 6 85.7 - - - - - - 

*RDU2 ≥40(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 7 87.5 - - - 

RDUขั้นที่1 ≥80 - - - - - - - - - - - - - - - 8 7 87.5 

2561 

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

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

RDUขั้นที่1 ≥80 - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 100 

RDU1 (12ตัว) - - - 1 0 0 - - - 7 1 12.5 - - - - - - 

**RDU2 ≥60(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 8 100 - - - 

RDUขั้นที่2 ≥20 - - - - - - - - - - - - - - - 8 1 12.5 

2562 

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

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

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

RDU1 (12ตัว) - - - 1 1 100 - - - 7 2 25.0 - - - - - - 

**RDU2 ≥60(2ตัว) - - - - - - - - - - - - 8* 8 100 - - - 

RDUขั้นที่2 ≥20 - - - - - - - - - - - - - - - 8 3 37.5 

RDU1 (18ตัว)          7 2 25.0       
**RDU2 ≥100(2ตัว)                   

RDUขั้นที่3 เกณฑ์ปี 63                8 2 25.0 
หมายเหตุ : *CUP (จ านวนกลุ่ม รพ.สต.)คิดตามจ านวนโรงพยาบาล **จ านวน รพ.สต.ใน CUP นั้นๆทั้งหมด 
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4.3 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และ ขั้นที ่2 จ าแนกตามโรงพยาบาล (ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562) 

ตาราง 64 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1 และ ขั้นที ่2 จ าแนกตามโรงพยาบาล(ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562) 

รายชื่อรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

RDU 1 (ขั้นที่1) 

 
 
 

RDU1 (ขั้นที่ 2) RDU 2 

สรุปผล 
RDU 

โรงพยา
บาล
ต่าง  ๆ

(ผ่าน/ตก) 
1)  ร้อยละการสั่งใช้

ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

2)  การด าเนินงาน
ของ PTC ในการ

ช้ีน าส่งเสริม 
RDU 

3)  รายการยา 
ท่ีควรตัดออก 
8 รายการ          

ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชี รพ. 

4)  การจัดท า 
ฉลากมาตรฐาน  

 
 

5) การส่งเสริม
จริยธรรมในการ
จัดซื้อยาและ

ส่งเสริมการขายยา 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช้
Gliben 
clamideใน DM 
สูงอายุ/ไตระดับ 3 

6) ร้อยละการใช้ 
NSAIDs ใน
ผู้ป่วยไต ระดับ 
3 

7.) จ านวนสตรี
ตั้งครรภ์ท่ีใช้ยา 
Warfarin, Statin, 
Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับอ าเภอท่ี
ผ่านเกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะ
ท้ังโรค RI และ AD 
 

 
1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ผล ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน
/ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน
/ตก 

ผล ผ่าน/ตก ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผล 
ผ่าน/
ตก 

ผ่าน ท้ังหมด ร้อยละ 
ขั้นท่ี 
1 

ขั้นท่ี 
2 

 1.รพ. ล าพูน S 89.77  ระดบั 4   1  ระดบั 4  ระดบั 4  27.84  15.14  32.48  12.73  0  0.94  0  17 17 100   

 2.รพ. บ้านธิ F2 93.76  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  23.24 × 34.84 × 36.76  16.13 × 0  0.49  0  2 2 100  × 

 3.รพ. บ้านโฮ่ง F2 92.01  ระดับ 3  0  ระดับ 3  ระดับ 3  19.92  21.30 × 50.51 × 9.09  0  0.41  0  9 9 100  × 

 4.รพ. ลี้ F1 91.72  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  19.70  33.58 × 57.45 × 10.32  0  2.17  0  12 13 85.71  × 

 5.รพ. ทุ่งหัวช้าง F2 93.24  ระดับ 3  0  ระดับ 3  ระดับ 3  12.46  29.13 × 53.18 × 32.00 × 0  3.26  0  4 4 100  × 

 6.รพ. เวียงหนองล่อง F3 93.55  ระดับ 3  1  ระดับ 3  ระดับ 3  21.43 × 17.08  60.45 × 0  0  1.71  0  4 4 100  × 

 7.รพ. ป่าซาง F2 95.91  ระดับ 4  0  ระดับ 4  ระดับ 3  18.37  16.50  38.21  0  0  0.53  0  13 13 100   

8.รพ. แม่ทา F2 95.52  ระดับ 4  1  ระดับ 4  ระดับ 3  13.52  17.86  31.11  0  0  2.13  0  8 9 88.89   

เกณฑ์เป้าหมาย  

รพ. ระดับ 
A ≥ 75 % 
S ≥ 80% 

M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3 ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  

 
เกณฑ์ข้ันท่ี 2 

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

เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ ร้อยละ 20 

 

    ≤ ร้อยละ 20 

   เกณฑ์ข้ันท่ี 2 
≤ ร้อยละ 50 
เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ ร้อยละ 40 

   เกณฑ์ข้ันท่ี 2 
≤ ร้อยละ 15 
เกณฑ์ข้ันท่ี 3 
≤ ร้อยละ 10 

≤ ร้อยละ 5 ≤ ร้อยละ 10 0 ราย 
ข้ัน 1 ≥ ร้อยละ 40 
ข้ัน 2 ≥ ร้อยละ 60 

RDU
1 ข้ัน 

1 
+RD
U2 

ข้ัน 1 

RDU
1 ข้ัน 

2 
+RD
U2 

ข้ัน 2 
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สรุปประเด็นส าคัญที่ เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

- จะต้องมีการบูรณาการระหว่าง Service plan ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น ตัวชี้วัด
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤40% และตัวชี้วัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤10% เป็นต้น 

- การด าเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาล โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และมีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัด หรือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังมีบางโรงพยาบาลมีการขับ
เคลื่อนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- การสร้างความรู้/ความเข้าใจของผู้สั่งใช้ยา เกี่ยวกับการลงรหัสโรค (ICD-10) ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด RDU 
- ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ตาม

แนวทางที่ก าหนด รวมทั้งความเข้าใจและความตระหนักของผู้ป่วยและผู้รับบริการถึงการใช้ยาตามความ
จ าเป็น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนถึงประสบความส าเร็จ 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 

การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ

ตรวจ 
สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ

รับไปประสานหรือ
ด าเนินการต่อ 

1. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
รักษาและการสั่งใช้ยา ยังมีการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะไม่เป็นไปตามแนวทางและ
มาตรฐานการรักษาท่ีก าหนด
โดยเฉพาะการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 
กลุ่มโรค (URI / AD / FTW / APL)  

- สสจ.ควรจัดท าเป็นหนังสือแจ้ง
เวียนไปยังทุกอ าเภอ เพ่ือให้แต่
ละ รพ.แต่ละแห่งมีการวิเคราะห์
และคืนข้อมูลการสั่งใช้ยาให้
แพทยร์ายบุคคล พร้อมทั้ง 
feedback ข้อมูลให้องค์กรแพทย์ 
- อบรมให้ความรู้/สร้างความ
เข้าใจในแนวทางการรักษา และ
การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ให้กับแพทย์/ผู้สั่งใช้ยา เภสัชกร 
- คืนข้อมูลการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
ใน 4 กลุ่มโรครายบุคคลแก่แพทย์
และผู้สั่งใช้ยา 
- สุ่มการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 
กลุ่มโรค ในแต่ละเดือน เพ่ือดูว่ามี
การสั่งใช้ยาอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมหรือไม่ สัมพันธ์กับรหัส
การวินิจฉัยโรค (ICD-10)  หรือไม่ 
 

ประสานแพทย์/ทีมสหวิชาชีพ 
ตัวแทนในระดับประเทศเพ่ือ
ชี้ แ จ ง/ท าความ เข้ า ใจ  ให้
ข้อมูลต่อแพทย์/ผู้สั่งใช้ยาให้
เกิดความมั่นใจในการสั่งใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสานหรือ

ด าเนินการต่อ 
2. ปัญหาการดึงข้อมูลตัวชี้วัดจาก
โปรแกรม RDU2016 ที่ดึงหมดทั้งโรค
หลักและโรคร่วม ท าให้การ
ประมวลผล มีข้อมูลคลาดเคลื่อนบาง
ตัวชี้วัด  

น าข้อมูลมาวิเคราะห์และกรอง
ข้อมูลก่อนการรายงานผล 

ประสาน กบรส. เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล HDC หรือพัฒนา
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ กฎหมาย 
ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก และการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดยังมีปัญหาในเรื่องนิยามและความชัดเจนของ

การเก็บข้อมูล เนื่องจากใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น คือ Program RDU 2016 แต่ยังไม่ใช่โปรแกรม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบรับรอง ควรจะมีโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานจากฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจากส่วนกลาง 
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 งานบริหารเวชภัณฑ์และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด 
 

สถานการณ์ และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดตรวจราชการประจ าปี 2562 ในส่วนของตัวชี้วัดยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีสถานพยาบาลในสังกัดจ านวน 8 แห่ง โดยเป็น
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ได้มีการก าหนดมาตรการ การด าเนินการตามแนว
ทางการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบอ่ืนๆอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการ
ด าเนินงานจัดซื้อร่วมในปีงบประมาณ 2562  มีการด าเนินการจัดซื้อร่วมการสืบราคาจัดซื้อร่วม โดย
โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องน าผลไปด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

เป้าหมาย  
มีการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ระดับจังหวัด และมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์

อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

ผลการด าเนินงาน   
ข้อมูลเชิงปริมาณ ( ผลงานตั้งแต่ ต.ค.2561 – ก.ย. 2562 ) 

1.มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน  
ในปีงบประมาณ 2562  ด าเนินการจัดซื้อจ านวน 407  รายการ แยกเป็น ยา 202 รายการ วัสดุ

การแพทย์ 143   รายการ  วัสดุทันตกรรม 23  รายการ วัสดุชันสูตร ๓๙ รายการ  โดยเริ่มจัดซื้อตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2561 สิ้นสุดระยะเวลา เดือนกันยายน 2562  

 

ผลการด าเนินงาน 
มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดและระดับเขตตรวจราชการของโรงพยาบาลใน

สังกัดคิดเป็นร้อยละ 22.89 
ตาราง 65 แสดงมูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ ปี 2562 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4) 

มูลค่าจัดซื้อร่วม : A 
(บาท) 

มูลค่าจัดซื้อทั้งหมด : B 
(บาท) 

ร้อยละจัดซื้อร่วม 

ยา 46,603,692.89 170,506,794.08 27.33 
วัสดุการแพทย์ 11,997,288.47 91,332,351.79 13.14 
วัสดุทันกรรม 1,083,653.58 3,116,141.49 34.78 
วัสดุชันสูตร  9,691,930.97 38,086,446.63 25.45 

รวม 69,376,565.91 303,041,733.99 22.89 
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ตาราง 66 แสดงร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน แยกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล ร้อยละขอมูลค่าจัดซื้อร่วมปี 2562  

ล าพูน 11.95 
ลี้ 62.40 
ป่าซาง 46.19 
บ้านโฮ่ง 58.85 
แม่ทา 55.56 
ทุ่งหัวช้าง 57.34 
บ้านธิ 69.35 
เวียงหนองล่อง 54.45 

รวม 22.89 
 

2. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลชุมชน      
 

ผลการด าเนินงาน 
รพช.ทุกแห่งมีร้อยละของการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เกินร้อยละ 90  (เกณฑ์ ร้อยละ 90 ) 
 

ตาราง 67 เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของการจัดซื้อประเภทต่างๆ อัตราคงคลังของเวชภัณฑ์แต่ละประเภท  
             ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปี 2562  

 

โรงพยาบาล 
สัดส่วนมูลค่า 

 (ร้อยละ) 
ED NED 

บ้านธิ 98.00 2.00 
แม่ทา 99.14 0.86 
ป่าซาง 95.67 4.33 
บ้านโฮ่ง 98.01 1.99 
ลี้ 97.59 2.41 
ทุ่งหัวช้าง 97.38 2.62 
เวียงหนองล่อง 98.06 1.94 

รวม  97.37 2.63 
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3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจ าปี ที่ได้รับการอนุมัติประจ าปี 2562 
การจัดชื้อประกอบไปด้วยแผนการจัดซื้อ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอ๊กซ

เรย์ และวัสดุทันตกรรม  และแผนการจัดจ้างประกอบด้วยแผนการจ้างทางห้องปฏิบัติการ การจ้างทางทันตก
รรม และการจ้างทางรังสี ดังตาราง 
ตาราง 68  แสดงมูลค่ารวม แผนการจัดซื้อปี 2562  
 

โรงพยาบาล 

มูลค่ารวม แผนการจัดซ้ือปี 2562(บาท) 
(บาท) 

รวมแผน
จัดซ้ือ 2562 

ประเภทเวชภัณฑ ์
ยา วัสดุการแพทย ์ ว.เอ๊กซ์เรย์ รวม ว.

การแพทย ์
เอ๊กซ์เรย์ 

วัสดุทันตก
รรม 

วัสดุ
วิทยาศาสตร ์

ล าพูน 161,000,005.00 87,750,000.00 0.00 87,750,000.00 1,570,000.00 35,000,000.00 285,320,005.00 

ป่าซาง 12,671,394.62 5,186,790.97 0.00 5,186,790.97 772,543.48 3,513,613.00 22,144,342.07 

ลี้ 13,904,723.75 5,062,137.45 85,000.00 5,147,137.45 600,000.00 4,000,000.00 23,651,861.20 

บ้านโฮ่ง 7,299,991.19 1,853,456.68 146,529.00 1,999,985.68 490,211.98 2,201,529.00 11,991,717.85 

แม่ทา 6,270,786.94 1,799,985.04 0.00 1,799,985.04 269,776.74 1,600,016.90 9,940,565.62 

บ้านธ ิ 4,296,044.47 1,139,912.30 240,488.70 1,380,401.00 421,162.50 1,344,700.26 7,442,308.23 

ทุ่งหัวช้าง 4,000,010.74 1,468,689.82 135,914.60 1,604,604.42 484,113.60 1,500,007.00 7,588,735.76 

เวียง
หนองล่อง 3,496,575.00 869,961.17 208,254.00 1,078,215.17 516,161.35 1,234,630.25 6,325,581.77 

รวม 212,939,531.71 105,130,933.43 816,186.30 105,947,119.73 5,123,969.65 50,394,496.41 374,405,117.50 

 
 

โรงพยาบาล 

มูลค่ารวมแผนการจัดจ้างป ี2562(บาท) 

รวมแผนการจัด
จ้าง 2562 

รวมแผนจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
ปี 2562 

ประเภทการจ้าง 

รังสี ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ 

ล าพูน 24,447,400.00 430,000.00 13,710,000.00 38,587,400.00 323,907,405.00 
ป่าซาง 4,800,000.00 494,220.00 1,498,920.00 6,793,140.00 28,937,482.07 
ลี้ 2,200,000.00 101,800.00 1,571,360.00 3,873,160.00 27,525,021.20 
บ้านโฮ่ง 1,000,000.00 300,000.00 1,004,160.00 2,304,160.00 14,295,877.85 
แม่ทา 400,000.00 130,000.00 500,000.00 1,030,000.00 10,970,565.62 
บ้านธ ิ 183,400.00 173,560.00 418885.00 806,085.00 8,248,393.23 
ทุ่งหัวช้าง       

400,000.00  100,000.00 560,450.00 1,060,450.00 8,649,185.76 
เวียงหนองล่อง 841,900.00 380,000.00 359,140.00 1,581,040.00 7,906,621.77 

รวม 34,272,700.00 2,109,580.00 19,622,915.00 56,035,435.00 430,440,552.50 
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ข้อมูลคุณภาพ 
1.การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
1.1 มีคณะกรรมการ/คณะท างาน  
     1) มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน คณะท างานเสนอข้อมูลคุณภาพ

ด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ และยาแผนไทย  จังหวัดล าพูน  เพ่ือด าเนินการ
คัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ การก าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือกบริษัทผู้จัดจ าหน่าย การควบคุมก ากับติดตาม
การจัดซื้อและคุณภาพเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด  

     2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ และคณะท างาน
พัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุชันสูตร  
จังหวัดล าพูน เพื่อลดต้นทุนด้านเวชภัณฑ์ของหน่วยงานและให้มีการใช้เวชภัณฑ์ ที่เหมาะสมในหน่วยบริการ 
แต่ละระดับ 

        3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอ าเภอ และคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัดของโรงพยาบาล เพ่ือด าเนินควบคุมการบริหาร
เวชภัณฑ์ของอ าเภอ 

2.จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
โรงพยาบาลทุกแห่งซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลล าพูนแลโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง ได้จัดท า

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละประเภท และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557 โดยประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย และให้โรงพยาบาลด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
สวัสดิการของโรงพยาบาลในรูปแบบคณะกรรมการสวัสดิการระดับโรงพยาบาล 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
1. การจัดซื้อร่วมในเวชภัณฑ์บางประเภทยังมีมูลค่า ไม่ถึงเกณฑ์ เช่น วัสดุการแพทย์ มีผลการ

ด าเนินการจัดซื้อร่วม โดยมีสาเหตุจาก มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ส่วนใหญ่ เป็นมูลค่าการจัดซื้อของ
โรงพยาบาลล าพูนและรายการจัดซื้อร่วมของโรงพยาบาลล าพูนมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับการจัดซื้อทั้งหมด 
เนื่องจาก เป็นโรงพยาบาลทั่วไปรายการเวชภัณฑ์เฉพาะทางจ านวนมาก  

2. ระยะเวลาในการด าเนินการมีความล่าช้า อาจจะเนื่องมาจากการรอแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ได้รับการอนุมัติซึ่งจะเสร็จสิ้นหลังเดือนตุลาคม ท าให้กระบวนการจัดซื้อร่วมประจ าเริ่มไม่ตรง
ปีงบประมาณและล่าช้าออกไป และการด าเนินการพร้อมกันหลายประเภทเวชภัณฑ์ท าให้ เกิดการล่าช้าใน
กระบวนการ ต้องใช้เวลามากให้การรวมกันเพื่อพิจารณาผลการจัดซื้อ 

3. การติดตามควบคุมก ากับ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ เช่น 
ปัญหาสถานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล ท าให้การจัดซื้อร่วมๆในรายการเวชภัณฑ์ผ่านบริษัทที่ได้รับ
การคัดเลือกไม่สามารถจัดซื้อได้จึงจะต้องจัดซื้อในรายการและบริษัทนอกเหนือจากที่ได้รับการคัดเลือก  

4. ควรเน้นการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด มากกว่าการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ซึ่งอาศัยระยะเวลาในการด าเนินงานมาก ท าให้เสียโอกาสใน
การจัดซื้อของโรงพยาบาล  
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 งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
 

สถานการณ ์
 งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เป็นภารกิจที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค

และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพในจังหวัดล าพูน เนื่องจาก ยังคงพบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัย อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว มีการโฆษณา โอ้อวด เกินจริงในผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์เป็นจ านวนมาก การโฆษณาขาย
ตรงต่อผู้บริโภคโดยตรง ยากต่อการตรวจสอบ และพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ฉลากไม่ถูกต้อง การ
ท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือ
เฝ้าระวังปัญหาการบริโภคในชุมชน โดยผู้ที่อาศัยในชุมชน ให้รู้จักดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังภัยจากสินค้าและ
บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในหลายเครือข่าย 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  เครือข่าย ครูและนักเรียน อย.น้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   (อสม.) องค์กร
ผู้บริโภคภาคประชาชน  และสื่อมวลชน ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมครูแกนน า อย.น้อย ในการใช้สื่อพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 จังหวัดในการ
ด าเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ครู ผู้ประกอบการ อสม. แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ และการเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม
เครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดล าพูน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดล าพูน 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) 
เป้าหมาย (ตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 2 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ครูแกนน าได้รับการอบรมการใช้รูปแบบการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ครูแกนน าซึ่งผ่านการอบรมมีการน ารูปแบบการปรับเปลี่ยน  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ 
กิจกรรม  

1.สนับสนุนให้โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรม อย.น้อย  
2.สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีการด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ขอรับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
3.การอบรมครูแกนน า อย.น้อย ในการใช้สื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเพ่ือลดโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
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ผลการด าเนินงาน 
1) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จังหวัดล าพูน มีเป้าหมายการอบรมครูแกนน า อย.น้อย ในการใช้สื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บริโภคเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จ านวน 15 โรงเรียน และได้จัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีโรงเรียนที่เข้ารับการ
อบรมเกินเป้าหมาย 22 โรงเรียน และทุกโรงเรียนมีการน าสื่อการสอนที่ได้รับไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 
100 (ท้ัง 2 ตัวชี้วัด) 

2) ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ  
จังหวัดล าพูน มีโรงเรียนทั้งสิ้น 225 แห่ง แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษาขยายโอกาส ประถมศึกษา 

เป็น 15 แห่ง 30 แห่ง และ180 แห่งตามล าดับ โดยมีการด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนคิดเป็น ร้อยละ 93.3   
ร้อยละ 73.3 และร้อยละ 38.3 ตามล าดับ (14 แห่ง 22 แห่ง และ 69 แห่ง) โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ได้แก่ สนับสนุนชุดทดสอบให้แก่โรงเรียน จ านวน 40 แห่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
โรงเรียน จ านวน 19 แห่ง 
 

2 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จังหวัดล าพูน เป็น 1 ใน 25 จังหวัดที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนร่วมใจ 

ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในโครงการ “บ้านห้วยแพ่ง ชุมชนสุข สุขภาพดี ลดโรค NCDs ด้วยวิถีบวร.ร.” ด าเนินการ 
ณ ชุมชนบ้านห้วยแพ่ง หมู่ 12 อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน มีจุดประสงค์ให้คนในชุมชนมีความรอบรู้ด้านการอ่านฉลาก
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม รวมถึงให้ชุมชน
มีข้อตกลงร่วมกันในการลดโรค NCDs และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยในชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายจิตอาสาที่รอบ
รู้ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการอ่านฉลาก ลดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรค NCDs การค้นหาบุคคลและร้านค้าต้นแบบ การหาข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการลดโรค NCDs และการ
ประเมินผลโครงการพร้อมกับคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ในลักษณะเครือข่าย บวร.ร. ซึ่งมีการด าเนินการร่วมกัน ระหว่าง วัด ผู้น า
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ นักเรียน ครู หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการด าเนินการพบว่า คนใน
ชุมชนบ้านห้วยแพ่ง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ความเสี่ยงและป่วยเป็นโรค NCDs ส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านการบริโภค
อาหารและยาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและยา มีแนวโน้มดีขึ้นตามไปด้วย และเกิดนวตกรรม     
“ถุงผ้าใบใหญ่ ใส่ใจสุขภาพ” และ “สืบจากขยะ สื่อจากขยะ” ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจของคนในชุมชนเพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อโรค NCDs ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่จ ากัด ไม่อาจวัดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนบ้านห้วยแพ่งได้อย่างชัดเจน ชุมชนบ้านห้วยแพ่งจึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการและ
ขยายผลการด าเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คนในชุมชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากโรค NCDs และ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดโรค NCDs ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 
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การสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคต่างๆ 
สนับสนุนความรู้ โดยการเป็นวิทยากร จัดนิทรรศการ แจกเอกสารแผ่นพับ จัดท าข่าวหัวเขียว ดังตาราง 
จ านวนกิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคต่างๆ 
 

เผยแพร่ข่าวสาร  

จดหมายข่าว 18 เรื่อง  

เว็บไซด์ 23 เรื่อง 

กลุ่มไลน์ 20 เรื่อง 

การจัดนิทรรศการ 2 ครั้ง 

การเป็นวิทยากร 9 ครั้ง 500 คน 

การจัดประชุม/อบรม 11 ครั้ง 1,300 คน 

การบริการให้ยืมสื่อแก่เครือข่ายฯ 7 ครั้ง 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1.พบปัญหาการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องของเครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่าย อย.น้อย มีการปรับเปลี่ยนครู

ผู้รับผิดชอบ และขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของเครือข่ายฯ รวมถึงสื่อสนับสนุนความรู้ต่างๆ จาก
ส่วนกลาง ส่งมาน้อยลง และมีการกระจายข่าวสารในรูปแบบสื่อออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค แต่อาจมีข้อด้อย
ที่ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้นการผลิตสื่อในรูปแบบเดิม ยังคงต้องมีการด าเนินการควบคู่กันไปด้วย 

2.ชุดทดสอบหาสารปนเปื้อนบางอย่าง ไม่สามารถจัดหาซื้อได้ และราคาแพง เช่น ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 
ชุดทดสอบน้ ามันทอดซ้ า ชุดทดสอบหาสารปนเปื้อนในเครื่องส าอาง เป็นต้น บางชุมชนหรือ รพ.สต. บางแห่ง 
ต้องการจัดหาไว้ประจ าในชุมชน แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1.บูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประหยัดงบประมาณ เช่น งาน อย.น้อย เป้าหมายคือ กลุ่ม

นักเรียน สามารถด าเนินการร่วมกับงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ 
2.จัดท าแผนงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือรองรับกรณีมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น หรืองบ

กองทุนหมู่บ้านฯ หรืองบจากแหล่งอ่ืน เป็นต้น  
 

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ 
สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าสวนและแปรรูปผลผลิตเกษตร อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ได้รับ

รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจ าปี 2562  
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 งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 
สถานการณ ์ 

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยายน  2559     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่              
กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม และบุคลากรด้านธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ การ
ด าเนินงานจึงเป็นไปในทางส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพ่ือให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการชี้แจง
นโยบายจากผู้อนุญาตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2562) มีสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 30 แห่ง เป็นกิจการสปา 1 แห่ง และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
29 แห่ง มีผู้ขออนุญาตด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 16 คน และมีผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็น     
ผู้ให้บริการ 799 คน ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน 

จากการส ารวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของจังหวัดล าพูนในปี 2562 พบว่ามีสถานประกอบการ  
ที่เข้าข่ายเป็นเพ่ือสุขภาพจ านวน 16 แห่ง ทุกแห่งเป็นกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เนื่องจากกิจการสปามีมาตรฐาน
ตามกฎหมายสูงกว่ากิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และต้องมีผู้ด าเนินการสปา ท าให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ         
มีต้นทุนในการประกอบกิจการไม่เพียงพอ จึงตัดสินในประกอบกิจการนวดเพ่ือุสุขภาพซึ่งใช้ต้นทุนน้อยกว่าแทน 

สถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้ง 16 แห่ งที่ส ารวจพบ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 12 แห่ง อีก 4 แห่งไม่เปิดท าการในวันที่ไปตรวจสอบ สถาน
ประกอบการทุกแห่งไม่มีความพร้อมด้านความปลอดภัย และ 5 แห่ง ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ตามเกณฑ์
มาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงสถานประกอบการหากประสงค์จะประกอบ
กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ และแจ้งให้มาด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 สถาน
ประกอบการ 9 แห่ง ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว ส่วนสถานประกอบการที่เหลือบางแห่งไม่ประสงค์
ประกอบกิจการต่อ และบางอห่งอยู่ในระหว่างการย้ายสถานที่ จึงยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต 

ผลการด าเนินงาน 
1.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
1. ออกตรวจแนะน าสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่ได้ขออนุญาต 
โครงการการส ารวจสถานการณ์ปัญหาในการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของ

ผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ปี 2562 
พบว่า สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่มาขออนุญาต ทุกแห่งไม่มีความพร้อมในหมวดความ

ปลอดภัย ตามแบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการ ในหมวดด้านสถานที่มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไม่มีความพร้อมในด้านนี้ คิดเป็น 56% 
ปัจจัยอื่นที่ท าให้ผู้ประกอบการไม่มาด าเนินการขอรับใบอนุญาต คือ  
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1.เข้าใจว่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สพส.14)  
คือใบอนุญาตประกอบกิจการ 

2.เข้าใจว่าต้องขออนุญาตเฉพาะการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับเทศบาล 

2.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 ในปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62 มีดังนี้ 
 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพแจ้งเลิกกิจการ จ านวน 3 แห่ง 
 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพยื่นขออนุญาต และได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 16 แห่ง 
 ออกตรวจสถานที่เพ่ือประกอบการอนุญาต 16 ครั้ง 
 ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ านวน 50 ราย 
 ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 220 ราย 

3.) การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1.จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดที่ได้ท าการส ารวจไว้รายอ าเภอ และ
ฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ และข้อมูลผู้ขอ
ใบรับรองผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2.มีการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของกองสถานประกอบการ      
เพ่ือสุขภาพ  

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตาราง 69  ข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ประเภทกิจการ เม
ือง
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(แห่ง) 

กิจการสปา 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

นวดเพื่อสุขภาพ 23 3 1 0 1 1 0 0 29 

นวดเพื่อเสริมความงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 23 3 2 0 1 1 0 0 30 
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ตาราง 70 ข้อมูลการอนุญาตผู้ด าเนินการ และขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ             
             จังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ประเภทใบอนุญาต/ใบรับรอง 
จ านวนใบอนุญาต/ใบรับรองการขึ้นทะเบียน 

หมายเหตุ 
ภูมิล าเนา จ.ล าพูน ภูมิล าเนา จ.อืน่ๆ รวม 

ผู้ด าเนินการ 13 3 16  

ผู้ให้บริการ 392 407 799 
จ.เชียงใหม่  244  คน 
จ.อื่นๆ  163  คน  
(ท างานในจ.เชียงใหม่) 

รวม 405 410 815  
 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
1. ผู้ประกอบการบางส่วนเกิดความเข้าใจผิดว่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการที่ตนได้รับคือ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ และเข้าใจผิดว่าหากขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับ
เทศบาลแล้ว จึงไม่ได้มาด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการ  

2. ผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อ ไม่มายกเลิกใบอนุญาต ท าให้สถาน
ประกอบการยังคงอยู่ในระบบ 

3. ขั้นตอนการอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงบางขั้นตอน ไม่เอ้ือต่อผู้มารับบริการ เช่น 
การให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะด าเนินการออกใบอนุญาตให้ได้ ท าให้ผู้มารับบริการต้อง
เดินทางมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายครั้ง ซึ่งเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ผู้ รับบริการ หากสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการตามกฎหมายให้สะดวกต่อผู้รับบริการก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 
 

 



 

 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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 ความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)   
 

สถานการณ ์
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC)  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของกลุ่มภำรกิจต่ำงๆภำยใต้ระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข(ICS) ในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นภำยในจังหวัด 
รวมทั้งสนับสนุนกำรบริหำรสั่งกำร ประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยำกรให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว
ในภำวะฉุกเฉิน โดยมีคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขรองรับศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  มีกำรจัดเตรียม
โครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) และระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์(ICS)        

ซึ่งทำงกองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนเพ่ือกำรวำง
แผนกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินส ำหรับหน่วยงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด( EOC Assessment 
Tool) ควำมพร้อมของศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน อยู่ในระดับ 52.7 %   ซึ่งผ่ำนเกณฑ์อยู่ที่ 20 %   ซึ่งหมำยถึงศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   อยู่ในระดับควำมส ำเร็จของจังหวัดในกำรพัฒนำศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง  ในปี 2562  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ประกำศ  เปิดศูนย์  EOC ในโรคและภัยสุขภำพในเรื่อง  โรคหัด  
สถำนกำรณ์หมอกควัน  โรคไข้ปวดข้อยุงลำย  และสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้อย่ำงดี         
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน (ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข) จังหวัดล ำพูน ได้ 
กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินฯ ดังนี้ 

1. ได้ทบทวนคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ชุดใหม่ใน
ค ำสั่งที่ 068 / 2562   ลงนำม ณ  วันที่  2 กรกฎำคม 2562  

2. ผู้บัญชำกำรและรองผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ตำมโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับกำรอบรมหลักสูตร ICS ส ำหรับผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน  

2.1. รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  (ผชชบ.)   1   ท่ำน 
2.2. รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  (ผชชส.)    1   ท่ำน 
2.3. หัวหน้ำทีมปฏิบัติกำรระดับจังหวัดในส่วนภำรกิจปฏิบัติกำร (Operation Section)และหัวหน้ำ

ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ตำมโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ได้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือกำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขส ำหรับหัวหน้ำกลุ่ม
ภำระกิจตระหนักรู้สถำนกำรณ์  (SAT) และกลุ่มภำรกิจปฏิบัติกำร  (EOC)  ระดับจังหวัด ปี 2562 ทีมละ 1 ท่ำน 

3. เตรียมสถำนที่อุปกรณ์ตำมควำมเหมำะสม  และ ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ เพ่ือเปิดเป็นศูนย์ 
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) คือ ห้องประชุมดอกแก้ว ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ซึ่งทำงกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรวำงแผนกำรพัฒนำศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินส ำหรับหน่วยงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด( EOC Assessment Tool ) ควำมพร้อม
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ของศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน อยู่ในระดับ 52.7 %   ซึ่งผ่ำนเกณฑ์อยู่ที่ 20 %   ซึ่งหมำยถึงศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   อยู่ในระดับควำมส ำเร็จของจังหวัดในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT)  ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง                                

4. มีกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงส ำคัญของโรคและภัยสุขภำพระดับจังหวัด  ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนดังนี้ 
การล าดับความสำค ัญภัยอันตรายและความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ  
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรจัดล ำดับควำมสำคัญของภัยอันตรำยที่ส่งผลกระทบ
กับสุขภำพประชำชนในพื้นที่โดยวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงด้วยกระบวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญRisk Matrix  
ซึ่งพิจำรณำจำก 1.โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood)2.ผลกระทบหรือควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์หำก
เกิดขึ้น(Consequences)และเมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโดยใช้ Risk  Matrix ท ำให้ทรำบถึง
ควำมส ำคัญของแต่ละเหตุกำรณ์ที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำ“แผนปฏิบัติกำรส ำหรับทุกภัยอันตรำย:
AllHazardsPlan” เพ่ือรองรับกำรยกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินและระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
(EOC&ICS)ในพ้ืนที่ดังนี้ 

โอกาสที่จะเกิดเหต ุการณ์ 

สูงมำก 
(5คะแนน

) 

     

สูง 
(4คะแนน) 

  -มือ เท้ำ ปำก 

 
 
 

-ไข้เลือดออก  

 
ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

   - อ ุบ ัติเหตุหมู่ 

  บนถนน 

 - สำรเคมี
รั่วไหล 
 

 

 - ไข้หวัดใหญ่ 
- มลพ ิ หมอก

ควัน 
 
 
 

 

ต่ ำ 
(2คะแนน) 

   -จมน้ ำ   

แทบไม่มีโอกำส 
(1คะแนน) 

     

 แทบไม่มี 
ผลกระทบ 
(1คะแนน) 

ต่ ำ 
(2คะแนน) 

ปำนกลำง 
(3คะแนน) 

สูง 
(4คะแนน) 

รุนแรงมำก 
(5คะแนน) 
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ผลกระทบหรือความรุนแรง            
เมื่อพิจำรณำจำกกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโดยใช้ Risk Matrix ท ำให้ทรำบถึงควำมสำคัญของแต่ละ

เหตุกำรณ์ที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำหรับทุกภัยอันตรำย : All Hazards Plan เพ่ือรองรับดังนี้ 
1.Biological: ภัยจำกโรคติดเชื้อโรคไข้เลือดออก (อันดับ1) โรคมือเท้ำปำก (อันดับ2) และโรค

ไข้หวัดใหญ่ (อันดับ3) 
2.Chemical Events: ภัยจำกสำรเคมีสำรเคมีรั่วไหล 
3.Natural & Environmental Events: ภัยธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมลพิ หมอกควัน  
4.Explosion & Trauma Events: ภัยจำกอุบัติเหตุ/กำรบำดเจ็บและกำรก่อกำรร้ำย/วินำศกรรม 

อุบัติเหตุหมู่/อุบัติเหตุบนท้องถนน (อันดับ 1) จมน้ ำ (อันดับ 2) 
 

5. มีกำรปฏิบัติงำนจริงกรณี เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข เปิดศูนย์  EOC โรคหัด  
สถำนกำรณ์หมอกควัน  โรคไข้ปวดข้อยุงลำย     

6.ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด มีกำรซ้อมแผน หรือมีกำรยกระดับเปิด
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ จัดท ำโครงกำรโครงกำรอบรมเสริมควำมรู้  ฝึกปฏิบัติ ถ่ำยทอด
แผนอัคคีภัย  และซ้อมแผนอัคคีภัย ส ำนักงำนสำธำรณสุขปี 2562 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1.ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ (ICS) ในแต่กล่องภำรกิจ 

ยังไม่ครอบคลุม ในเรื่องบทบำทหน้ำที่ และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (SOP) ของสมำชิกในแต่ละกล่องภำรกิจ   
2.ควำมรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องกำรกำรจัดท ำแผนโรคและภัยสุขภำพ (AHP) /กำรเขียนแผน IAP 
3.ขำดผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงทีมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ก ำหนดขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมแผนและเป็น Time line ในกำรด ำเนินงำน 
งานที่ส าคัญ  Essential Task 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.ทบทวนโครงสร้ำงระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุขรองรับศูนย์
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) และจัดทีมตระหนัก
รู้สถำนกำรณ์(SAT)ระดับ
จังหวัด จัดท ำผังบัญชำกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
(EOC) ที่สอดคล้องกับ
บริบทและกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ปฏิบัติได้จริงจัดเตรียม
สถำนที่และอุปกรณ์ตำม
ควำมเหมำะสมเพื่อรองรับ
กำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี
เกิดภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัด 
2.พัฒนำหัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจในระบบ EOC ใน
ระดับจังหวัดผู้บัญชำกำร
และรองผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขตำมโครงสร้ำง
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับ
กำรอบรมหลักสูตร ICS 
ส ำหรับผู้บริหำร  
3.จังหวัดมีทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์(SAT)มีกำร
ทบทวน คณะท ำงำนตำมผัง
ฯ และจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรในหน่วยงำน 

1.ประสำนเตรียมทีม 
SAT  
2.มีกำรเฝ้ำระวังตรวจจับ
และประเมินสถำนกำรณ์
กำรเกิดโรคและภัย
สุขภำพโดยทีมตระหนักรู้
สถำนกำรณ์ (SAT) 

1.ประชุม ทีมงำนตำม
ผังโครงสร้ำง เพ่ือ
จัดท ำแผนประคอง
กิจกำรองค์กร และIAP 
(Incident Action 
Plan) แผนปฏิบัติกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
กรณี โรคติดต่อและภัย
สุขภำพ 
2.จัดท ำมำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน SAT 
จังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัดมีกำรซ้อมแผน
หรือมีกำรยกระดับเปิด
ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน
ทำงสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
เพ่ือเปิดศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด และมีกำร
เริ่มปฏิบัติงำนของทีม
ตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT) โดยประเมิน
สถำนกำรณ์โรคและภัย
สุขภำพพ้ืนที่จังหวัด 
2.ประเมินผล ควำม
เหมำะสมของแผน IAP  
และแก้ไขให้เหมำะสม
ต่อกำรใช้งำนจริง 
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 การป้องการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต ้ากว่า 15 ปี 
 

สถานการณ์ 
จากระบบระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC )ของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

และจากข้อมูลการสอบสวนเด็กจมน  า จังหวัดล าพูนมีเด็กอายุต  ากว่า15 ปี เสียชีวิตจากการจมน  า ค่าเฉลี ย 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2559-2561) จังหวัดล าพูนมีจ านวน  2 คน คิดเป็นอัตรา 3.6 ต่อแสนประชากรเด็กที มีอายุ
ต  ากว่า 15 ปี เป้าหมายปี 62 จังหวัดล าพูนไม่เกิน 1 คน อัตรา 1.8 ต่อแสนประชากรเด็กที มีอายุต  ากว่า 15 ปี 

จังหวัดล าพูนเป็นพื นที เสี ยงน้อย (สีเขียว) ที มีอัตราการเสียชีวิต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 ใน
เขตภาคเหนือที เป็นพื นที สีเขียวได้แก่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ 
จังหวัดล าพูนมีการพัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)  ให้ผ่านตามเกณฑ์ที ก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบทั ง 6 ด้าน ใน 10 ด้าน จ านวนทีมที ได้รับการรับรอง merit maker ระดับทองแดง 
ปี 61 จ านวน  3 ทีม คอื อ.ลี  2 ทีมได้แก่ ทีมต าบลนาทราย และทีมต าบลศรีวิชัย อ าเภอบ้านโฮ่ง 1 ทีม 

ซึ งในปี 2562 ได้มีอุบัติการณ์เด็กอายุต  ากว่า 15 ปี จมน  า จ านวน 5 ราย ทุกรายได้รับการสอบสวน  
เสียชีวิตจากการ จมน  า 3 ราย  คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตจากการจมน  า 5.2 ของเด็กอายุต  ากว่า 15 ปี ต่อแสน
ประชากร ซึ งเกิดค่าเป้าหมายการด าเนินงาน จึงได้ขับเคลื อนการพัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)  
ในพื นที เสี ยงและมีอุบัติการณ์จมน  าในเด็กอายุต  ากว่า 15 ปี ได้แก่ อ.เมือง ต.ศรีบัวบาน  อ.แม่ทา ต. ทาสบเส้า  
อ.ป่าซาง ต.มะกอก และอ.บ้านโฮ่ง ต.เหล่ายาว 

 

ผลการด้าเนินงาน 
ตาราง 71 แสดงจ านวนเด็กอายุต  ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน  า  ปี 2560-2562 

รายการ ปี2560 ปี2561 ปี2562 
จ านวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน  า 2 0 3 
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าเด็กต  ากว่า 15 ปีต่อแสนประชากร 3.4 0 5.2 
เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าเด็กต  ากว่า 15ปี 3.6 0 3.6 
จ านวนทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)   0 3 5 
อัตราการสอบสวนการจมน  า 2/2 

100 
0 5/5 

100 
 

จากข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากการจมน  าเด็กต  ากว่า 15 ปีต่อแสนประชากรย้อนหลัง (2560-2562) 
3 ปี เฉลี ย  1.7 คนต่อปี คิดเป็น อัตรา 12.22 ต่อแสนประชากรอายุต  ากว่า 15 ปี   

ในอุบัติเหตุจากการจมน  าทั งที เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ได้รับการสอนสวน จากทีมผู้รับผิดชอบทุกราย
และคืนกลับข้อมูลจากการสอบสวนแก่ผู้ที เกี ยวข้องทุกราย 

ในปี 2562 มีอุบัติเหตุจากการจมน  าในเด็กต  ากว่า 15 ปี ในเดือน ต.ค. 61- ก.พ. 62  จ านวน  3 ราย 
ท าให้ผลการด าเนินงานในล าพูนอยู่อัตราสูงมีระดับ ความรุนแรงเพิ มขึ น  จึงได้เพิ มมาตรการให้ข้อมูลแก่พื นที 
อื นให้เพิ มความส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลติดตาม  จากกพ.62-ตค.62  ยังไม่พบ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจมน  าในเด็กที อายุต  ากว่า 15 ปี 
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ผู้รับผิดชอบงานป้องกันเด็กจมน  าและงานในพื นที ที มีอุบัติการณ์ ได้แก่ อ.เมือง ต.ศรีบัวบาน อ.แม่ทา 
ต.ทาสบเส้า  อ.ป่าซาง ตะมะกอก อ.บ้านโฮ่ง ต.เหล่ายาว  ได้ขับเคลื อนและผลักดันกลไกให้มีการพัฒนาทีม
เครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker)  ขึ นในพื นที ดังกล่าว  

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
1. การน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอ าเภอของหน่วยงานที เกี ยวข้องยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
2. มีและใช้แนวทางการด าเนินงานตามองค์ประกอบของทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker)   

10 ข้อในบางองค์ประกอบไม่เหมาะสมในการด าเนินงานตามเกณฑ์ที ก าหนด  
3. การมีส่วนร่วม  และการบูรณาการงาน ของหน่วยงานที เกี ยวข้อง/ภาคีเครือข่ายยังมีน้อย  

เนื องจากไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาส าคัญในพื นที  
4. ในระดับพื นที ความร่วมมือในการวิเคราะห์แหล่งน  าเสี ยงยังไม่ครอบคลุมและการจัดการแหล่งน  า

เสี ยงแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน/พื นที /ภาคเอกชนที ให้บริการสระน  า 
5. จ านวนเด็กที ผ่านการเรียนหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการจมน  ามีน้อยอันเนื องจากขาด

งบประมาณตลอดจนการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน  าเพื อเอาชีวิตรอดจากการจมน  ามีข้อจ ากัดทั งด้านสถานที  
  

มาตรการการด้าเนินงานและกิจกรรมส้าคัญ    
มาตรการด้านนโยบาย 

มีแผนการสนับสนุนการด าเนินงาน/การติดตามการด าเนินงานระดับอ าเภอโดยมีนโยบายขับเคลื อนงาน
แบบบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพื อผลักดันกลไกให้มีการพัฒนาทีม
ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน  า และขับเคลื อนในงานศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

มาตราการ การด้าเนินงาน 
1.การสร้าง ทีมผู้ก่อการด ี
(Merit Maker) ป้องกัน การจมน  า  
 

- ก าหนดค่าเป้าหมายในการสร้างทีมผู้ก่อการดี ในระดับ อ าเภอ/พื นที  
- ผลักดัน/ขับเคลื อน/เสริมสร้าง/สนับสนุน ให้เกิดการ สร้างและ    
  พัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
  ภาคส่วนต่างๆ  
- จดัเวทีเพื อให้เกิดการแลกเปลี ยนเรียนรู้การด าเนินงาน  
- ติดตาม ประเมิน/รับรองทีมผู้ก่อการด ี 
 

2.การเฝ้าระวัง และการสอบสวน - เฝ้าระวังการจมน  าในพื นที  
- ร่วมสอบสวนการจมน  าของเด็กทุกราย  
 

3.การสื อสาร ประชาสัมพันธ์ - สื อสารประชาสัมพันธ์  
- รณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า  
(เสาร์แรกของเดือนมีนาคม วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  า) 
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 งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 
สถานการณ ์

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดล าพูนยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ ที่สร้างความสูญเสียและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดล าพูนจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2560-2562 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เฉลี่ย 158 คน/ปี คิดเป็น 39 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งแนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบจาก
ข้อมูลของประเทศไทยจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2554 – 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เฉลี่ย 22,000 คน/ปี คิดเป็น 32.6 ต่อประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คน/วัน  เมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ซึ่งไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน แนวโน้มของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงทรงตัวไม่ลดลง ประกอบ
กับจ านวนยานพาหนะและการสัญจรเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมายยังมี
ข้อจ ากัดทั้งด้านก าลังคนและเทคโนโลยี การด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ระดับชุมชน/บุคคล ยังมีน้อย ประชาชน
และชุมชนยังไม่ตระหนัก  
 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 72 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกราย   
              อ าเภอยอดสะสมเดือนตุลาคม – กันยายน  เปรียบเทียบ 3 ปี ปี 2560  - ปี 2562 

อ าเภอ 
ตุลาคม-กันยายน ปี งบฯ 60 ตุลาคม-กันยายน ปี งบฯ 61 ตุลาคม-กันยายน ปีงบฯ 62 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 71 48.72 76 52.01 85 57.98 
แม่ทา 14 35.69 9 23.01 14 35.89 
บ้านโฮ่ง 11 27.19 13 32.33 17 42.49 
ลี้ 21 30.14 16 22.92 21 30.02 
ทุ่งหัวช้าง 5 24.82 4 19.82 1 4.95 
ป่าซาง 29 52.18 17 30.72 20 36.34 
บ้านธิ 8 45.36 8 45.20 4 22.51 
เวียงหนอง
ล่อง 

1 5.68 6 34.25 3 17.23 

รวม 160 39.40 149 36.70 165 40.64 
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ตาราง 73 จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน 
             และยอดสะสมเดือนตุลาคม  – กันยายน ปี 2561 เทียบ ปี 2562 
อ าเภอ เดือน ตุลาคม2560- กันยายน 2561  ตุลาคม 61 – กันยายน 62 

จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย

ละ 
เมือง 76 28 36.84 48 62.34 85 30 35.29 55 64.70 
แม่ทา 9 4 44.44 5 55.56 14 7 50 7 50 
บ้านโฮ่ง 13 4 30.77 9 69.23 17 7 41.18 10 58.82 
ลี้ 16 9 56.25 7 43.75 21 10 47.61 11 52.38 
ทุ่งหัวช้าง  4 2 50.00 2 50.00 1 1 100 0 0 
ป่าซาง 17 10 58.82 7 41.18 20 4 20 16 80 
บ้านธิ 8 4 50 4 50 4 1 25 3 75 
เวียงหนอง
ล่อง 

6 1 16.67 5 83.33 3 2 66.67 1 33.33 

รวม  149 62 41.61 87 58.39 165 62 37.58 103 62.42 
แหล่งที่มา : รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 
แผนภูมิ18 แสดงอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ
     ยอดสะสมเดือนตุลาคม – กันยายน  เปรียบเทียบ ปี 2560  - ปี 2562 

 
จากข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของจังหวัดล าพูนยังอยู่ในอัตราที่สูงมากสร้างความสูญเสีย

และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดล าพูนจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2560-2562 มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดล าพูนเฉลี่ย 158 คน/ปี คิดเป็น 39 ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์ยังคงทรงตัว
ไม่ลดลง ซึ่งแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพ้ืนที่เสี่ยงมีแนวโน้วสูงขึ้น และข้อมูลสอบสวนในประเด็น
ต่างๆ จากอัตราการเสียชีวิต ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิต ที่เกิดเหตุ และ
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ระหว่างน าส่งและในโรงพยาบาล ร้อยละ 62.05ในปี 2562 มีจ านวนเพ่ิมข้ึน จาก 58.39 ในปี 2561  แสดงถึง
อุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิต    
ส่วนใหญ่จากข้อมูลปี 2562พบว่าผู้เสียชีวิต ดื่มสุรา ร้อยละ 31.92 ไม่ทราบการดื่ม  ร้อยละ 39.16 ไม่ดื่ม         
ร้อยละ  28.92  ผู้เสียชีวิตที่ขับข่ีมอเตอร์ไซด์ร้อยละ  77.71  ไม่สวมหมวกนิรภัย  ร้อยละ91.47  ขับรถปิคอัพ       
ไม่คาดเข็มขัด ร้อยละ  41.67 การน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time 
ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อยละ 88.70 แสดงว่าเมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุด
ปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะวิกฤตสีแดงมีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการ
ระดับสูง ภายใน 8 นาที ร้อยละ 67.52 และการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 71.04   

ส่วนข้อมูล ศปถ.จังหวัด จากการสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต พบว่าจ านวนครั้งการ
เกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง แต่จ านวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งสนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุทีม่ีความรุนแรงสูงขึ้น 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินก าหนด  เมาสุรา 

ยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซด์  รถปิคอัพ  รถเก๋ง 
บริเวณจุดเกิดเหตุ ได้แก่ ทางตรง  ทางแยก  ทางโค้ง 
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ ช่วงเวลา  16.01 -20.00 น.  ช่วงเวลา 20.01 -00.00 น.  

ช่วงเวลา 12.01- 16.00 น. 
พบพฤตกิรรมเสี่ยงของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   13 พฤติกรรม    ได้แก่ 

  1.ตัดหน้ากระชั้น 
  2.ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ 
  3.ขับรถเร็วเกินก าหนด 
  4.เมาสุรา 
  5.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
  6.ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 
  7.ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
  8.มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 
  9.ขับรถย้อนศร/ขับรถข้ามเกาะกลางถนน ไม่ควรกลับรถบริเวณจุดห้ามกลับรถ 
  10.แซงรถผิดกฎหมาย 
  11.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
  12.หลับใน 
  13.นั่งกระบะท้าย 
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แนวทางการแก้ปัญหา   
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2565 คือ ลดอัตราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 16 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2565 โดยในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยก าหนดให้ด าเนินงาน
ตาม 4 มาตรฐานหลัก เรียกว่า มาตรฐาน 4 x 4 รายละเอียดดังนี้ 

1)  มาตรการการบริหารจัดการ 
2)  มาตรการการจัดการข้อมูล 
3)  มาตรการการป้องกัน 
4)  มาตรการการรักษา 

 

1) มาตรการการบริหารจัดการ 
-SAT/EOC-RTI : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center 

:EOC) ในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน พร้อมทั้งมีทีมตระหนักรู้ (Situation 
Awareness Team : SAT) รวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์ เพ่ือรายงานผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบสนองต่อสถานการร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการด าเนินงาน SAT/EOC-RTI 
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระดับส่วนกลาง ส านักงานควบคุมป้องกันโรค และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

-Trauma & Emergency Admin Unit (TEA Unit) คุณภาพ : การจัดตั้งหน่วยงาน TEA Unit ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือคืนข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในพ้ืนที่ และมีกิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

-สสอ./รพช.หรือคปสอ.เป็นเลขาร่วมในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ 
(ศปถ. อ าเภอ) โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างกลไกระบบสุขภาพอ าเภอที่มีอยู่ในทุกอ าเภอมาหนุนเสริมการท างานของ ศปถ. อ าเภอ หรือการ
ประชุมสหสาขา โดยใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการป้องกัน 

-เขตสุขภาพ มีจัดท าแผนงานและสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน และก ากับติตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 

 

2) มาตรการจัดการข้อมูล 
-การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลางฯ) ทั้งในระดับประเทศและระดับ

จังหวัด เพ่ือให้ทราบขนาดปัญหาที่แท้จริง วิเคราะห์สาเหตุปัญหา และน าเสนอข้อมูลผ่าน ศปถ.จังหวัด หรือ
การประชุมสหสาขา ส าหรับใช้ประโยชน์ในการชี้เป้าวางแผนงาน และประเมินผล 

-พัฒนาระบบรายานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online) โดยส่วนกลางพัฒนา Software, server, 
system และจัด training ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายระดับ A S M1 

-พัฒนาระบบรายงานการสอบสวนออนไลน์ (Web based reporting system) ส าหรับพ้ืนที่ใช้ใน
การรายงาน และจังหวัด/อ าเภอน าข้อมูลมาสังเคราะห์ แก้ปัญหาในพ้ืนที่ และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ใน
ระดับประเทศ 

-การชี้เป้าจุดเสี่ยง โดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาเพ่ือหาจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน และน าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ. จังหวัดหรือการประชุมสหสาขา   อย่างน้อย 
5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส 
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3) มาตรการป้องกัน 
-ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ(D-RTI) มุ่งมั่นให้เกิด

การด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ(ศปถ. อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น 

-สนับสนุนการด าเนินงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน/ศูนย์เร่งเมา (Community Checkpoint) 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ในการป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางถนน            
ในช่วงเทศกาลหรือในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1) มีการท าประชาคม /ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน 
 2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ/อบรมกลุ่มเสี่ยง/เสียงตาม

สาย/ติดตั้งป้ายมาตรการ 
 3)  การเตรียมความพร้อมด่านชุมชนเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเข้มแข็งจริงจัง 
-ขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนของพยาบาล (Ambulance Safety) ดังนี้ 

 1) การติดตั้งระบบน าทาง GPS 
 2) กล้องบันทึกภาพหน้ารถและผู้ขับขี่ (Car DVR) 
 3) การจ ากัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. 
 4) การอบรมพนักงานขับรถ 
 5) การท าประกันภาคสมัครใจ 
-การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (RTI officer) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/
อ าเภอ และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุม ร ถยนต์ราชการ 
รถพยาบาล บุคลากร ผู้มารับบริการ และพ้ืนที่ของหน่วยงานก าหนดให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็ม
ขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต ์

 

4) มาตรการรักษาพยาบาล โดยการพัฒนาคุณภาพการรักษาตามแนวทาง Service Plan and Emergency 
ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

- EMS คุณภาพ 
- ER คุณภาพ 
- In-hos คุณภาพ 
- Referral System 
มีการทบทวนเคส Injury ทีมี Ps score > 0.75 แต่เสียชีวิต หรือเคสอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ 

โดยมีเป้าหมายผู้บาดเจ็บทีมีค่า Ps score > 0.75 เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 1% 
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การด าเนินงานในภาพรวมของภาคีเครือข่ายที่มีผลต่อการสร้างความส าเร็จในภาคประชาชน      

ยังขาดความต่อเนื่อง 
2.บูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดยังไม่มี

การคืนข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ 
3.การงานป้องกันอุบิเหตุอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีความพร้อม 

ยังไม่มีกระบวนการขับเคลื่อน 
4.การสร้างความเข้าใจในระดับตระหนักรู้ เพ่ือสร้างพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การสวม

หมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัย  การมีวินัยในการขับรถ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
5.นิเทศ ติดตาม สนับสนุนวิชาการ และประเมินผลการด าเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบในระดับอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) ยังไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
6.การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด เพ่ิมมาตรการและต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
ต.ปลอดภัย /ท าป้ายจราจรจากขยะชุมชน  
สร้างวินัยจราจรในศูนย์เด็กเล็ก 
ผู้ปกครองมารับลูกหลานในศูนย์เด็กเล็กต้องสวมหมวกนิรภัย 

 
     
 

 



164 
 

 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ  
 

สถานการณ ์
ในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้การ

สาธารณสุขน า  โดยถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ สอดคล้องกับกระแสสังคมทั่วโลก ที่มี 
แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสมดุล ช่วยลดทอนความผิดต่อผู้เสพ โดยการบ าบัดรักษา ให้สามารถ ลด 
ละ เลิก แทนการลงโทษ ตามแนวคิดเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคี
เครือข่ายในการร่วมแก้ไขปัญหา รวมถึง การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข      

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ด้านการบ าบัดรักษา 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและ ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่กระบวนการค้นหา ส่งต่อ ดูแลช่วยเหลือและ
ติดตามต่อเนื่องภายใต้การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และให้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยคณะท างานระดับจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  และก าหนด
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือภายหลังการบ าบัดรักษา ได้แก่ ร้อยละ 20 Retention Rate และ 
ร้อยละ 40 Remission Rate และติดตามผลการด าเนินงานจาก ระบบรายงาน บสต. และฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม)  

จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติด   
ให้โทษ พ.ศ.2522 และผ่านการรับรองคุณภาพสถานบ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) ครบทั้ง  
8 แห่ง การจัดบริการด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ภายใต้คณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจ
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาเสพติด Cluster) และทีมสหวิชาชีพสาธารณสุข (Case Manager) 
โดยติดตามผลการด าเนินงานจากการนิเทศงาน การประชุม ระบบรายงานกิจกรรม ระบบรายงาน บสต. และ
ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม)  ด้านการบูรณาการเพ่ือจัดบริการและส่งต่อผู้ป่วยทุกระบบ    
มีการประสานงานและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาผ่านคณะท างานโต๊ะข่าว,คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดและคณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

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

มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) มีการด าเนินงานตามแนวทางลดอันตราย
จากยาเสพติดกลุ่ ม เมทแอมเฟตามีน ส าหรับการบ าบัดผู้ ติดอนุ พันธ์ของฝิ่ นเมทาโดนระยะยาว 
(MMT:Methadone Therapy) ได้จัดระบบและเปิดบริการ MMT ในโรงพยาบาลล าพูน (พฤษภาคม 2561)     

ในกรณีโรงพยาบาลชุมชน ที่มีผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การก่อความรุนแรง เกินขีดความสามารถ มีการประสานงานและปรึกษาโรงพยาบาลล าพูน หรือส่งต่อ
โรงพยาบาลเฉพาะทางระดับเขต คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่  
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ผลการด าเนินงาน  

1.ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  

ผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention rate) จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 23.88 
เมื่อพิจารณาแยกรายระบบ พบว่า ระบบสมัครใจ และระบบต้องโทษ มีผลงานสูงกว่าเป้าหมาย  ร้อยละ 21.28 
และ 100 ตามล าดับ ส าหรับระบบบังคับบ าบัด มีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบผลงานระหว่าง
จังหวัดเขตสุขภาพที่1และประเทศ พบว่า จังหวัดล าพูน มีผลงานต่ ากว่าระดับเขต และประเทศ รายละเอียด
ตามตาราง  
ตาราง 74 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตาม   
              ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) จังหวัดล าพูน ปี 2562 เปรียบเทียบเขตสุขภาพท่ี 1 และประเทศ 

 

ระบบ ร้อยละ 20 Retention rate 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ประเทศ 

สมัครใจ 21.28 29.92 37.16 
บังคับบ าบัด 12.16 39.92 30.97 
ต้องโทษ 100 22.29 18.15 

รวม 23.88 33.09 32.11 
ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข (ณ 24 ต.ค.62) 

2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบ
ตามก าหนด ( 3 month Remission rate)  

ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 40.89 เมื่อพิจารณา
แยกรายระบบ พบว่า ระบบสมัครใจ และระบบต้องโทษ มีผลงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 56.02 และ 68.1 
ตามล าดับ ส าหรับระบบบังคับบ าบัด มีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบผลงานระหว่างจังหวัด เขต
สุขภาพที่ 1 และประเทศ พบว่าจังหวัดล าพูนมีผลงานต่ ากว่าระดับเขตและประเทศ รายละเอียดตามตาราง  
   

ตาราง 75 ร้อยละของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบตาม     
              ก าหนดทุกระบบ (Remission rate) จังหวัดล าพูน ปี 2562 เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 1 และ   
              ประเทศ 

 

ระบบ ร้อยละ 40  (3 Months Remission Rate)  
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ประเทศ 

สมัครใจ 56.02 48.67 66.47 
บังคับบ าบัด 15.62 28.83 32.56 
ต้องโทษ 68.1 66.71 63.67 

รวม 40.89 42.58 54.22 
 ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข (ณ 24 ต.ค.62) 



166 
 

ผลงานตามตัวช้ีวัด ระบบสมัครใจ แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2562 

1.ร้อยละ 20 ของผู้ติด ยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)  

ผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention rate) จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  แยกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอเมือง ,ป่าซาง และ ลี้         
มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 66.67 , 50 และ 22.22 ตามล าดับ  
2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากการบ าบัดรักษาครบตาม
ก าหนด (3 month Remission rate) 

ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน  หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 แยกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอเวียงหนองล่อง, ป่าซาง, แม่
ทา บ้านโฮ่ง, บ้านธิ และ เมืองล าพูน มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 77.63, 76, 68.25 59.38, 
58.33 และ 53.05 ตามล าดับ  

อ าเภอที่มีผลงานผ่านตัวชี้วัดในระบบสมัครใจ ทั้ง 2 ตัว ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน และ ป่าซาง 
ส าหรับอ าเภอทุ่งหัวช้าง ไม่มีรายงานผู้ป่วยระบบสมัครใจทั้ง 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามตาราง 3  
 

ตาราง 76 ผลงานตามตัวชี้วัด แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบ ระบบสมัครใจ และทุกระบบภาพรวม 
             จังหวัดล าพูน ปี 2562  

 

ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข (ณ 24 ต.ค.62) 

3.จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ผลงานการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน ปี 2562 มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา จ านวน 

1,675 คน คิดเป็นร้อยละ 95.82 ของเป้าหมายจังหวัดล าพูน (เป้าหมายทุกระบบจาก ส านักงาน ป.ป.ส. 1,748 คน) 
แยกเป็น ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล จ านวน 441 คน (ร้อยละ 48.09) การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx) จ านวน 79 คน (ร้อยละ 158) และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 187 คน (ร้อยละ 93.5)  
ระบบบังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว จ านวน 774 คน (ร้อยละ 217.42)  ระบบบังคับบ าบัด ควบคุมตัว จ านวน 70 คน 
(ร้อยละ 58.33)  และระบบต้องโทษ จ านวน 124 คน (ร้อยละ 118.09)              

อ าเภอ 20 Retention Rate 40 Remission Rate 
ระบบสมัครใจ ทุกระบบ  ระบบสมัครใจ ทุกระบบ  

เมือง 66.67 54.55 53.05 40.92 
ป่าซาง 50 50 76 30.84 
บ้านโฮ่ง 12.5 18.18 59.38 54.71 
ลี้ 22.22 15.79 33.04 22.11 
แม่ทา 18.18 12.2 68.25 47.87 
บ้านธิ 0 9.09 58.33 32.67 
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 34.48 
เวียงหนองล่อง 0 0 77.63 69.57 
            รวม 21.28 23.88 56.02 40.89 
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เมื่อพิจารณาผลงานแยกตามกิจกรรมของแต่ละระบบ พบว่า ผู้เข้ารับการบ าบัดในระบบบังคับบ าบัด
แบบไม่ควบคุมตัว มากท่ีสุด ร้อยละ 217.42 ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยบ าบัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข           
ที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจาก กรมคุมประพฤติ ตั้งแต่ ปี 2561 รองลงมา ได้แก่ การบ าบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
( CBTx ) ร้อยละ 158 และ ระบบต้องโทษ ร้อยละ 118.09 ส าหรับ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบบังคับ
บ าบัดแบบควบคุมตัว และ ระบบสมัครใจสถานพยาบาล มีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 93.5 ,57.50 และ 
48.20 ตามล าดับ รายละเอียดตามตาราง  
ตาราง 77 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2562  

ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  คงเหลือ 
1.สมัครใจ  (รพ.ท./รพ.ช.) 917 441 48.09 -476 
2.การบ าบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx 50 79 158 +29 
3.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ.ลพ.)  200                                                                                                                                                                     187 93.5 -13 
4.บังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.ท./รพ.ช.)  356 774 217.42 +421 
5.บังคับบ าบัด ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)   120 70 58.33 -50 
6.ระบบต้องโทษ (เรือนจ าจังหวัด)  105 124 118.09 +19 

รวม 1,748 1,675 95.82 -73 
ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2562 (ณ. 30 ต.ค.62) 

ส าหรับการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาล จังหวัดล าพูน ปี 2562 ผู้ปว่ยทีเ่ข้ารับ
การบ าบัดรักษา ระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว จ านวน 1,367 คน พบว่า ระบบบังคับ
บ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว มากที่สุด ร้อยละ 56.62 รองลงมา ได้แก่ ระบบสมัครใจ และ CBTx ร้อยละ 38.04 
และ 5.78 เมื่อพิจารณาแยกรายสถานบริการพบว่า โรงพยาบาลล าพูน มากที่สุด ร้อยละ 23.63 รองลงมาได้แก่ 
โรงพยาบาลลี้, ป่าซาง, เวียงหนองล่อง, แม่ทา, บ้านธิ, บ้านโฮ่ง และทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 17.56, 16.97, 10.9, 
10.39, 9.80, 9.14 และ 1.61 ตามล าดับ รายละเอียดตามตาราง  
ตาราง 78 จ านวนและร้อยละด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ปี 2562 

อ าเภอ ผลการบ าบัดรักษาของสถานพยาบาล ปี 2562  ร้อยละ 
สมัครใจ CBTx บังคับฯไม่ควบคุมตัว รวม 

เมือง 117 0 212 323 23.63 
ป่าซาง 48 9 175 232 16.97 
บ้านโฮ่ง 47 4 74 125 9.14 
ลี้ 103 0 137 240 17.56 
แม่ทา 92 0 50 142 10.39 
บ้านธิ 34 0 100 134 9.80 
ทุ่งหัวช้าง 7 0 15 22 1.61 
เวียงหนองล่อง 72 66 11 149 10.9 

รวม 520 79 774 1,367 100 
สัดส่วน  38.04 5.78 56.62   

ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2562 (ณ. 30 ต.ค.62) 
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4.การบ าบัดฟื้นฟูผูใ้ชย้าเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx)   
ก าหนดให้การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) เป็นประเด็นการรับรองการปฏิบัติ

ราชการระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กับ สาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานไปพร้อมๆกัน โดย สสจ.ล าพูน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานระดับจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ชุดตรวจปัสสาวะ มีการถอดบทเรียนระหว่างเครือข่าย
ระดับจังหวัด  ได้แก่ ต ารวจ ปกครอง สาธารณสุข และตัวแทนชุมชน  

ผลการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานในระดับพื้นที่อ าเภอละ  1 หมู่บ้าน ครบทั้ง 8 อ าเภอ มีผู้ป่วยที่
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู จ านวน 79 คน ได้แก่ อ าเภอเวียงหนองล่อง 66 คน ,อ าเภอป่าซาง 9 คน
และ บ้านโฮ่ง  4 คน รายละเอียดตามตาราง  

 

ตาราง 79 จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูรูปแบบ CBTx และพ้ืนที่เป้าหมายในปี 2562 

เป้าหมาย ผลงานระบบ บสต. พ้ืนที่  
50 คน 79 คน 

- เวียงหนองล่อง 66 คน 
-ป่าซาง 9 คน 
-บ้านโฮ่ง 4 คน 

เมือง : บ้านสันคะยอม  ต าบลมะเขือแจ้  
ป่าซาง : บ้านดอนตอง  ต าบลแม่แรง   
บ้านโฮ่ง : บ้านปากล้อง  ต าบลหนองปลาสวาย 
ลี้ : บ้านห้วยบง  ต าบลศรีวิชัย 
แม่ทา : บ้านทากู่  ต าบลทาปลาดุก  
บ้านธิ : บ้านห้วยยาบ  ต าบลห้วยยาบ 
เวียงหนองล่อง : บ้านหนองยวง ต าบลเวียงหนองล่อง 
ทุ่งหัวช้าง : บ้านปวง  ต าบลบ้านปวง 

ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษาจังหวัดล าพูน ปี 2562 (1 ต.ค. - 30 ก.ย..62)  ณ 21 ตุลาคม 2562 

5.การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด)                              
จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ.2522 ครบทั้ง 8 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการประเมินรับรองคุณภาพสถาน
บ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 100 รายละเอียดตามตาราง  
ตาราง 80 สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 

ที ่ โรงพยาบาล สถานะปัจจุบัน ระยะเวลาต่ออายุ 
1 ล าพูน คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2  06/2563 
2 ป่าซาง คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2 04/2563 
3 บ้านโฮ่ง คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2 04/2563 
4 ลี้ คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2  02/2563 
5 แม่ทา คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2 04/2563 
6 ทุ่งหัวช้าง คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2 02/2563 
7 บ้านธิ คงสภาพการรับรอง Re – ac ครั้งที่ 2  04/2563 
8 เวียงหนองล่อง ผ่านการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปี 60 02/2563 

ที่มา : รายงานการรับรองคุณภาพด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด สบยช. (ปี 2560)     
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 6.บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ( Harm Reduction) 
จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุ่มผู้ใช้    

ยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืนๆ (Non Injecting drug user :Non–IDU) ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ จ านวน 8 ชุด
บริการ ในสถานบ าบัดทั้ง 8 แห่ง เพ่ือลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการ
ใช้ยาเสพติดที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน สังคม ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยืดหยุ่น
วิธีการรักษา ที่ยึดผู้ป่วยเป็นฐาน  

เมื่อพิจารณาแยกรายอ าเภอ พบว่า หน่วยบ าบัดทั้ง 8 แห่ง ได้มีการจัดบริการชุดลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด และมีการบันทึกข้อมูล ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม สูงกว่าเป้าหมาย (เป้าหมาย : 900 คน) จ านวน 
3,347 คน / 7,907 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดที่ 1 จ านวน 1,517 คน/5,143 
ครั้ง  รองลงมาได้แก่ ชุดที่ 5 จ านวน 1,016 คน/1,138 ครั้ง และ ชุดที่ 8 จ านวน 720 คน/1,527 ครั้ง ตามล าดับ 
รายละเอียดตามตาราง  

 ตาราง 81 จ านวนคน/ครั้ง ที่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  
             (Harm Reduction) จังหวัดล าพูน ปี 2562 จ าแนกตามชุดบริการ 

                             

อ าเภอ ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี 6 ชุดท่ี 7 ชุดท่ี 8 รวมทั้ง 8 ชุด 
คน/ครั้ง คน/

ครั้ง 
คน/
ครั้ง 

คน/
ครั้ง 

คน/ครั้ง คน/
ครั้ง 

คน/
ครั้ง 

คน/ครั้ง คน ครั้ง 

เมืองล าพูน  38/38 0 0 0 55/56 9/13 0 0 102 107 

แม่ทา 177/255 0 18/18 4/4 109/133 0 45/45 148/165 501 620 

บ้านโฮ่ง 154/564 0 0 0 5/5 0 0 0 159 569 

ลี ้ 390/1,608 0 0 0 205/219 0 0 0 595 1,827 

ทุ่งหัวช้าง 0/0 0 0 0 527/599 0 0 0 527 599 

ป่าซาง 556/1,677 0 1/1 0 40/43 0 4/5 550/1,338 1151 3,064 

บ้านธ ิ 200/999 0 0 0 72/80 0 1/1 13/13 286 1,093 

เวียงหนองลอ่ง 2/2 0 0 0 3/3 12/12 0 9/11 26 28 

รวม 1,517/5,143 0 19/19 4/4 1,016/1,138 21/25 50/51 720/1,527 3,347 7,907 

 ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข  (ข้อมูล ณ 30 ต.ค.62)   

7.การเยี่ยมส ารวจคุณภาพมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดล าพูน  
ในปี 2562 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรร

งบประมาณ ให้จังหวัดละ 8,000 บาท เพ่ือด าเนินการเยี่ยมส ารวจคุณภาพมาตรฐานการบ าบัดยาเสพติดใน
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ในระบบสมัครใจ โดยจังหวัดล าพูน มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ระดับจังหวัด, จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมและประเมินศูนย์ฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ วัด
ป่าตึงงาม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 2/2562 ในระหว่าง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผลการประเมินตามมาตรฐาน คะแนนที่ได้ 58 คะแนน 
ร้อยละ 87.88 ระดับดีมาก  
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Gap Analysis  
- การบ าบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment : CBTx) เป็นการปรับ

แนวคิดและน านโยบายสู่การปฏิบัติที่ต้องใช้เวลา และการปรับทัศนคติในภาพกว้าง เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุข
และภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
ในชุมชน/พื้นท่ี  

- ระบบรายงาน บสต. ไม่เสถียร (ช้า, ไม่สามารถบันทึกและเข้าโปรแกรมในช่วงเวลาราชการ) และ
ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลอ าเภอ และ โปรแกรม สนง. คุมประพฤติ ส่งผลให้การ
ประมวลผลช้า และไม่สัมพันธ์กับช่วงบ าบัดรักษาและติดตาม (ช่วงเวลา ต.ค.61-ก.ค.62)  

- จังหวัดล าพูน ไม่มีสถานที่บ าบัดแบบควบคุมตัว  และจ านวนเตียงในการรับผู้ป่วยแบบควบคุมตัว
ในเขตสุขภาพที่ 1 ไม่เพียงพอ ท าให้ผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว ต้องเข้ารับการบ าบัดใน
โรงพยาบาลภายในจังหวัด ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเสพ และสภาพปัญหาของผู้ป่วย   

  

แนวทางการแก้ไขปัญหาส าคัญและข้อเสนอแนะ   
- น าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ต่อที่

ประชุม ศอ.ปส.จ.ลพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และควบคุมก ากับงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
- ศอ.ปส.จ.ลพ. โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน และจัดประชุมฯ หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 3 ครั้ง 

- การบันทึกข้อมูลใน ระบบ บสต. มีการสอนงาน การประสานงานระหว่างส่วนกลางกับหน่วย
บันทึกข้อมูลทุกระบบ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลนอกเวลาราชการ  

- ศอ.ปส.จ.ลพ.เสนอแผนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสถานที่และก าลังพล ในการจัดตั้ง
ศูนย์ฟ้ืนฟู ร่วมกับกองร้อย อส.กรมการปกครอง ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูนแห่งใหม่  
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
โครงการบูรณาการหมู่บ้านสีขาวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยกระบวนการชุมชน

บ าบัด อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จากปัญหายาเสพติดที่
ชุมชนได้สะท้อนปัญหา และ ในอดีต ผู้น าชุมชน เสียชีวิตจากการถูกยิง  รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงหนองล่องเช่น ผู้ป่วย    
ไม่มาบ าบัดตามนัด ติดตามไม่ได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่สามารถดูแลบุตรหลาน การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน     
ต่างด้าว เป็นต้น   

ทีมงานจึงได้เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 6 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 73 คน 
ระยะเวลา 4 เดือน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชองชุมชน และผู้ป่วยสามารถหยุดเสพเมื่อครบก าหนดได้ถึง 
จ านวน 63 คน ร้อยละ 86.30 และอัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง สูงถึงร้อยละ 94.44 ในขณะที่ ผู้ป่วยที่บ าบัดใน
โรงพยาบาล มีอัตราการหยุดเสพต่อเนื่องเพียงร้อยละ 40.60  
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 งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

สถานการณ ์
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้การ
วินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนีีูู่้ปววยจะมีอาการหรือโรคแีรก้้อน สถานการณ์ 
จังหวัดล าพูน ปี 2562 พบอัตราปววยของูู้ปววย โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(7,228ราย ) เี่ากับ 1,792.37 ต่อ
แสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (2,841ราย) เี่ากับ 704.57 ต่อแสนประชากร   อัตราตายจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด (249 ราย) เี่ากับ 61.34 ต่อแสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง (372 ราย) เี่ากับ96.64 
ต่อแสนประชากร และไตวายเรื้อรัง Stage 5 ( 579 ราย )เี่ากับ 142.64 ต่อแสนประชากร ภาพรวมจังหวัด
ูู้ปววยเบาหวานีั้งหมด 25,949 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 7,626 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.39  
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 3,731 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.38 (เป้าหมายร้อยละ 40) ูู้ปววยความดันโลหิตสูง
ีั้งหมด 69,138 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  40,269  ราย คิดเป็นร้อยละ 58.24  ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี  24,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00  (เป้าหมายร้อยละ 50) และูู้ปววยเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 28,229 ราย ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
24,853 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.04 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) แต่ยังมีประเด็นีี่จะต้องติดตามปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงีี่มีภาวะเสี่ยง 
 

ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ที่ก าหนด 
จังหวัดล าพูน ได้จัดี าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2562 ขึ้นเพ่ือให้การ

ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด (อัมพฤกษ์อัมพาต) โรค
ไต  มีความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและูู้ปววยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะเสี่ยง
จัดการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิีธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดี าแูนพัฒนาคุณภาพบริการ  สนับสนุนให้คลินิก  
NCD PLUS คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามูลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรคลด
ภาวะแีรก้้อนและติดตามดูแลต่อเนื่อง  

กลยุีธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแูนงาน/ 
โครงการจัดี ายุีธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2562 และเชื่อมโยงโยงกับ
แูนพัฒนาคุณภาพบริการ Service  Plan  ีี่เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สาขาไต  หัวใจและหลอดเลือด  
หลอดเลือดสมอง  ตา  ปลูกถ่ายอวัยวะ 

กลยุีธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแูนงาน/ 
โครงการจัดี ายุีธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2562 และเชื่อมโยงโยงกับ
แูนพัฒนาคุณภาพบริการ Service  Plan  ีี่เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สาขาไต  หัวใจและหลอดเลือด  
หลอดเลือดสมอง  ตา  ปลูกถ่ายอวัยวะ 
ประเด็นยุีธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนของในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมสุขภาพและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

,กลุ่มปววย และกลุ่มปววยีี่มีภาวะแีรก้้อนหรือพิการ) 
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  
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เป้าหมาย  Essential Task NCD 
ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.การจัดการ
ข้อมูล 

ประชุมร่วมกับITระดับ
จังหวัดเพื่อีบีวนการ
จัดการข้อมูลีี่
เก่ียวข้องกับงานNCD 
ประชุมวางแูนจัดการ
ระบบข้อมูลในกลุ่ม 
NCD 

พัฒนาีักษะการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน ์
จนี NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานูลงาน
ร่วมกับIT 

จนี NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานูลงาน
ร่วมกับIT สรุป 
ปัญหาอุปสรรค
แลกเปลี่ยนของ
จังหวัด 
 

สรุปประมวลูล
เปรียบเีียบกับปีีี่
ู่านมาและเีียบกับ
เป้าหมาย 

2.การเฝ้าระวัง
ค้นหาคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 

คัดกรอง DM/HTและ
รายงานู่าน HDC ร้อย
ละ 80 แยกกลุ่มปกติ 
เสี่ยง ปววย 
ประชุม ถ่ายีอดชี้แจง
แนวีาง SMBP  
(Home BP) 
 

คัดกรอง DM/HT
และรายงานู่าน 
HDC ร้อยละ 90  
 ีีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรายบุคคล
และรายกลุ่มเสี่ยง
ู่าน DEPACชุมชน
ลดโรคลดเสี่ยง 
ต าบลจัดการสุขภาพ 
SMBP ร้อยละ 5 
 

 ตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลHDC
เีียบกับหน้างาน 
ีีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ู่านชุมชนลดโรคลด
เสี่ยง ต าบลจัดการ
สุขภาพ 
 SMBP ร้อยละ 8 
 

จัดเวีีสรุปบีเรียน
แลกเปลี่ยนเพื่อ
พัฒนา 
SMBP ร้อยละ 10 
 

3.การพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง /ปววยและ
สื่อสารความ
เสี่ยงเพื่อลดเสี่ยง
ลดโรค 
 

ประชุมถ่ายีอด/
ก าหนดแนวีาง
นโยบาย  
 จัดี าโครงการ
ต่อเนื่อง  ชุมชนลด
เสี่ยง  
 

พัฒนาีักษะCM 
/SM หลักสูตร  
Coaching/MI 
มีกระบวนการ 
สื่อสารความเสี่ยง 
 ประสาน อปี.ู่าน
พยาบาลงาน NCD 
จัดหาเครื่องวัดความ
เค็ม 
 จัดี าสื่อ ปฏิีิน 
ป้าย warning sign  
 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูง/กลุ่มปววยได้รบั
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

 มีการติดตาม 
รวบรวมวิเคราะห์
จัดี ารายงาน 
- จัดเวีีสรุป
บีเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ต่อเนื่อง 
 New Case 
DM/HTกลุ่มเสี่ยง/
สงสัยปววย ไดต้าม
เกณฑ์ีี่ก าหนด 

4. การพัฒนา 
Clinic NCDs 
plus 

 

ประชุมถ่ายีอดชี้แจง
เกณฑ์Clinic NCDs 
plus 
พัฒนาCPG บูรณาการ 
SP 
 

ประชุมNCDs  
Board 
อ าเภอีุกแห่ง 
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ วิเคราะห์ 
GAP ประชุมหา
แนวีางปิด GAP 
 

ติดตามูลการ
ประเมิน โดยีีม
จังหวัดบูรณาการ
นิเีศงานอ าเภอ 
ร่วมกับคณะี างาน
ประเมินระดับเขต
ประเมินรับรอง 

อ าเภอู่านเกณฑ์
ประเมินClinic 
NCDs plus  
สรุปูลการประเมิน
เพื่อพัฒนาในปีต่อไป 
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ประเด็น 3 เดือน 6เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5. ก ากับ ติดตาม
งาน  
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
ประชุมNCDs Board 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
นิเีศงานอ าเภอ 
 

สรุปรายงานข้อมูล
HDC 
รายงานการนิเีศ
งาน 
ประชุม กวป. 
 

 
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 กองทุนโรคเรื้อรัง 
PPA  กองทนุสุขภาพต าบลงบเทศบาลสนับสนุน
อุปกรณ์ออกก าลังกายเครื่องตรวจวัดความเค็ม
ฯลฯ มีการจัดระบบคลินิกNCDs plus และมีการ
วางระบบการก ากับติดตาม 

หา งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
มาเพ่ิมเติมสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัย
ในภาพรวมของจังหวัด อปท. และสร้าง
ความเข้มแข็งของทีม 
 

Regulate มีการวางกรอบจัดท าแผนนโยบายและน าสู่การ
ปฏิบัติ สสจ/สสอ/ 
 รพ./รพ.สต. มีการลงนิเทศ 
ติดตามก ากับงานในภาพรวมจังหวัดผ่านระบบ
ข้อมูลHDC  ประชุม กวป. มีกฎหมายและ  
มาตรการทางสังคมสนับสนุน    

ควรขยายพื้นที่ให้ด าเนินการตาม
กฎหมายและมาตรการทางสังคม 
 

Advocate มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ู่านช่องีางต่างๆ
เช่น จัดเวีีคืนข้อมูลในระดับชุมชนการรณรงค์
บีความ วิียุโรงพยาบาล  หอกระจายข่าว ป้าย
ข้อความ สื่อบุคคลต้นแบบ มีการสร้างกระแสให้ 
ปชช.เช่น ชมรมปั่นจักรยาน  จัดี าสื่อ ปฏิีิน   
สติกเกอร์ warning sign ร่วมกับ sp  หัวใจ-
stroke การตรวจวัดความเค็มในอาหารของกลุ่ม
เสี่ยง ูู้ปววย 
(สื่อ 2 เรื่องพฤติกรรมเสี่ยง และ warning sign ) 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมิน
ติดตามการรับรู้อย่างต่อเนื่องและส ารวจ
พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยก าหนดเพื่อ
สื่อสารเตือนภัยรวมทั้งพัฒนา self  care  
และ Health Literacy โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชากร  เสี่ยง   ป่วย  
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PIRAP การด าเนินงาน โอกาสพัฒนา 
Build 
Capacity  

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอบรม Case 
manager/System manager/ITและ
แลกเปลี่ยนทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งใน
กลุ่มเสี่ยงและป่วย 

ควรมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบเครือข่าย  COP   
 

 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad  

ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อีราบสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปววยด้วยโรค NCD จัดี าแูนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด เชื่อมโยงแูนกับ Service Plan   การด าเนินงานโดยการ พัฒนาสาขาบริการ บริการปฐมภูมิ 
ีุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมให้มีความเชื่อมโยงกัน   ู่านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการตามแนวีาง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ ) เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอสามารถจัดบริการีี่จ าเป็น ได้ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของีุกภาคส่วน 
โดยก าหนดแนวีางการพัฒนาคุณภาพ  เชิงบูรณาการในพ้ืนีี่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนา
คุณภาพ อย่างต่อเนื่องเป้าหมายการด าเนินงานในสถานบริการระดับ ีุติยภูมิ  ตติยภูมิ  ีุกแห่งมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพมีแูนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แูนงาน/แูนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุีธศาสตร์       
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

- การลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรีั่วไปและชุมชนโดยนโยบาย 3อ 2ส เน้นลดบริโภคอาหารีี่เกลือ
และไขมันสูง เพิ่มูัก หยุดบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาพปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชากร 4 กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปววยและกลุ่มปววยมีภาวะแีรก้้อน )โดยบูรณาการร่วมกับงานต่างๆีี่เกี่ยวข้อง ได้แก่         
การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคและมาตรฐานงานสุขศึกษา         
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและสูบบุหรี่   การจัดการสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
สถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

- ให้บริการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรายบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC คลินิก    
อดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

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

ระดับ  ปฐมภูมิ  ีุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG การดูแลูู้ปววย DM/HT 
- ร่วมประชุมคณะี างาน Service Plan สาขา หัวใจ  ตา  ไต มะเร็ง   โรคไม่ติดต่อ  หัวใจและ

สาขาหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสารความเสี่ยงู่านช่องีางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

โดย เีคนิคการให้ค าปรึกษา  ใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจ Health coaching การจัดป้ายนิีรรศการ
รณรงค์  ในชุมชน การให้ความรู้สถานีวิียุ ู่านเสียงตามสาย การประชุมหมู่บ้าน , การอบรม, การจัดเวีี
ชุมชน, การประชาคมหมู่บ้าน  และการเยี่ยมบ้าน  การรณรงค์ในวันส าคัญ ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ 29 ต.ค.         
วันอัมพฤกษ์  อัมพาตโลก 14 พ.ย. วันเบาหวานโลก  ีี่วางแูนด าเนินการ  20 มี.ค. วันอสม.  17 พ.ค.      
วันความดันโลหิตสูงโลก  31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ฯลฯ 
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- นิเีศติดตาม ตามแนวีาง SI3M ( โครงสร้างองค์กร/กลไก/ยุีธศาสตร์/นโยบาย/แูน/มาตรการ/
การพัฒนาก าลังคน/ระบบข้อมูลข่าวสาร/แนวีางการด าเนินงานเวชปฏิบัติ/การจัดการความรู้/บูรณาการ/
ติดตามประเมินูล) 

- มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ/CKD คุณภาพ และประเมิน NCD Clinnic Plus คุณภาพ  
รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ  ีุก 3 เดือน จ านวน 4 ครั้ง/ปี (รพี/รพช 8 แห่ง)  สสจ รวบรวมูล
การประเมิน สคร  และ สคร ประเมินรับรอง NCD Clinnic Plus คุณภาพ และ CKD คุณภาพ  จ านวน 1 
แห่ง (โรงพยาบาลล าพูน  1 พฤษภาคม 2562)     
     * จังหวัดล าพูน ได้จัดี าโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ยุีธศาสตร์5 
โครงการงบประมาณสนับสนุนสร้างสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กิจกรรมโครงการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดล าพูน ปี 2562   จ านวนเงิน  59,100บาี 

1. ประชุม/อบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาีักษะบุคลากรด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่เจ้าหน้าีี่
ตัวแีนูู้รับูิดชอบีุกระดับ (8อ าเภอ) จ านวนเงิน 8,300 บาี  

2. ติดตามกระบวนการและูลลัพธ์การด าเนินงานตาม NCDs Clinic คุณภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมติดตามกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและประเมินูลการด าเนินงาน
สุขภาพ ติดตามขับเคลื่อนเชิงระบบระบบตามตามบีบาีของ System Manager ีุกอ าเภอ (8 อ าเภอ) 
จ านวนเงิน 6,800 บาี 

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

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาีักษะการใช้ข้อมูลระบาดวิียาโรคไม่ติดต่อ/เฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ เจ้าหน้าีีูู่้รับูิดชอบีุกระดับ (8 อ าเภอ) จ านวนเงิน 5,700 บาี  

5.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้านมเคลื่อนีี่ (Mammogram) ในกลุ่มสตรีเสี่ยง
และด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
พุีธศักราช 2562 จ านวน 2 อ าเภอๆละ 15,000 บาี จ านวนเงิน 30,000 บาี ก าหนดด าเนินการเดือน 
กันยายน 2562 (ี าจริง 3 ตุลาคม 62 อ าเภอเมืองล าพูน,4 ตุลาคม 62 อ าเภอเวียงหนองล่อง) 
           *อ าเภอจัดี าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจัดี าแูนพัฒนาต าบล        
สปสช สนับสนุนงบกองีุนโรคเรื้อรัง และงบเงินบ ารุงของสถานบริการ 
ตาราง 82 แสดงตัวชี้วัดีี่ส าคัญการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2562  
 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปีี่ได้รับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง  

161,361 152,455 94.48 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปีี่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 199,653 188,218 94.27 
อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นี่ีรับูิดชอบของปีีีู่่านมา
ได้รับการตรวจน้ าตาล้้ า 

13,116 12,428 94.75 

อัตราูู้ปววยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 13,116 330 2.52 
อัตราปววยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร  

403,226 2,841 
704.57 /
แสน ปชก. 
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ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2562 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 

อัตราปววยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 
 

403,226 
 

7,228 

1,792.37  
/แสน 
ปชก. 

ร้อยละของูู้ปววยเบาหวานีี่ได้รับการตรวจภาวะแีรก้้อนีางตา 25,949 12,483 48.11 

ร้อยละของูู้ปววยเบาหวานีี่ได้รับการตรวจภาวะแีรก้้อนีางเี้า 
 

25,949 
13,686 52.74 

อัตราการเกิดภาวะแีรก้้อนเฉียบพลัน 25,949 
 

571 
2.20 

ร้อยละูู้ปววยเบาหวานีี่ได้รับการตรวจความดันโลหิตน้อยกว่า 
140/70 mmhg 

25,949 14,942 57.85 

อัตราูู้ปววยเบาหวานได้รับการตรวจีี่มีภาวะอ้วนลงพุง 25,949 20,415 78.67 
อัตราูู้ปววยเบาหวานได้รับการตรวจีี่มีภาวะอ้วนลงพุง  
(รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(้ม.)/2) ) 

25,949 15,384 59.29 

ร้อยละของูู้ปววยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงีี่ขึ้นีะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

28,229 24,853 88.04 

ร้อยละูู้ปววยโรคเบาหวานีี่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 25,949 7,626 29.39 
ร้อยละูู้ปววยโรคเบาหวานีี่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลควบคุมได้ดี 25,949 3,731 14.38 
ร้อยละูู้ปววยโรคความดันโลหิตสูงีี่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิต 

69,138 40,269 58.24 

ร้อยละูู้ปววยโรคความดันโลหิตสูงีี่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิตควบคุมได้ดี 

69,138 24,198 35.00 

ร้อยละของูู้ปววย DM และ/หรือ HT ีี่ได้รับการค้นหาและคัดกรอง
โรคไตเรื้อรัง 

55,926 28,297 50.60 

ร้อยละของูู้ปววยDM และ/หรือ HTได้รับการค้นหาและคัดกรองและ
กลายเป็นโรคไตเรื้อรัง Stage 5 

55,926 578 1.03 

อัตราูู้ปววยเบาหวานีี่ได้รับการตรวจไขมัน LDL 25,949 13,201 50.87 
อัตราูู้ปววยเบาหวานีี่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 
100 mg/dl 

25,949 5,366 20.67 
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ตาราง 83 ูลการด าเนินงานคัดกรองDM ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 72,892 68,978 94.63 1,034 
แม่ีา 19,324 18,171 94.03 463 
บ้านโฮ่ง 19,986 18,570 92.92 239 
ลี้ 30,453 29,003 95.24 395 
ีุ่งหัวช้าง 9,839 9,054 92.02 82 
ปวา้าง 28,506 26,908 94.39 417 
บ้านธิ 9,869 9,151 92.72 105 
เวียงหนองล่อง 8,784 8,382 95.42 106 
รวม 199,653 188,218 94.27 2,841 

การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูน  มีประชากรอายุ  35  ปี
ขึ้นไป จ านวน  199,653  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 188,218   คน  คิดเป็นร้อยละ 94.27 พบูู้ปววย
เบาหวานรายใหม่ จ านวน 2,841 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.51  ของูู้ีี่ได้รับการคัดกรอง  จากรายงานระบบ
ฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
                

ตาราง 84 ูลการด าเนินงานคัดกรอง  HT กลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 60,308 57,283 94.98 2,932 
แม่ีา 15,692 14,673 93.51 724 
บ้านโฮ่ง 15,454 14,339 92.79 848 
ลี้ 24,522 23,525 95.93 891 
ีุ่งหัวช้าง 8,514 7,959 93.48 242 
ปวา้าง 26,754 20,561 94.52 930 
บ้านธิ 8,131 7,495 92.18 378 
เวียงหนองล่อง 6,986 6,620 94.76 283 
รวม 161,361 152,455 94.48 7,228 

 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไปในปี  2562  พบว่าจังหวัดล าพูน    
มีประชากรอายุ   35  ปีขึ้นไป  161,361 คน ได้รับการคัดกรอง 152,455 คน คิดเป็นร้อยละ  94.48  และพบ
ูู้ปววยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน   7,228 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.74 ของูู้ีี่ได้รับการคัดกรอง    
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562   
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 ตาราง 85  ูู้ปววยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
 

ูู้ปววยเบาหวานีั้งหมด 25,949 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 7,626 ราย คิดเป็นร้อยละ 
29.39  ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 3,731 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.38 (เป้าหมายร้อยละ 40)  

 

ตาราง 86 ูู้ปววยความดันโลหิตสูงีี่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี       
 

ูู้ปววยความดันโลหิตสูงีั้งหมด 69,138 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  40,269  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 58.24 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 24,198 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 (เป้าหมายร้อยละ 50)  
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย
เบาหวาน 

ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองล าพูน 9,337 4,274 2,196 23.52 
แม่ีา 2,551 216 118 4.63 

บ้านโฮ่ง 3,054 1,015 620 20.30 
ลี้ 3,463 93 41 1.18 

ีุ่งหัวช้าง 715 279 163 22.80 
ปวา้าง 4,159 301 150 3.61 
บ้านธิ 1,267 946 216 17.05 

เวียงหนองล่อง 1,403 502 227 16.18 
รวม 25,949 7,626 3,731 14.38 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง 

ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองล าพูน 23,978 12,492 6,409 26.73 
แม่ีา 6,491 3,842 2,343 36.10 

บ้านโฮ่ง 8,268 5,754 3,316 40.11 
ลี้ 9,945 6,314 4,649 46.75 

ีุ่งหัวช้าง 2,217 1,255 820 36.99 
ปวา้าง 11,533 7,242 4,238 36.75 
บ้านธิ 3,305 1,959 1,582 47.87 

เวียงหนองล่อง 3,401 1,411 841 24.73 
รวม 69,138 40,269 24,198 35.00 
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ตาราง 87 ูู้ปววยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง   ได้รับการประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
 

 ูู้ปววยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 28,229 ราย  ได้รับการประเมิน CVD risk  24,853 ราย      
คิดเป็นร้อยละ  88.04  จาก HDC จาก รง CVD risk  ูล CVD risk 30%ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เข้มข้นและ/หรือได้รับยาเพื่อลดความเสี่ยง ร้อยละ 100     

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีีั้งการด าเนินการเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล หลากหลายตามบริบีพ้ืนีี่
และสถานบริการ  อ าเภอเมือง มีกิจกรรม Fit For Life/Health literacy  อ าเภอปวา้าง –อ าเภอลี้ - อ าเภอ
เวียงหนองหนอง มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม/ Health literacy อ าเภอบ้านโฮ่ง – อ าเภอีุ่งหัวช้าง เน้นการบูร
ณาการแบบองค์รวม/ Health literacy อ าเภอบ้านธิ มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุีธ/ Health literacy      
 

ตาราง 88   จ านวนและร้อยละของูู้ปววยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD 
 

อ าเภอ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง 

คัดกรอง CKD ร้อยละ 

เมือง 16,927 6,991 41.30 
แม่ีา 6,158 2,069 33.60 

บ้านโฮ่ง 5,238 1,590 30.36 
ลี้ 9,464 7,049 74.48 

ีุ่งหัวช้าง 1,813 1,185 65.36 
ปวา้าง 10,156 5,725 56.37 
บ้านธิ 3,046 2,343 76.92 

เวียงหนองล่อง 3,124 1,345 43.05 
รวม 55,926 28,297 50.60 

ูู้ปววยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง55,926ราย ได้รับการคัดกรอง CKD 28,297 ราย ร้อยละ 50.60 

อ าเภอ ผู้ป่วย 
DM/HT 

  ประเมิน 
CVD risk 

  

จ านวน ร้อยละ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
จ านวน ร้อยละ จ านวนCVD 

risk30%
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

เมือง 9,427 8,391 89.01 8,367 100 24 100 
แม่ีา 2,740 2,625 95.80 2,610 100 15 100 

บ้านโฮ่ง 3,607 3,123 86.58 3,112 100 11 100 
ลี้ 4,404 3,906 88.69 3,895 100 11 100 

ีุ่งหวัช้าง 917 723 78.84 722 100 1 100 
ปวา้าง 4,562 4,228 92.68 4,204 100 24 100 
บ้านธิ 1,325 1,055 79.62 1,053 100 2 100 

เวียงหนองล่อง 1,247 802 64.31 799 100 3 100 
รวม 28,229 24,853 88.04 24,762 100 91 100 
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ตาราง 89 จ านวนและร้อยละของูู้ปววยเบาหวาน  ได้รับการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาีตา อ้วนลงพุง และเี้า 
 

อ าเภอ ผู้ป่วย
เบาหวาน 

เบาหวานเข้า
จอประสาทตา 

ร้อยละ อ้วนลงพุง 
รอบเอวเกิน 

ร้อยละ เท้า ร้อยละ 

เมือง 9,337 3,718 39.82 5,513 59.04 4,405 47.18 
แม่ีา 2,551 872 34.18 1,697 66.52 981 38.46 

บ้านโฮ่ง 3,054 1,716 59.19 1,988 65.09 1,937 63.43 
ลี้ 3,463 1,869 53.97 1,745 50.39 1,954 56.43 

ีุ่งหัวช้าง 715 396 55.38 408 57.06 444 62.10 
ปวา้าง 4,159 2,955 71.45 2,800 67.32 2,649 63.69 
บ้านธิ 1,267 285 22.49 876 69.14 611 48.22 

เวียงหนอง
ล่อง 

1,403 672 47.90 515 36.71 705 50.25 

       รวม 25,949 12,483 48.11 15,542 59.89 13,686 52.74 
 

การตรวจภาวะแีรก้้อนในูู้ปววยเบาหวาน ูู้ปววยโรคเบาหวาน 25,949 ราย ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาีตา 12,483 ราย ร้อยละ 48.11 ตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงรอบเอวเกิน 15,542 ราย 
ร้อยละ 59.89  และตรวจเี้า 13,686 ราย ร้อยละ 52.74 

ตาราง 90 จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน ปี 2562 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

ล ำพูน 35,329 17,206 48.70

แม่ทำ 8,682 4,183 48.18

บ้ำนโฮ่ง 9,016 4,359 48.35

ล้ี 12,997 4,730 36.39

ทุ่งหัวช้ำง 4,114 1,228 29.85

ป่ำซำง 12,826 4,684 36.52

บ้ำนธิ 4,679 694 14.83

เวียงหนองล่อง 3,967 1,313 33.10

รวม 91,610 38,397 41.91
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(30-60 ปี)   สตรีอายุ 30 – 60 ปี   91,610 ราย ได้รับการตรวจ  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear 38,397 ราย ร้อยละ 41.91 
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ตาราง 91 จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน สะสมปี 2558 - 2562 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ

ล ำพูน 35,329 33,246 94.10

แม่ทำ 8,682 7,490 86.27

บ้ำนโฮ่ง 9,016 7,802 86.54

ล้ี 12,997 9,640 74.17

ทุ่งหัวช้ำง 4,114 3,450 83.86

ป่ำซำง 12,826 11,808 92.06

บ้ำนธิ 4,679 4,331 92.56

เวียงหนองล่อง 3,967 3,371 84.98

รวม 91,610 81,138 88.57
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(30-60 ปี)   สตรีอายุ 30 – 60 ปี   91,610 ราย ได้รับการตรวจ  
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear 81,138 ราย ร้อยละ 88.57 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 58 – ปี 62 ) 
 

ตาราง 92 จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดล าพูน ปี 2562 
 

อ ำเภอ เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
เมืองล ำพูน 44,256 30,233 68.31
แม่ทำ 10,887 9,763 89.68
บ้ำนโฮ่ง 11,338 8,366 73.79
ล้ี 16,358 10,788 65.95
ทุ่งหัวช้ำง 5,252 4,787 91.15
ป่ำซำง 16,292 9,252 56.79
บ้ำนธิ 5,883 3,149 53.53
เวียงหนองล่อง 5,022 2,164 43.09

รวม 115,288 78,502 68.09 c 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม(30-70 ปี) สตรีอายุ 30 – 70 ปี 115,288 ราย  ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม  74,502 ราย ย ร้อยละ 68.09  
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ปัญหาอุปสรรค 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 

CM บางสถานบริการ ย้าย เปลี่ยน
งานไปรับงานอ่ืน 

อบรม CM เพ่ิมสถานบริการีี่
ขาด 

เขตสนับสนุนเงินค่าลงีะเบียน
และแหล่งจัดอบรม 

ูู้ปฏิบัติงานใช้เวลากับงาน 
เอกสาร การบันีึกต่างๆมาก ี า
ให้เวลาจัดการปัญหาCase 
้ับ้้อนลดลง 

ลดการบันีึกเอกสาร เช่นการ
ี าPaperlessoffice บางสถาน
บริการ 

เขตก าหนดเป็นนโยบาย เพ่ิม 
ขยาย จ านวนสถานบริการ 
Paperless office 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยีี่ี าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะีี่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 
 

สิ่งีีูู่้ี าหน้าีี่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

อุปกรณ์การี า Home BP คือ 
เครื่องวัดความดันโลหิต ยังไม่
เพียงพอ 

จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต
เพ่ิมจากงบค่าเสื่อม 

เขตสนับสนุนการจัดหา
เครื่องวัดความดันโลหิต 

การคุมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ูลงานควบคุมยังน้อยต่ ากว่าเกณฑ์ 

จัดหา HbA1C เป็นภาพรวมของ
สถานบริการเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ลดจ านวนูู้ปววยในฐานข้อมูล 
HDC ีี่มีความ้้ า้้อน ให้เป็น
ปัจจุบัน ู่านระบบ 43 แฟ้ม 
เชื่อมโยงตั้งแต่ ระดับ จังหวัด – 
อ าเภอ – ต าบล – หมู่บ้าน 
เีคนิคการข้อมูลความดันโลหิต
เพ่ือประมวลูลออกครบถ้วน 

เขตสนับสนุนการเชื่อมโยง
ระดับเขต 

การสื่อสารความเสี่ยง/การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
ประเมินูล Health literacy ของ
กลุ่มตัวอย่าง ก่อน และหลัง 
ด าเนินการ บางอ าเภอ ยังบันีึก
อยู่ในแบบบันีึกเอกสารอยู่ ยัง
ไม่ได้ลงคอมพิวเตอร์/มือ
ถือ/Gmail   

แนะน าให้บันีึกู่าน
คอมพิวเตอร์/มือถือ/Gmail   

เขตสนับสนุนการเชื่อมโยง
ระดับเขต 
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มาตรการส าคัญ 
1.การบริการ NCD clinic ตามมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการ NCDs  คุณภาพ 
2.ูู้ปววยมารับบริการมีจ านวนมาก บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ภาระงาน 
3.พัฒนากระบวนการสื่อสารความเสี่ยง/Health Literacy และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4.อัตราประชากรสงสัยปววยความดันโลหิตสูงในพ้ืนีี่รับูิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตีี่บ้าน 

การเตรียมเครื่องวัดความดันโลหิตสูง องค์ความรู้/ีักษะ การวัดความดันโลหิตีี่บ้าน 
5.พัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 
6.ส่วนกลางควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนโดยสนับสนุน

ีั้งงบประมาณและวิชาการและูู้เชียวชาญ  การสนับสนุนครุภัณฑ์ีี่จ าเป็น ในการด าเนินงาน  ควรมีการ
ด าเนินการและสนับสนุนีี่ชัดเจนจากส่วนกลาง การพัฒนาระบบสารสนเีศเพ่ือการดูแลด้านคุณภาพ 

 
 
 



 

 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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 สรุปผลการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สถานการณ์  
โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนทุกแห่ง มีการด าเนินงานครบตามองค์ประกอบการฝากครรภ์คุณภาพ 

คิดเป็น ร้อยละ 100   ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูน มีจ านวนการคลอดทั้งหมด 2,875  ราย โดยมีการ
คลอดที่โรงพยาบาลล าพูนซึ่งเป็นแม่ข่าย 2263 ราย  คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของการคลอดท้ังหมด ทั้งนี้ จังหวัด
ล าพูนมีการบริหารจัดการการเฝ้าระวังภาวะวิกฤตห้องคลอดผ่านกลไก  “One Province One labour 
Room” เน้นการสื่อสารระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กับสูติแพทย์เวรประจ าโรงพยาบาลล าพูน มีการรายงาน
caseแรกรับ ความก้าวหน้าของการเฝ้าระวังในระยะก่อนคลอด การขอค าปรึกษาในกรณีที่พบความผิดปกติ
ของหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ และในด้านวิธีการคลอดของหญิงคลอด พบว่าในปี 2562 มีสถิติการ
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องร้อยละ 43.63  

ในการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด โดยมีการ
จ าแนกออกเป็นกลุ่มสูติกรรม และอายุรกรรม   โดยมีการวางแผน การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ        
อายุรแพทย์  สูติแพทย์ และญาติ  และมีการวางแผนดูแลและการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละ
ระดับ(S,M,F)  รวมทั้งมีการจ าแนกระดับความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์และหญิงคลอด แบ่งออกเป็น ระดับเฝ้า
ระวัง เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง และระดับเสี่ยงมาก  ซึ่งได้มีการก าหนดร่วมกันว่าในแต่ละระดับความเสี่ยงควร
มีการด าเนินการของหน่วยบริการ (รพ.สต./รพช./รพท)อย่างไร ทั้งนี้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง     
จะได้รับการ Consult หรือส่งต่อมาพบสูติแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทาง ตามระบบที่ก าหนดไว้ ผลการเฝ้าระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด  พบว่า ในปี 2562 มีจ านวน
หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน 181 รายมีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมรวม 213 ราย พบ ภาวะความดัน
โลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ทั้งหมด 85 ราย จ าแนกเป็น Chronic hypertension 33 ราย, Mild PIH 31 ราย,  
Severe  PIH 20 ราย และ Eclampsia 1 ราย    

ผลการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด  พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  ถึง 2562  พบว่า  จังหวัด
ล าพูนมีอัตราตกเลือดหลังคลอด  ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากการตกเลือดหลังคลอดเป็น
สาเหตุส าคัญของการตายมารดา ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตกเลือดในโรงพยาบาลทุกแห่ง  และ
ก าหนดเป้าหมายในด้านการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด คือ ลดการอัตราการให้เลือด และลดอัตราการ
ผ่าตัดมดลูกเนื่องจากสาเหตุ PPH ในปี 2562 ได้มีการจ าแนกข้อมูลหญิงคลอดที่เข้ารับบริการ  ทั้งหมด 2861 ราย 
พบ มีภาวะตกเลือดหลังคลอด จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.23  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราทารกแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า 2 ,500 กรัม  ระหว่างปี 2552 – 
2562 พบว่า จังหวัดล าพูน  อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม เกินเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่
ร้อยละ 7 ทุกปี  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลจ าแนกตามสถานบริการที่ท าคลอด (Hospital Based) พบว่า 
โรงพยาบาลที่มีอัตราทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2500 กรัมค่อนข้างสูง  คือ โรงพยาบาลล าพูน ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย รับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด  รวมทั้งหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อนก าหนดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยในจังหวัดล าพูน    
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน พบว่า เกือบทุกอ าเภอมีผลงานเกินค่า
เป้าหมายร้อยละ (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7) โดยพบว่ามีหลายอ าเภอทีมีแนวโน้มของอัตราทารกน้ าหนักแรก
เกิดต่ ากว่า 2500 กรัมเพ่ิมขึ้น สูงสุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง (17.09 %) อ าเภอเวียงหนองล่อง (20.00 %)   
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อ าเภอลี้ (13.20 %) และเมื่อจ าแนกตามสาเหตุทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย พบว่า เป็นทารกที่คลอดก่อน
ก าหนด ร้อยละ  45.12  และสาเหตุจากภาวะการเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ร้อยละ 54.88 
 

มาตรการ/การด าเนินงาน  
ในด้านระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยจังหวัดล าพูนมีการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ การก าหนดประเด็นปัญหา ประเด็นความเสี่ยง และพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและ
อ าเภอ รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงาน   มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยมีการฝึกในรูปแบบของฝึกปฏิบัติ On the job Training  / การฝึกอบรบ และการเยี่ยมเสริมพลัง 

จังหวัดล าพูน มีการก าหนดและใช้มาตรการในการด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวังการตายมารดา อาทิ  
มาตรการ LABOR  
 L : พัฒนา LR คุณภาพ ภายใน 1 นาที หลังทารกคลอด ให้ Oxytocin 10 IU เข้ากล้ามมารดา เพ่ือ
ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 
 A : Early assessment of PPH ≥ 300ml โดยใช้ถุงตวงเลือดทุกราย เลือดออก ≥ 300 cc ได้รับ
การรักษาด้วยยาตามข้อบ่งชี้ CPG/guideline/standing order เขตสุขภาพที ่1   
 B : Stop bleeding ให้เลือดหยุดภายใน 30 นาที มียา คลังเลือด พร้อมใช้ 
 O : On time refer ถ้าเลือดไม่หยุดภายใน 30 นาที ภายหลังการรักษาใน รพช. มีการส่งต่อทันที มี
ระบบ Fast tract และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ(CPG), Flowchart ที่เขตสุขภาพที่ 1 จัดท าติดในห้องคลอด 
ใน รพท/รพศ.  มีการประเมินโดยสูติแพทย์ ถึงความจ าเป็นในการผ่าตัด ทุกราย และ ผ่าตัดตามข้อบ่งชี้โดยไม่
ล่าช้า  

R : Ready team ทีมงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรผ่านการอบรม ALSOP มี Nurse supervisor             
ในเวรบ่าย-ดึก 

รวมทั้งมีการจัดท าและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ Standing Order เพ่ือป้องกันการตาย
ของมารดาและทารก รวมถึงการจัดท าแนวทางปฏิบัติ(Flow การปฏิบัติงาน) โปสเตอร์ เอกสารความรู้ และ
คูม่ือ CPG ที่สนับสนุนให้แก่ทุกโรงพยาบาล 

ในด้านระบบบริการที่มีคุณภาพ  เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก อ าเภอที่มีระยะ
ทางไกลสุด คือ อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง มีโรงพยาบาลล าพูน(S1) ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย     
ในการให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อในรายที่มีแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ทั้งนี้แพทย์จาก
โรงพยาบาลชุมชนสามารถโทรปรึกษาสูติแพทย์/กุมารแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมี
การใช้กลุ่มไลน์ “LPN Labor Room” เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลใน
เครือข่าย โดยก าหนดแนวทางการสื่อสารในกลุ่มไลน์ร่วมกัน ดังนี้  

 รพช.รายงานอาการแรกรับของผู้รับบริการห้องคลอดทุกราย  
 รพช.รายงานความก้าวหน้า ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจ NST หรือ แจ้ง 

อาการแสดง หรือภาวะแทรกซ้อนของแม่และเด็กท่ีต้องการปรึกษาสูติแพทย์ 
 สูติแพทย์ พิจารณาให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติ หรือให้ส่งต่อผู้รับบริการมายัง รพท. 

ส าหรับ การจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดการตายมารดา โดยทุกหน่วยบริการ(รพท./รพช.)  มีแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ตั้งแต่การให้บริการฝากครรภ์ มีการประเมินภาวะเสี่ยง มีแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพ่ือ
ดูแลโดยสูติแพทย์ เพ่ือลดการตายมารดา อาทิเช่น 

 ระบบคลังเลือดส ารองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง  
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 ก าหนดรายการยาที่จ าเป็นส าหรับห้องคลอดอย่างน้อย  3 รายการ คือ Oxytocin  
Methergin และ Cytotec 

 การใช้ถุงตวงเลือดเพ่ือประเมินการและเฝ้าระวังการตกเลือดระหว่างคลอด/หลังคลอด
ทุกราย 

 การซ้อมแผน “วิกฤตห้องคลอด” เพ่ือประเมินระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภาวะวิกฤตด้านสูติกรรม การเฝ้าระวัง 3P  คือ PPH PIH และ  Preterm labor 

 การจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow)เ พ่ือแก้ไขปัญหาในระยะวิกฤติ   อาทิ  
มาตรการ LABOR  มาตรการPPH มาตรการ PIH  การคลอดติดไหล่ การคลอดก่อนก าหนด การฝากครรภ์
คุณภาพ ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง 

นอกจากนั้น เครือข่ายบริการได้ร่วมกันก าหนดความร่วมมือกันในการจัดท าระบบ Fast Tract OB  
ก าหนดวิธีการ Direct Call Consult จากแพทย์ รพช.  ถึง สูติแพทย์ เวรห้องคลอด รพ.ล าพูน   เพ่ิมการ
ก าหนดจุด Check Point ระหว่างเส้นทางการส่งต่อ (Emergency case) เพ่ือประสาน/รายงานความก้าวหน้า
ระหว่างส่งต่อ 

ในด้านการสร้างภาคีเครือข่าย จังหวัดล าพูนได้ใช้กลไก MCH Board ในการขับเคลื่อนงาน โดยบูรณา
การกับ Service Plan สาขาสูติกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาทารกแรกเกิด เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กร่วมกัน 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาจังหวัดล าพูน พบว่าในปี 2562 พบจ านวนการตายมารดา 1 ราย 

คิดเป็นอัตรา 34.89 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  ผลการสอบสวนการตายและการประชุมทบทวนcase พบสาเหตุ
การตาย คือ Postpartum Ruptured left iliac artery ซึ่งเป็นสาเหตุโดยอ้อม(Indirect Cause) ของสาเหตุ
การตายมารดา  อย่างไรก็ตามผลสืบเนื่องจากการทบทวนระบบบริการกรณีการตายมารดาดังกล่าว ท าให้
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ โดยมุ่งเน้น 1) การคัด
ครองความเสี่ยงในหญิงครรภ์  2) การประสานงานเพ่ือขอค าปรึกษา ส่งต่อ และวางแผนการดูแลร่วมกัน
ระหว่างงานสูติกรรมและงานอายุรกรรม  3) การเสริมทักษะเชิงประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสูติกรรม 
แนวทางการปฏิบัติในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Resuscitation Team) ให้กับทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกแผนก      
ทั้งงานฝากครรภ์ ห้องคลอด และหลังคลอด ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 
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 พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ระดับความส าเร็จพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 

    ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
    ร้อยละ 20 ของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
    ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 
    ร้อยละ 60 ของเด็ก 0-5 ปี ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

 
สถานการณ์ 

ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  
ด้านความครอบคลุม  จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 9,992 คน ได้รับการตรวจคัดกรอง 8,110 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.16 ตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 2,634 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.48   ได้รับการติดตามภายใน 30 วัน 
จ านวน  2,275 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.87  ผลการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I พบว่า 
จังหวัดล าพูน มีกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน รวม 55 ราย ได้รับการกระตุ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 

 

ผลการด าเนินงาน  
การขับเคลื่อนโดยกลไกในพื้นที่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดล าพูนอาศัยกลไก

คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ เพ่ือพัฒนานโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของ
จังหวัดล าพูน การจัดท ากรอบแผนปฏิบัติงานร่วม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล โดยจังหวัดล าพูนมีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ( Indebt Interview และ Focus group) แล้วจัดท าวิสัยทัศน์และพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน มีการน าเสนอสถานการณ์เด็กปฐมวัย และจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด แล้วน าเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดล าพูน ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็นประธาน ทั้งนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของจังหวัดล าพูน กิจกรรม “เสริมสร้างเด็กล าพูนเก่งดีมีสุขบนความพอเพียง”   

การขับเคลื่อนเป็นด าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อาทิ การพัฒนาคุณภาพและการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาและช่วยเหลือครอบครอบกลุ่มเสี่ยง      
การส่งเสริมการมีและใช้คู่มือ DSPM ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาบุคลากรที่ท างาน
ด้านเด็กปฐมวัย เป็นต้น 

ในการท างานระหว่างเครือข่ายบริการด้านสาธารณสุข อาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนาอนามัย      
แม่และเด็ก(MCH Board) โดยมี Child Project Manager ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบบริการ การจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล 

ในด้านส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุสาหกรรม
ภาคเหนือ และจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้แม่ท างานนอกบ้าน เด็กส่วนใหญ่ในช่วงกลางวัน
อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จังหวัดล าพูนจึงมีการ
ด าเนินงานทั้งในสถานบริการสาธารณสุข และในชุมชน การส่งเสริมในสถานประกอบกิจการมีนโยบายส่งเสริม
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนามุมนมแม่ในโรงงาน และมุมนมแม่ในสถานที่ราชการ ในขณะที่การขับเคลื่อน 
พรบ.การควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก อยู่ระหว่างการจัดท าบัตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พรบ. 

การขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ 1,000 วัน จังหวัดล าพูนมีการด าเนินงาน ตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานของโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. 
(งบPPA 2561) โดยมีหญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,414 ราย และครอบครัวเด็กอายุ 0-2 ปี เข้าร่วม
โครงการ    2,687 ราย กิจกรรมการด าเนินงานมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพแม่และ
เด็ก การประชาสัมพันธ์ การคัดกรองความเสี่ยง การวางแผนการดูแลรายบุคคล การติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ คือ การมีระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
กลุ่มเสี่ยง ให้สามารถได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ร้อยละการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์เพ่ิมมากขึ้น          
มีแผนการดูแลรายบุคคลในหญิงตั้งครรภ์/เด็กกลุ่มเสี่ยง (Individual care plan) ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM  

สร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครอบครัว จังหวัดล าพูนมีการส ารวจการมีและใช้
คู่มือ DSPM ของผู้ปกครองเด็ก 0-3 ปี จ านวนทั้งหมด 5240 ราย พบว่า ร้อยละ 48.5 มีแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 
34.8 และไม่รู้จักคู่มือ DSPM ร้อยละ16.7 จากผลการส ารวจท าให้มีการปรับรูปแบบการจัดบริการ มุ่งเน้นการ
สอนทักษะผู้ปกครองในคลินิกฝากครรภ์ คลินิกหลังคลอด และคลินิกเด็กดี นอกจากนั้นได้มีการพัฒนา
โครงการน าร่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุ ขภาพอ าเภอเมือง
ล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับการพัฒนา
สังคม ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  และเพ่ือให้เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและ
ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัยอย่างเหมาะสม  โดยดึงคุณค่าและเสริมสร้างจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในชุมชนมา
สร้างการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายการอบรมประกอบด้วย  
ผู้สูงอายุจิตอาสา ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองล าพูน  จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลเหมืองง่า  ต าบลริมปิง  ต าบล
อุโมงค์ ต าบลบ้านกลาง และ ต าบลเหมืองจี้ รวมจ านวน  50 คน  ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน หลังจากนั้น
ผู้สูงอายุจิตอาสาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมในชุมชนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  โดยจะมีการติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง (อยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ) 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผลคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้เครื่องมือDSPM: Development and Surveillance and 

Promotion Manual เน้น กลุ่มอายุส าคัญ คือ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยด าเนินการในสถานบริการทุก
ระดับ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร้อมทั้งการบันทึกผล
การตรวจในระบบรายงาน 43 แฟ้ม ดังนี้ 
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ตาราง 93 แสดงจ านวนและร้อยละของความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก จังหวัดล าพูน 
              เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561  และ 2562 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562  
จ านวน

เป้าหมาย 
 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 
ร้อยละ 

 

จ านวน
เป้าหมาย 

 

จ านวนเด็กที ่
ได้รับการตรวจ

คัดกรอง 
ร้อยละ 

 
เมืองล าพูน 3,473 2,845 81.92 3133 2571 82.06 
แม่ทา 1,071 947 88.42 1065 995 93.43 
บ้านโฮ่ง 969 707 72.96 952 766 80.46 
ลี ้ 2,197 1,561 71.05 2141 1590 74.26 
ทุ่งหัวช้าง 779 670 86.01 748 543 72.59 
ป่าซาง 1,211 999 82.49 1146 1042 90.92 
บ้านธิ 394 259 65.74 416 325 78.13 
เวียงหนองล่อง 434 337 77.65 391 278 71.10 
รวม จ.ล าพูน 10,528 8,325 79.07 9,992 8,110 81.16 

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล จาก HDC 
 

ด้านความครอบคลุม พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2562 มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 9,992 คน 
ได้รับการตรวจคัดกรอง 8,110 คน คิดเป็นร้อยละ 81.16  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีผลงาน
ความครอบคลุม ร้อยละ 79.07   

 

ตาราง 94 แสดงจ านวนและร้อยละของค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า จังหวัดล าพูน 
           เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561 และ 2562 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562  
จ านวนเด็ก 

ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการตรวจ

คัดกรอง 

จ านวนเด็ก 
ตรวจพบ 

สงสัยล่าช้า ร้อยละ 
เมืองล าพูน 2,845 925 32.51 2571 824 32.05 
แม่ทา 947 335 35.37 995 372 37.39 
บ้านโฮ่ง 707 221 31.26 766 272 35.51 
ลี ้ 1,561 448 28.70 1590 442 27.80 
ทุ่งหัวช้าง 670 234 34.93 543 202 37.20 
ป่าซาง 999 262 26.23 1042 316 30.33 
บ้านธิ 259 95 36.68 325 126 38.77 
เวียงหนองล่อง 337 122 36.2 278 80 28.78 
รวม จ.ล าพูน 8,325 2,642 31.74  8,110 2,634 32.48 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูล จาก HDC 

 

ในด้านการคัดกรองเพ่ือค้นหาเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า พบว่า ผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่า 
จากเด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 8,110คน ตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า 2,634 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.48  โดยทุกอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 20) 
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ตาราง 95 แสดงจ านวนและร้อยละของการติดตามพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้าภายใน 30 วัน จังหวัดล าพูน 
             เปรียบเทียบผลงานระหว่างปีงบประมาณ 2561  และ 2562 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562  
จ านวนเด็กที่

ตรวจพบ
สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่ได้รับ
การติดตาม

ภายใน 30วัน 
ร้อยละ 

 

จ านวนเด็กที่
ตรวจพบ

สงสัยล่าช้า 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการติดตาม
ภายใน 30วัน 

ร้อยละ 
 

เมืองล าพูน 925 837 90.78 824 767 93.08 
แม่ทา 335 314 94.01 372 353 94.89 
บ้านโฮ่ง 221 191 87.21 271 232 85.61 
ลี ้ 448 331 75.40 440 331 75.23 
ทุ่งหัวช้าง 234 170 72.65 197 153 77.66 
ป่าซาง 262 224 86.15 312 286 91.67 
บ้านธิ 95 84 88.42 124 96 77.42 
เวียงหนองล่อง 122 109 89.34 79 57 72.15 
รวม จ.ล าพูน 2,642 2,260 86.10 2,619 2,275 86.87 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูล จาก HDC 

 

ในด้านการกระตุ้นและติดตามประเมินซ้ าในเด็กรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าภายใน 30 วัน พบว่า   
ผลการด าเนินงานจังหวัดล าพูน ในปี 2562 มีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด 2,619 ราย ได้รับการติดตาม
ภายใน 30 วัน จ านวน  2,275 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.87  

 

ตาราง 96  แสดงจ านวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จังหวัดล าพูน ปี 2561 -2562 
      (เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 85) 

เครือข่ายบริการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนเด็ก 

ได้รับการตรวจ 
คัดกรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 
ได้รับการ

ตรวจคัดกรอง 

จ านวนเด็ก
พัฒนาการ

สมวัย ร้อยละ 
เมืองล าพูน   2,845 2,751 96.70 2571 2506 97.47 
แม่ทา 947 925 97.68 995 974 97.89 
บ้านโฮ่ง 707 673 95.19 766 721 94.13 
ลี ้ 1,561 1,444 92.50 1590 1478 92.96 
ทุ่งหัวช้าง 670 602 89.85 543 491 90.42 
ป่าซาง 999 954 95.50 1042 1010 96.93 
บ้านธิ 259 248 95.75 325 295 90.77 
เวียงหนองล่อง 337 324 96.14 278 254 91.37 
รวม จ.ล าพูน 8,325 7,921    95.15 8110 7729 95.30 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูล จาก HDC 

 

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลตามตัวชี้วัด ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(เป้าหมาย มากกว่าร้อย 85 )
พบว่า จังหวัดล าพูน มีจ านวนเด็กท่ีได้รับการคัดกรอง 8110 ราย มีพัฒนาการสมวัย 7729 ราย คิดเป็นร้อยละ 
95.30 
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ตาราง 97 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น       
              พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน  
              ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

อ าเภอ 

 เป้าหมายเด็กทีต่้องกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

ผลการการด าเนิน 
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ติด
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ด้ 

เมืองล าพูน 2 12 5 1 0 13 2 15.38 1 50 1 10 
แม่ทา 1 4 1 0 0 5 1 20 0 0 1 3 
บ้านโฮ่ง 2 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
ลี ้ 3 1 1 0 1 3 2 66.67 1 50 0 1 
ทุ่งหัวช้าง 7 4 4 0 0 11 3 27.27 2 66.67 0 8 
ป่าซาง 8 3 7 1 0 10 2 20 0 0 1 7 
บ้านธ ิ 5 0 1 2 0 3 2 66.67 0 0 0 1 
เวียงฯ 2 1 2 0 0 3 1 33.33 0 0 0 2 
รวมจังหวัด 30 30 22 4 1 55 13 23.64 4 30.77 3 39 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูล จาก HDC 
 

ผลการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ TEDA4I พบว่า จังหวัดล าพูน มีกลุ่มเป้าหมาย     
การด าเนินงาน รวม 55 ราย ได้รับการกระตุ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 ทั้งนี้  3 รายอยู่ระหว่างการ
ติดตาม และอีก 39 รายที่ติดตามไม่ได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล จากการวิเคราะห์ช่องว่างในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาคือ ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ในการลงข้อมูลผลการติดตามและการให้บริการใน
ระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีเงื่อนไขด้านระยะเวลาของการบันทึกข้อมูลในระบบเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประมวลผล รวมทั้งขาดการสื่อสารระหว่างหน่วยบริการที่ส่งต่อและรับส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า นอกจากนั้น
ยังพบว่าผู้ปกครองบางรายไม่สามารถพาเด็กมาเข้ารับบริการที่ รพท/รพช. ได้ จึงมีการก าหนดข้อตกลงร่วมใน
การจัดการเชิงรุกของหน่วยบริการที่จะเข้าไปเยี่ยมติดตามและกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน  และเข้าไปสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ปกครองเด็ก และร่วมวางแผนกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กตามระบบต่อไป 
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 งานผู้สูงอายุและคนพิการ 
  

สถานการณ์  
จังหวัดล ำพูนมีพ้ืนที่กำรปกครองแบ่งเป็น 8 อ ำเภอ 51 ต ำบล 57 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน

ประชำกร 405,955คน เป็นผู้สูงอำยุ 88, 721 คนคิดเป็นร้อยละ 21.85 (ข้อมูลตำมประกำศส ำนักทะเบียนกลำง 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย วันที่ 31 ธันวำคม 2561) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  

คนพิกำรทุกประเภทรวม 22,004 คนคิดเป็นร้อยละ5.42 ของประชำกร(ข้อมูลจำกส ำนักงำนกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล ำพูน,พฤษภำคม2562) 
แผนภูมิ19 แสดงร้อยละของผู้สูงอำยุจังหวัดล ำพูนปี 2555 - 2562 

 
จะเห็นว่ำร้อยละผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นทุกปีและจังหวัดล ำพูนได้ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ในปี 2561 

ร้อยละ 20.84 ในปี 2562 ร้อยละ 21.85 เมื่อเปรียบเทียบระดับเขต และระดับประเทศพบว่ำจังหวัดล ำพูนอยู่
ล ำดับที่ 3 ของประเทศและเป็นอันดับ2 ของเขตสุขภำพ  
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แผนภูมิ 20  แสดงร้อยละของผู้สูงอำยุจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 

 
แผนภูมิ 21 แสดงร้อยละผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 เปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ ปี 2560,2561 และ 2562  

 
ในปี 2560 จังหวัดล ำพูนมีผู้สูงอำยุกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 96.10 ระดับเขตร้อยละ 96.88 ระดับประเทศ ร้อยละ 96.59 
   ปี 2561 จังหวัดล ำพูนมีผู้สูงอำยุกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 96.60 ระดับเขตร้อยละ 97.27 ระดับประเทศ ร้อยละ 96.91 
   ปี 2562 จังหวัดล ำพูนมีผู้สูงอำยุกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 96.68 ระดับเขตร้อยละ 97.45 ระดับประเทศ ร้อยละ 96.93 
 

ปี2560

ปึ2561

ปี2562

95

95.5

96

96.5

97

97.5

ระดบัประเทศ ระดบัเขต จงัหวดั

96.59
96.88

96.1

96.91

97.27

96.6

96.93

97.45

96.68

ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่ม1จังหวัดล าพูนเปรียบเทยีบระดับเขต

ระดับประเทศ ปี 2560-2562

ปี2560 ปึ2561 ปี2562
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แผนภูมิ 22  ร้อยละของกลุ่มติดบ้ำนจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ 

        
 

แผนภูมิ  แสดงกลุ่มติดบ้ำนของจังหวัดล ำพูนสูงกว่ำระดับเขตและระดับประเทศ ในปี 2560 
ระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.81ระดับเขตร้อยละ 2.56 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 3.21ปี 2561 ระดับประเทศอยู่ที่   
ร้อยละ 2.53ระดับเขตร้อยละ 2.21 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 2.86 ปี 2562 ระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.51ระดับเขต
ร้อยละ 2.03 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 2.70 
แผนภูมิ 23  ร้อยละของกลุ่มติดเตียงจังหวัดล ำพูนเปรียบเทียบระดับเขต ระดับประเทศ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2560 ระดับประเทศร้อยละ 0.60 ระดับเขตร้อยละ 0.56 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 0.69  ปี 2561 
ระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 0.56ระดับเขตร้อยละ 0.52 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 0.64 ปี 2562 ระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
0.56 ระดับเขตร้อยละ 0.52 จังหวัดล ำพูนร้อยละ 0.62 
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แผนภูมิ 24  ร้อยละกลุ่มพ่ึงพิงLong Term care  จังหวัดล ำพูนยอดสะสมปี 59-62 เปรียบเทียบระดับเขต  

           
 

 จำกแผนภูมิ แสดงร้อยละของผู้สูงอำยุ4กลุ่มที่มีภำวะพ่ึงพิงด้ำนสำธำรณสุขและต้องได้รับกำรดูแลระยะ
ยำว(long Term Care)เปรียบเทียบระดับเขต กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้ำงและอำจมีปัญหำกำรกินหรือกำรขับถ่ำย
แต่ไม่มีภำวะสับสนทำงสมอง ระดับเขตร้อยละ51.08 จังหวัดล ำพูนร้อยละ7.34 กลุ่มที่ 2 เคลื่อนไหวได้บ้ำงและ
อำจมีปัญหำกำรกินหรือกำรขับถ่ำยร่วมกับมีภำวะสับสนทำงสมอง ระดับเขตร้อยละ19.83 จังหวัดล ำพูนร้อยละ
3.14 กลุ่มที่ 3เคลื่อนไหวเองไม่ได้และอำจมีปัญหำกำรกินหรือกำรขับถ่ำยหรือมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรง ระดับเขต
ร้อยละ21.58 จังหวัดล ำพูนร้อยละ3.74 กลุ่มที่4เหมือนกลุ่ม3และมีอำกำรเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ำยของ
ชีวิต ระดับเขตร้อยละ7.51 จังหวัดล ำพูนร้อยละ1.71 
 

การด าเนินงาน 
1.กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงใน

พ้ืนที่ดูแลระยะยำว (Long Term Care) ต่อเนื่อง (ปี 2559-2562) รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 51ต ำบล57 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในจ ำนวนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ำร่วมกองทุนดูแลผู้สูงอำยุทีมีภำวะพ่ึงพิง (กองทุนLong 
Term Care: LTC) จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 49 แห่ง ดูแล
ผู้สูงอำยุทีมีภำวะพ่ึงพิงภำยใต้แผนกำรดูแลรำยบุคคล (Care plan) รวมทัง้สิ้น2,585รำย  

2.บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ เป็นผู้จัดกำรระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ (care manager) รวมทั้งสิ้น 
99 คน ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ (care giver) รวมทั้งสิ้น714คน 

3.ผู้สูงอำยุได้รับกำรประเมินและคัดกรองภำวะสุขภำพ 84,239คน คิดเป็นร้อยละ94.95 ในจ ำนวนนี้เป็น
ผู้สูงอำยุกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ช่วยเหลือคนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ ร้อยละ 96.68 กลุ่มที่2 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้
ช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้ำง ร้อยละ 2.70 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่ในภำวะพ่ึงพิง ร้อยละ 0.62 

กลุ่มติดสังคม :  สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ประเมินคัดกรองภำวะสุขภำพ ตำมชุดสิทธิประโยชน์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้สนับสนุนสมุดบันทึกสุขภำพผู้สูงอำยุ (เล่มสีฟ้ำ) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน        
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กำรเฝ้ำระวังสุขภำพของผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุเอง ครอบครัว และบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีส่วน 
ร่วมในกำรด ำเนินงำน กำรสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ ชมรมคลังปัญญำ เพ่ือนช่วยเพ่ือน กำรดูแลพัฒนำ 
ทักษะกำย ใจ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพในผู้สูงอำยุกลุ่มเสี่ยง  และกำรส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภำพที่   
พึงประสงค์ ด้วย 3 อ 2 ส คือ ออกก ำลังกำย อำหำร อำรมณ์ ไม่ดื่มสุรำ ไม่สูบบุหรี่ ผ่ำนสื่อ คู่มือต่ำงๆ   

4.ติดตำมสนับสนุน และออกประเมิน ต ำบลที่ด ำเนินกำรต ำบลดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวตำมเกณฑ์ประเมิน
กรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุขทุกต ำบล(51 ต ำบล) คิดเป็นร้อยละ 100 

5.ประเมินชมรมผู้สูงอำยุตำมเกณฑ์ชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ จ ำนวน 57 ชมรม 
6.ติดตำม หนุนเสริมและประเมินกำรด ำเนินงำนวัดส่งเสริมสุขภำพ  
7.กำรด ำเนินงำนวัดส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน วัด ทั้งจังหวัด 443 วัดอำรำม 87 แห่ง พระสงฆ์ 1519 รูป

สำมเณร 1689 รูป (รวมพระสงฆ์-สำมเณร จ ำนวน 3208รูป) ร่วมกับกำรขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพพระสงฆ์ 
  1.อบรมพระอำสำสมัครประจ ำวัด (พระคิลำนุปัฏฐำก) จ ำนวน 121 รูปครบทุกอ ำเภอ รวม 8 อ ำเภอ

โดยใช้หลักสูตรพระคิลำนุปัฏฐำก 70 ชั่วโมง กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
  2.กำรด ำเนินงำน1 วัด 1 โรงพยำบำล จ ำนวน 80 วัด 78 โรงพยำบำล (รพ.ล ำพูน,รพช.ทุกแห่ง,รพ.สต. 

ทุกแห่ง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองล ำพูน)  
8.งำนคนพิกำร 
หน่วยบริกำรจัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำร ทุกโรงพยำบำล รวมจ ำนวน 8 แห่ง โรงพยำบำล

เอกชน จ ำนวน 1 แห่ง  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดตำมเยี่ยมและดูแลในชุมชน จ ำนวน 71  แห่ง  
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองล ำพูน 1 แห่ง  คนพิกำรเข้ำถึงบริกำร จ ำนวน 22,415  รำย 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.ผู้สูงอำยุกลุ่มที่ 1 ร้อยละ96.68 ที่สำมำรถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และช่วยผู้อ่ืนได้ ผู้สูงอำยุกลุ่ม 2      

(ติดบ้ำน) กลุ่ม3 (ติดเตียง) รวมกัน ร้อยละ 3.32 (ตัวชี้วัด ไม่เกินร้อยละ 15) ผู้สูงอำยุอำยุ 100 ปี จ ำนวน 42 รำย 
2.ท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ด้วยกำรร่วมด ำเนินกำรดูแลผู้สูงอำยุ

ตำมกระบวนกำรต ำบลดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวของกระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 100 
3.ท้องถิ่นเข้ำร่วมโครงกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยระบบLong Term Care ร่วมกับกองทุนหลักประกัน

สุขภำพระดับพ้ืนที่ จ ำนวน 49 แห่งคิดเป็นร้อยละ 85.96  
4.มีผู้จัดกำรระบบดูแลผู้สูงอำยุ (care manager) ครบทุก รพ.สต./รพช/รพท รวมทั้งจังหวัด 99 คน 
5.มีผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ (care giver) ครบทุกพ้ืนที่ จ ำนวน 715 คน 
6.ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงด้ำนสำธำรณสุขได้รับกำรดูแลตำมแผนกำรดูแล (care plan) จ ำนวน 2,585 รำย 

ในจ ำนวนนี้มีกำรเปลี่ยนกลุ่มจำกกลุ่ม 2 เป็นกลุ่ม 1 จ ำนวน 177 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.85 กลุ่ม 3 เป็นกลุ่ม 2 
จ ำนวน 114 รำยคิดเป็นร้อยละ 4.41 
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7. วัดมีกำรด ำเนินงำนวัดส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน443 วัด 
ระดับยั่งยืน จ ำนวน 24 วัด คิดเป็นร้อยละ 5.41 
ระดับก้ำวหน้ำ จ ำนวน 131 วัด คิดเป็นร้อยละ 29.57 
ระดับพ้ืนฐำน  จ ำนวน 288 วัด คิดเป็นร้อยละ 65.01 

พระสงฆ์สำมเณร ได้รับกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ จ ำนวนทั้งสิ้น 429 รูป/คน ปกต ิ318รูป/คน  
เสี่ยงอ้วน 38  รูป/คน อ้วน 31 รูป/คน ป่วยเบำหวำน 25 รูป/คน ควำมดันโลหิตสูง 17 รูป/คน 
 

นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
- อ.เมือง เอ้ียมผ้ำบรรจุยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
- อ.ป่ำซำง ปฏิทินกินยำส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 

ปัญหาอุปสรรค  
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งไม่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวตำมระบบ
Long Term Care 
 - ทีมประเมินระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มงำนขำดกำรบูรณำกำรไม่ร่วมทีมตลอดท ำให้ทีมไม่เข้มแข็ง ต้องอำศัย
ภำคีเครือข่ำยร่วมทีมประเมินซึ่งอำจไม่ครอบคลุมตำมเกณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะ  
บุคลำกรตำมกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์ประเมินควรบรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดทีมประเมินระดับ

จังหวัดที่เข้มแข็งและสำมำรถติดตำมให้ข้อเสนอแนะ หนุนเสริมพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพื่อให้งำนมีคุณภำพ 
  



 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคคล 
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 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

สถานการณ์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีก ำลังคนด้ำนสุขภำพจ ำนวนทั้งสิ้น 2,848 คน เป็นข้ำรำชกำร 

จ ำนวน 1,522 คน ร้อยละ 53.44 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 134 คน ร้อยละ 4.71 พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 78 
คน ร้อยละ 2.74 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1,056 คน ร้อยละ 37.08  ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 
58 คน ร้อยละ 2.04 ประกอบด้วยวิชำชีพแพทย์ จ ำนวน 128 คน ทันตแพทย์ จ ำนวน 43 คน    เภสัชกร 
จ ำนวน 79 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 871 คน และอ่ืนๆ จ ำนวน 1,727 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์จ ำนวน 1 
คน ต่อประชำกร 3,166 คน ทันตแพทย์จ ำนวน 1 คน ต่อประชำกร 9,424 คน เภสัชกร จ ำนวน 1 คน ต่อ
ประชำกร 5,129 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 1 คนต่อประชำกร 465 คน  
 

ตาราง 98 แสดงบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขตำมประเภทกำรจ้ำงงำน 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

สสจ.ล ำพูน 79 3 15 2 8 107 
รพ.ล ำพูน 600 64 40 546 0 1,250 
รพ.ลี้ 113 16 3 96 10 238 
รพ.ป่ำซำง 98 8 5 81 2 194 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 86 14 2 32 4 138 
รพ.แม่ทำ 66 6 3 54 4 133 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 54 9 3 38 3 107 
รพ.บ้ำนธิ 64 7 3 39  0 113 
รพ.เวียงหนองล่อง 40 2 4 20 7 73 
สสอ.เมืองล ำพูน 93 0  0  51  0 144 
สสอ.ลี้ 51 1  0 19 10 81 
สสอ.ป่ำซำง 53 2  0 30 3 88 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง 39  0 0  11 2 52 
สสอ.แม่ทำ 36 1  0 19 1 57 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 18 0  0  10 1 29 
สสอ.บ้ำนธิ 11 0  0 5 1 17 
สสอ.เวยีงหนองล่อง 21 1  0 3 2 27 
ผลรวมทั้งหมด 1,522 134 78 1,056 58 2,848 
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ตาราง 99 แสดงจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดล ำพูน ปี 2562 
 

หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อ่ืนๆ รวม 
สสจ.ล ำพูน (M) 3 3 12 5 84 107 
รพ.ล ำพูน (S) 77 14 32 425 702 1,250 
รพ.ลี้ (F1) 11 5 8 68 146 238 
รพ.ป่ำซำง (F1) 12 5 8 54 115 194 
รพ.บ้ำนโฮ่ง (F2) 8 4 5 47 74 138 
รพ.แม่ทำ (F2) 6 4 3 34 86 133 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง (F2) 4 3 4 33 63 107 
รพ.บ้ำนธิ (F2) 4 3 4 34 68 113 
รพ.เวียงหนองล่อง (F3) 3 2 3 22 43 73 
สสอ.เมืองล ำพูน (L) 0 0 0 44 100 144 
สสอ.ลี้ (L) 0 0 0 25 56 81 
สสอ.ป่ำซำง (L) 0 0 0 28 60 88 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง (M) 0 0 0 15 37 52 
สสอ.แม่ทำ (M) 0 0 0 18 39 57 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง (S) 0 0 0 9 20 29 
สสอ.บ้ำนธิ (S) 0 0 0 4 13 17 
สสอ.เวียงหนองล่อง (S) 0 0 0 6 21 27 
ผลรวมทั้งหมด 128 43 79 871 1,727 2,848 

 

ตาราง 100  แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ 
บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน อัตราส่วนต่อประชากร 
แพทย์ 128 1 : 3,166 
ทันตแพทย์ 43 1 : 9,424 
เภสัชกร 79 1 : 5,129 
พยำบำลวิชำชีพ 871 1 : 465 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งำนบริหำรก ำลังคน ประกอบด้วย งำนวำงแผนก ำลังคน งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำน

ฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคล งำนทะเบียนประวัติและเครื่อง รำชอิสริยำภรณ์ งำนสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ งำนประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงำนขึ้นด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น และงำนประเมินผลกำ ร
ปฏิบัติรำชกำร งำนเงินเดือน ตลอดจนกำรบริหำรงำนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร 
และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 



 

 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

 
 
 

ละล 
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 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 18.5) 
 
สถานการณ์  

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดล าพูน 
1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 80 แห่ง โดยทุกแห่งมี

รายการยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ 
1.2 มีสถานบริการสาธารณสุขท่ีเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นวด 

อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จ านวน 34 แห่ง จาก
ทั้งหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.50 

- ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับ รพ.สต./ศสช. เปิดให้บริการ จ านวน 26 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.11 
1.3 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 20 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 ในจ านวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จ านวน 9 คน โดยปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการ
สาธารณสุข 14 แห่ง จากทั้งหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 

- ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 12 คน ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 

- ระดับ รพ.สต./ศสช. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จ านวน 6 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต./ศสช. 
6 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

1.4 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,000,000 
บาท ในการผลิตยาสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 
 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 

รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เท่ากับ ร้อยละ 24.22    
(ผ่านตัวชี้วัด)  
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แผนภูมิ 25 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ          
               ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
 

                 

 
แผนภูมิ 26  แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  
                ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 
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แผนภูมิ 27  แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
                จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 
 

         
 

 
GAP Analysis 
 

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

- บุคลากร
แพทย์แผน
ไทยยังคงมี
น้อย 

การบันทึก
ข้อมูลด้าน
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม ยังไม่
ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 
 

- - 1. บุคลากร
ทางการแพทย์
อ่ืนจ่ายยา
สมุนไพรไม่
เป็น 
2. ยาสมุนไพร
มีราคาแพง 

- 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรแพทย์แผนไทยยังคงมีน้อย  
พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป

ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. และเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรโดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร First line drug  
2. การบันทึกข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม ยัง

ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน  
ท าความเข้าใจ ทบทวน ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งจัดระบบการตรวจสอบ

ข้อมูลทั้งจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
3. บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนจ่ายยาสมุนไพรไม่เป็น 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบันทึกข้อมูลด้าน

การแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงจัดท าคู่มือการจ่ายยาแผนไทยในหน่วยบริการ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

4. ยาสมุนไพรมีราคาแพง  
จัดท าแผนความต้องการการใช้ยาและด าเนินการซื้อยาจาก รพ.ป่าซาง ด้วยวิธีโอนขายบิล และ

จัดท าแผนการผลิตครั้งละมาก ๆ เพื่อลดต้นทุน 
 



 

 
กลุ่มงานนิติการ 

 
 

ละล 
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 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  และการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 

สถานการณ์ 
ปัจจุบัน การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน     

วงราชการ รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีกรอบแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐที่จะต้องบริหาร
จัดการ ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน การอ านวยความความสะดวกแก่ผู้ร้อง ตลอดจนประมวล
ประเด็นปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหารสั่งการ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ป ี        
(พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) การป้องกันและปราบปรามทุจริต  การรักษาวินัยและการไม่กระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็น
สิ่งส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงาน  ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีเรื่องเข้ามาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือให้สามารถตอบสนองจัดการกับ
ปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมทุกประเด็นประเภทเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ จ าแนกเป็น 6 ประเภท คือ  

1) การทุจริตต่อหน้าที่  
2) พฤติกรรมบริการหรือการปฎิบัติงาน  
3) การพนัน/ยาเสพติด  
4) เดือดร้อน  
5) การจัดซื้อจัดจ้าง  
6) อ่ืนๆ 

ที่ผ่านมา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางและหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน และได้ด าเนินการแก้ไขตามกระบวนการ ขั้นตอนจนกระทั่งแล้วเสร็จ
ยุติเรื่อง หรือบางกรณีอยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประเมินผลและการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ส่งผู้บริหาร ส่งหน่วยงานตามสายงานบังคับ
บัญชา สรุปเป็นรายรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน เป็นต้น รวมทั้งการรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น  
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) 

ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 22 เรื่อง และมีการด าเนินการแจ้งหน่วยงานตรวจสอบและรายงานผล
ทั้งหมด สามารถแก้ไขแล้วยุติเรื่องได้ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.36 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 เรื่อง      
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการได้รับเรื่องร้องเรียน จากหนังสือที่เข้ามาในระบบและจากช่องทางอ่ืน ย้อนหลัง   
4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) พบว่า ได้รับเรื่องเข้ามาในระบบทุกช่องทาง การแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง             
ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตลอดถึงการได้รับรายงานกลับมา จนถึงกระบวนการยุติเรื่อง จะพบว่า    
ลดน้อยลงตามล าดับ  โดยพบว่า เรื่องแก้ ไขแล้ ว เสร็จยุ ติ เรื่ อง เปรียบ เที ยบปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2559,2560,2561 และ 2562 คิดเป็นร้อยละ 100, 82.61, 86.11 และ 86.36 ตามล าดับ และจะเห็นได้ว่า 
เรื่องค้างอยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560,2561 และ 2562 มีเรื่องค้างอยู่จ านวน 8, 5 และ 3 เรื่อง ตามล าดับ ตามตาราง   
ตาราง 101  แสดงถึงผลการการด าเนินงานเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ าแนก รายปีงบประมาณ  

 
ปีงบประมาณ 

จ านวนเร่ือง เร่ืองแก้ไขแล้วเสร็จยุติเร่ือง 
รับเข้า แจ้งหน่วยงาน

ตรวจสอบ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติเรื่อง จ านวน ร้อยละ 

2559 
7 7 - 7 7 100 

2560 
46 46 8 38 38 82.61 

2561 
36 36 5 31 31 86.11 

2562 
22 22 3 19 19 86.36 

ที่มา: จากหนังสือรับเข้า- ส่งออก ของกลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2559-2562 
      

เมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนที่พบมากที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นข้อ
ร้องเรียนประเภทเดือดร้อน มากท่ีสุด จ านวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59.11 รองลงมาเป็นประเภทพฤติกรรม
บริการหรือการปฎิบัติงาน ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13.63, 13.63 และ 13.63 
ตามล าดับ ส่วนประเภทเรื่องร้องเรียน ที่ได้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนแล้วได้ข้อยุติ จะพบว่า ส่วนใหญ่     
เป็นประเภทเดือดร้อน รองลงมาเป็นประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง  

ส่วนประเภทเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่และประเภทการพนัน/ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ส าหรับช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนมากที่สุด เป็นช่องทาง
หนังสือ และมีทุกประเภท ยกเว้นประเภทการทุจริตต่อหน้าที่ และประเภทการพนัน/ยาเสพติด ที่ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้ามา ส่วนที่ร้องเรียนโดยมาด้วยตนเอง มีเพียง 2 เรื่อง และเป็นเรื่องประเภทเดือดร้อน   
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ที่ร้องเรียนด้วยหนังสือมากที่สุด จากทุกประเภทเรื่องร้องเรียน มีทั้งสิ้น 20 เรื่อง แยกเป็นประเภทเรื่อง
เดือดร้อนจ านวน 11 เรื่อง รองลงมาเป็นประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทพฤติกรรมบริการหรือการ
ปฎิบัติงาน และเรื่องอ่ืนๆ จ านวน 3, 3 และ 3 เรื่อง ตามล าดับ ตามตาราง 
ตาราง102  แสดงถึงผลการการด าเนินงานเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ าแนกตามประเภท และช่องทางการ   
               ร้องเรียน ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเภทเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

จ านวนเร่ือง จ านวนเร่ือง ช่องทางการร้องเรียน หมาย
เหตุ 

เรื่องอยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ข้อมูล ต.ค.
61 ถึง 
มี.ค.62 

ข้อมูล 
เม.ย.62 ถึง 

ก.ย.62 

รวม 
12 

เดือน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

แก้ไข
แล้ว

เสร็จยุติ 

อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

มาด้วย
ตนเอง 

ทาง
โทร 
ศัพท์ 

หนังสือ รวม 

1)การทุจริตต่อ
หน้าที่ - - - - - - - - - - - 
2)พฤติกรรม
บริการหรือการ
ปฎิบัติงาน 

1 2 
 
3 

 
13.63 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 

3)การพนัน/ยา
เสพติด - - - - - - - - - - 

 
- 

4)เดือดร้อน 
6 7 

 
13 

 
59.11 

 
13 

 
- 

 
2 

 
- 

 
11 

 
13 

 
- 

5)การจัดซื้อจัด
จ้าง - 3 

 
3 

 
13.63 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
- 

 
6) อื่นๆ - 3 

 
3 

 
13.63 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
 

 
รวม 7 14 

 
22 

 
100 

 
19 

 
3 

 
2 

 
- 

 
20 

 
22 

 
 

ที่มา: จากหนังสือรับเข้า- ส่งออก ของกลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2562 
 

ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนนิงาน 
จากข้อมูลที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ที่ผู้รับบริการและ

ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ได้ร้องเรียนมา ทั้งจากหน่วยราชการอ่ืนส่ง
เรื่องมาให้ตรวจสอบ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เป็นต้น มีทั้งเรื่องเสนอความคิดเห็น 
ขอความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแส และร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกเรื่องที่ได้รับเรื่องเข้า จะ
ด าเนินการรายงานผู้บริหารและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพ่ือด าเนินการหรือสั่งการตามขั้นตอน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือเพ่ือยุติเรื่องแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งผู้ร้องหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือทราบ ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ     
กฎ ข้อบังคับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และพบปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามที่ก าหนด 
สรุปประเด็นปัญหา ดังนี้    
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1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาจ ากัดในการที่
ต้องด าเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ จะไม่ทันตามก าหนด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการรายงาน มีทั้งเอกสาร
และพยานบุคคลจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการในแต่ละเรื่อง ต้องขยายเวลาในการตรวจสอบและรายงานผล 
รวมทั้งบางกรณี หน่วยงานที่ต้องรายงานผล รายงานล่าช้า เนื่องจากต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

2. การประสานข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา การรายงานผล ต้องประสานงานจากหน่วยงานอ่ืน      
ทั้งภายในหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น และบางกรณีข้อมูล 
จากผู้ร้อง ไม่ครบถ้วน ต้องใช้เวลาในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน 

3. บุคลากร นิติกร ไม่เพียงพอต่องานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะเรื่องการ
ด าเนินการทางวินัย การสอบสวน สืบสวน เนื่องจากมีภาระงานด้านอ่ืนด้วย เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การ
รวบรวมพยานหลักฐาน ส่งเอกสารให้กับพนักงาน สอบสวน พนักงานอัยการเพ่ือด าเนินการฟ้องคดี และแก้
ต่างคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง รวมทั้งคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฯลฯ เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา  
เพ่ือลดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะด้านการด าเนินการทางวินัยฯ การปฎิบัติราชการตาม

ระเบียบข้อบังคับ สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
1.ให้หน่วยบริการที่มีหน้าที่บริการ จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของ

ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนผู้มาใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือ การติดตามการให้บริการ 

ที่รวดเร็ว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทาง ขั้นตอนการรับบริการ เพ่ือลดความไม่พึงพอใจใน
บริการของหน่วยงาน อันเป็นที่มาของข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์

3.การให้ความรู้ การจัดท าคู่มือ การปฎิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบกฎ ระเบียบ ขั้นตอนด าเนินงาน 
เพ่ือลดการกระท าความผิด อันเป็นเหตุให้ถูกร้องเรียน ร้องทุกข์  

4.จัดท าเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย การกระท าความผิด และบทลงโทษที่ส าคัญ เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้ปฎิบัติงานตระหนักในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับ เพ่ือลดการกระท าผิดทางด้านวินัย  
 

มาตรการส าคัญ  
การจัดอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ ให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน     

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดอบรมให้ความรู้ 2 โครงการ         
คือ โครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ส าหรับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ใช้งบประมาณ 21,810 บาท และจัดท าโครงการอบรมความรู้การจัดการคดีทาง
การแพทย์โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2562 จ านวน 31,400 บาท มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
อบรม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน/ โรงพยาบาลล าพูน/ โรงพยาบาลชุมชน/ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง 
 



 

 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

ละล 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สถานการณ์  

จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรค (รง 506) ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้เสียชีวิตด้วยโรค  
พิษสุนัขบ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 จ านวน 5, 5, 14, 11, และ 18 ราย ตามล าดับ ในปี 2562 ตั้งแต่       
1 มกราคม – กันยายน 2562 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 
1 ราย จากรายงานการเฝ้าระวังของส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี 2556-2558 พบว่าผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 90 
ไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนตามแนวทางเวชปฏิบัติโรค
พิษสุนัขบ้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความรู้และทัศนคติของประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 
2558 โดยกรมควบคุมโรค  พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ถูกต้องเช่น คิดว่า
โรคพิษสุนัขบ้ารักษาได้ (ร้อยละ 32.4) มีการล้างแผล ใส่ยา ไปหาหมอเมื่อถูกสัตว์กัดข่วน (ร้อยละ 39.6)      
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้เสียชีวิต                           

จังหวัดล าพูนพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ารายสุดท้ายในปี 2543 ที่อ าเภอลี้ ส่วนการแพร่ระบาดในสัตว์ที่
เป็นแหล่งรังโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลการส่งตัวอย่างชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างปี 2541 – 2562 มีการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจชันสูตร จ านวน 446 ตัวอย่าง ตรวจพบหัวสัตว์ให้ผลบวก 10 ตัวอย่าง ในปี 2541 พบหัว
สัตว์ที่ให้ผลบวกจ านวน 4 ตัวอย่าง ปี 2543 จ านวน 4 ตัวอย่าง และปี 2546  จ านวน 3  ตัวอย่าง และ ตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันมีการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังโรค ส่งตรวจชันสูตรครบทุกอ าเภอ และ
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมามีการเก็บตัวอย่างหัวสัตว์เพ่ือเฝ้าระวังโรค ส่งตรวจชันสูตรครบทุกพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการตรวจชันสูตร ให้ผลลบทุกตัวอย่าง 

 

ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย - ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

   - ค้นหา ติดตาม ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบเกณฑ์
มาตรฐานตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
การด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ 2560 – 2563 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีตามภารกิจ
หลักของแต่ละหน่วยงานในส่วนของสาธารณสุขเน้นในด้านการเฝ้าระวัง   ผู้สัมผัสโรค การให้วัคซีนป้องกันโรค 
การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนในทุกอ าเภอ  การจัดระบบรายงานโรคพิษสุนัข
บ้า การให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องโรคและการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกต้อง  โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ 

1. โรงพยาบาลจัดเตรียมวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลินแก่ผู้สัมผัสโรค 
2. ประสานหน่วยสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (PREP) 
3. ติดตามผู้สัมผัสให้มารับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยการติดตาม ผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพ้ืนที่ซึ่งท าหน้าที่ในการเคาะประตูบ้านผู้สัมผัส 
4. การลดจ านวนผู้สัมผัส โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ประเด็นสื่อสาร ส าคัญคือ คาถา 5 ย    

(อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง) ข้อปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขกัด (ล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ)  
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ผลการด าเนินงาน 
1.ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
2.การจัดหาวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลินแก่ผู้สัมผัสโรคครบทุกโรงพยาบาล งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้สัมผัสโรค(แต่ละ รพ.จัดซื้อเอง) ทั้งหมด 5,319,525 บาท  
3.ผลการค้นหาและให้วัคซีนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปี 2562 ทั้งหมด 1,079 ราย ได้รับวัคซีน

ทั้งหมด แยกเป็นวัคซีนครบชุด 967 ราย (ร้อยละ 89.62) ไม่ครบชุด 112 ราย (ร้อยละ 10.38) จากรายงาน  ร.36 
4.ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า (PREP) แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง  

(เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชปฏิบัติที่ท าหน้าที่ลงชุมชนของโรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ) จ านวน 225 ราย   
 

GAP Analysis  
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงาน ร 36 ไม่ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลต่อการน าข้อมูลไปวางแผนในการ

สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันในผู้สัมผัสซ่ึง กรมควบคุมโรคจะให้การสนับสนุนในอนาคต 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ผู้รับผิดชอบงานของหน่วยบริการต้องวางระบบการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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 โรคหนอนพยาธิภายใต้แผนงานโครงการพระราชด าริฯการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร(กพด.) 
 
ความเป็นมา 

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินงานตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องโดยมีการด าเนินการตรวจคัดกรองหาหนอนพยาธิ  
เพ่ือประเมินอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิ โดยพบความชุ กของการพบพยาธิ อยู่ระหว่าง ร้อยละ       
0.00 – 0.11 จัดเป็นพ้ืนที่ในกลุ่มที่ 1 พ้ืนที่ A ใช้สัญลักษณสีเขียว ซึ่งหมายความว่าเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีอัตราชุก 
5 ปี ย้อนหลังต่ ากว่า ร้อยละ 5 และก าหนดมาตรการให้มีการตรวจคัดกรองค้นหาหนอนพยาธิด้วยวิธีตรวจ
อุจจาระ 3 ปี ต่อครั้ง โดยแต่ละปีจะมีการสุ่มตรวจคัดกรองนักเรียน ร้อยละ 20  

 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย อัตราความชุกต่ ากว่าร้อยละ 5 
การด าเนินงาน 

มาตรการที่ 1 การค้นหาและการรักษาลดอัตราการติดเชื้อลดอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิใน
นักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.ตรวจคัดกรองอุจจาระในนักเรียนพื้นท่ีเป้าหมาย 
2.สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
1.สนันสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
มาตรการที่ 3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค 
1.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับภาคีเครือข่าย 
2.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานและภารกิจของโรงเรียน 
 

ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย  ตรวจหาอุจจาระหาไข่พยาธิในนักเรียน จ านวน  777 คน ไม่พบไข่พยาธิ  
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนราชประชา 26 ประสบผลส าเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์  สามารถลดอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในนักเรียนพื้นที่โครงการพระราชด าริให้อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าร้อยละ 10 ท าให้ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นผลจากการด าเนินงานตามปัจจัยที่ส่งผล
ให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 
2.มีการวางแผนการท างานที่ดี 
3.ทีมงานมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการท างานเป็นทีม 
4.ทีมงานได้น าหลักการทรงงาน 23 ข้อมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
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 โครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ นครองราชย์ ครบ 70 ปี ในพุทธศักราช 2559 พร้อมทั งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จังหวัดล าพูน ปี 2562 
 

สถานการณ์  
โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาส าคัญในที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองลงมาในภาคเหนือ

เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีและก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งในด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และ
สังคม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้คนไทยได้เห็น
ความส าคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมากกว่าประเพณีการบริโภคที่มีมายาวนานซึ่งเสี่ยงต่อการ
เป็นมะเร็งส าหรับปัจจุบัน มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีรายใหม่เพ่ิมมากขึ้น โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีทั่วประเทศ จ านวน 14,314 ราย มากสุด เป็นภาคอีสาน 7,593 ราย รองลงมาเป็นภาคเหนือ
จ านวน 2,638 ราย    

ส านักงานธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้เริ่มด าเนินการตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้  
ในตับน าร่อง 1 ต าบลในอ าเภอเวียงหนองล่องในปี 2560 โดยได้ด าเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
ต าบลเวียงหนองล่อง เป้าหมาย จ านวน 1,032 ราย พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจ านวน 192  ราย คิดเป็นร้อยละ  
17.73 และในปี 2561 ด าเนินการ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่ 2 อ าเภอ อัตราการติดเชื้อเท่ากับ ร้อยละ 
15.43 ซึ่งเป็นอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูง   
 

ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย ลดโรค : ลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2568 
เป้าหมายด าเนินการ  

1.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการคัดกรองอุจจาระวิธี Kato Katz ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปี 
จ านวน 2,400 คน  

2.ค้นหากลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีโดยวิธี Ultrasound จ านวน  
2,000 คน 
การด าเนินงาน 

1.เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอเพ่ือรองรับการด าเนินงานโครงการก าจัดโรคหนอนพยาธิและมะเร็งท่อนน าดีในระยะที่ 2 

2.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ขอความร่วมมือไปยังพ้ืนที่
เป้าหมายจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์/รณรงค์ เพ่ือการสร้างกระแส และเป็นการขับเคลื่อนทางสังคม 
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ในการสร้างกระแสสังคม รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ ลด ละ เลิก 
การบริโภคปลาสุกๆดิบๆ ในช่วงของการรณรงค์ 

3.จัดงานมหกรรมการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ ร่วม กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ าดี สัญจร”
เพ่ือคนไทยสุขภาพดีในปี 2568 ได้ ในวนัที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าซาง (มัธยม) อ าเภอป่าซาง 

4.การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีการด าเนินงานคัดกรองคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีจังหวัดล าพูนในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 อ าเภอ 8 หมู่บ้าน 
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ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย  
ลดโรค : อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเท่ากับร้อยละ 3.57 
เป้าหมายด าเนินการ  

1.ค้นหากลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีโดยวิธี Ultrasound ได้ร้อยละ 
115.25  (เป้าหมาย 2,400 ตรวจ 2,186คน ) พบโรค 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ทั้ง 13 รายเป็นประชากรใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอป่าซาง 

2.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการคัดกรองอุจจาระวิธี Kato Katz ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ
15 ปี ได้ร้อยละ 91.08 (เป้าหมาย 2,400 ตรวจ 2,186คน ) พบพยาธิใบไม้ตับ  69 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.16 

 

ตาราง103 ผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการคัดกรองอุจจาระวิธี Kato Katz ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง   
              จังหวัดล าพูน ปี 2562 จ าแนกประเภทของพยาธิรายหมู่บ้าน อ าเภอ 

 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
ตรวจพบพยาธิทุกชนิด ร้อยละของพยาธิที่พบ 

ตรวจ พบ ร้อยละ OV T.spp Tt SS HW 

1 เวียงหนอง
ล่อง 

หนองยวง 695 18 2.59 55.56 5.56 38.89 0.00 0.00 
2 วังผาง 77 2 2.60 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 หนองล่อง 5 1 20.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 บ้านโฮ่ง หนองปลาสวาย 90 2 2.22 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 ป่าซาง น้ าดิบ 421 41 9.74 92.68 0.00 7.32 0.00 0.00 

7 ปากบ่อง 60 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 แม่แรง 61 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 บ้านเรือน 41 6 14.63 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 ป่าซาง 39 1 2.56 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 ท่าตุ้ม 60 5 8.33 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 ม่วงน้อย 42 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 ห้วยไฟ 36 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 มะกอก 14 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 นครเจดีชัย 27 1 3.70 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

16 เมือง ริมปิง 73 1 1.37 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
17 อุโมงค ์ 277 3 1.08 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 
18 ประตูป่า 90 1 1.11 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 มะเขือแจ ้ 78 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวม 2186 82 3.75 82.93 1.22 31.71 0.00 0.00 
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GAP Analysis  
- ยังขาดการวางระบบการคัดกรอง ตรวจรักษาและฟ้ืนฟูกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ ผู้ปว่ยในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
- ประชาชนยังมีพฤติกรรมการกินทีม่ีความเสี่ยงกินดิบ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายในพ้ืนที่ยังมีน้อย 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
- จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และสนับสนุนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

กับเครือข่าย/โรงเรียน/ชุมชน ผ่านสื่อบุคคล 
- ต าบลจัดการก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
- ประสานประเด็นการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
- การตรวจคัดกรองและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีโดย หน่วยบริการสุขภาพ 
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 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค 
 
สถานการณ์  

จากผลการด าเนินงานปี 2562 ของจังหวัดล าพูน พบว่า อัตราการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดย CXR ถึง  
94.39% แต่กลับพบอัตราการค้นพบและข้ึนทะเบียนรักษายังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องมาจากการค้นพบ
น้อย เพียง 62.09% ค้นพบช้า ตรวจพบเชื้อเมื่อมีอาการหนัก หรือจากการใส่ท่อช่วยหายใจ 20.83% รวมไปถึง 
คุณภาพของเสมหะ และประสิทธิภาพเก็บเสมหะส่งตรวจ พบเสมหะบวก จาก AFB 3.11% จาก Xpert MTB/RIF 
ให้ผลบวก 14.88% ร่วมด้วย อีกทั้งในปีงบประมาณ 2562 ยังพบอัตราความส าเร็จการรักษาก็ยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 83.02% เนื่องมาจากผู้ป่วยเสียชีวิตสูง 7.55% มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตร่วมด้วย ได้แก่ เป็นผู้สูงอายุ 
54.17%, มีโรคร่วม 20.83% ,มี BMI<18.5 = 16.67% , มีปัจจัยภายนอกร่วม ได้แก่   กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 
12.50% , ติดสุรา 8.33% ,มีภาวะซึมเศร้า 4.17% ,ไม่มีคนดูแล 8.33% , กลุ่มที่มี CMI ต่ าๆ ได้แก่ HIV no ARV 
, CA end stage 12.50% ร่วมด้วย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของจังหวัดล าพูนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี การเฝ้าระวัง ป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคเป็นกิจกรรมส าคัญที่ส่งเสริมให้การด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายยุติวัณโรคได้ในอนาคต ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตในภาพรวมจังหวัดมีความคล้ายกัน แต่ใน
แต่ละพ้ืนที่ ก็มีการดูแลที่แตกต่างกัน จึงท าให้การเสียชีวิตมีระดับความรุนแรงต่างกัน การก าหนดปัจจัยส าคัญ ที่
ส่งผลต่อการเสียชีวิตสูงของผู้ป่วยวัณโรคปอดขณะท าการรักษา สามารถช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ส่งผลต่อการป้องกันการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้ งการระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยให้พ้ืนที่
จัดการกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 

 

ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย 

1.ความครอบคลุมการรักษาของ  526 คน  (New+Relapse (Treatment Coverage) เท่ากับ   
ร้อยละ82.5% ของค่าคาดประมาณ 156 ต่อแสนประชากร   

2.≥ร้อยละ 90 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
3.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  มากกว่า ร้อยละ 85 
4.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

การด าเนินงาน 
มาตรการที่ 1 มาตรการเพ่ิมความครอบ คลุมการค้นพบและรักษา กิจกรรมส าคัญ 

- ค้นหา คัดกรองโดยก าหนดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด  2 กลุ่ม คือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก โดยน า 
Mobile X-ray ออกกระจายตามจุดต่างๆ ของ จ.ล าพูน  ประชากรในกลุ่มนี้ได้แก่ ผู้สัมผัสวัณโรคใกล้ชิด , 
บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป - ติดบ้าน, ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  - ติดเตียง, ผู้ต้องขัง
เรือนจ า, แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ , BMI <18.5 ทุกกลุ่มอายุ และประชากรกลุ่มเสี่ยงเชิงรับ 
ได้แก ่ผู้ป่วยเบาหวาน (Uncontrol) ทุกกลุ่มอายุ, ผู้ป่วยเบาหวานคงเหลือทุกราย, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยCOPD 
ทุกราย, CKD ระดับ 4-5, ผู้ติดสุรา, ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด, ผู้สูงอายุติดสังคม, แรงงานข้ามชาติ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

- จัดท าแนวปฏิบัติการเก็บเสมหะส่งตรวจที่มีคุณภาพ ผ่านมติที่ประชุม คกก.service plan TB 
- Monitoring ก ากับและติดตาม การด าเนินงาน ผ่านการประชุม กวป.ทุกเดือน 
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มาตรการที่ 2 มาตรการลดการขาดยา การส่งต่อและติดตามการรักษา กิจกรรมส าคัญ คือ 
- ใช้กลไก case management team ก ากับติดตามรักษา 
- บูรณาการจัดท า care plan ร่วมกับทีม COC  ติดตามเยี่ยมดูแลต่อที่บ้าน ในรายมีความเสี่ยง

เสียชีวิตสูงทุกราย 
- เพ่ิมช่องทางการติดต่อ สื่อสารผ่านช่องทาง Line โดยมีทีม CMT / อสม.เชี่ยวชาญ TB ร่วมด้วย 

มาตรการที่ 3 มาตรการลดการเสียชีวิต กิจกรรมส าคัญ 
- ใช้ Score risk dead ประเมินความเสี่ยง และติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่างการรักษา 
- ตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ทุกราย 
- จัดท าแนวทาง ด้านการค้นหา /ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเสี่ยงเสียชีวิตสูง แยกตามระดับความเสี่ยง 

ความรุนแรง  
มาตรการที่ 4 กระบวนการในการแก้ไขปัญหาวัณโรคของจังหวัดล าพูนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมส าคัญคือ 

- การสร้างระบบการควบคุมก ากับการติดตามการด าเนินงานระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดย
การประชุมติดตามงานผ่านระบบ Cloud conference ทุกเดือน และการคืนข้อมูลและการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้บริหารของผู้อ านวยการโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกเดือน 

- การใช้ข้อมูล ผู้ป่วยเสี่ยงตายเป็นข้อมูลน าเข้ากระตุ้นการด าเนินงานของเครือข่ายบริการในพ้ืนที่ 
โดยให้รพ.สต.ในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยเสี่ยงเสียชีวิต ติดต่ออย่างใกล้ชิดและรายงานต่อระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

- การบรรจุตัวชี้วัดเรื่องการควบคุมป้องกันวัณโรคเป็นตัวชี้วัดรับรองระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1.ความครอบคลุมการรักษาของ  393 คน ( New+Relapse (Treatment Coverage) เท่ากับ ร้อยละ 
  62.09% ของค่าคาดประมาณ 156 ต่อแสนประชากร   
ตาราง 104  แสดงรายงานผลการขึ้นทะเบียนรักษาตาม (PA) แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปีงบ 2562  
                ตามความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage)  

อ าเภอ 
ขึ นทะเบียน PA (ราย) 

เป้าหมาย* (ราย) 
156/แสนปชก. 

เป้าหมาย* (ราย) 
82.5% 

ขึ นทะเบียน
(ราย) 

ร้อยละ 

เมือง 228 189 213 112.70 
แม่ทา 61 51 25 49.02 
บ้านโฮ่ง 63 52 37 71.15 
ลี้ 109 90 37 41.11 
ทุ่งหัวช้าง 31 26 9 34.62 
ป่าซาง 86 71 33 46.48 
บ้านธิ 28 24 24 100.00 
เวียงหนองล่อง 27 23 15 65.22 
รวม 633 526 393 62.09 

*แหล่งข้อมูลจาก โปรแกรม NTIP ณ วันท่ี 30/09/2562 
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2.≥ร้อยละ 94.4 ของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

 
3.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  เท่ากับ ร้อยละ 88.68 
4.พบอัตราการเสียชีวิตใน Cohort1 จังหวัดล าพูน ร้อยละ 7.55 
 

ตาราง 105 แสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA งานวัณโรค ปี  2562 แยกรายอ าเภอ ตาม    
               อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) และอัตราการ     
               เสียชวีิตในCohort1 จังหวัดล าพูน ไม่เกินร้อยละ 5 

 

จุดเน้นในการท างาน/ปัจจัยความส าเร็จ 
1.พัฒนาระบบการจัดการ สนับสนุนการสร้างเครื่องมือและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างเหมาะสม 
2.การก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานวัณโรคเป็น PA ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนให้ความส าคัญ ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 

อ าเภอ จ านวน
ผู้ป่วย 

ก าลังรักษา รักษาครบ/หาย เสียชีวิต ขาดยา โอนออก 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทุ่งหัวช้าง 2 0 0.0 2 100 0 0.0 0 0 0 0 

บ้านธิ 4 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0 0 0 

บ้านโฮ่ง 4 0 0.0 3 75.0 1 25.0 0 0 0 0 

ป่าซาง 6 0 0.0 6 100 0 0 0 0 0 0 

แม่ทา 2 0 0.0 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 

เมืองล าพูน 28 1 3.6 26 92.9 1 3.6 0 0 0 0 

ลี ้ 4 0 0.0 4 100.0 0 0 0 0 0 0 

เวียงหนองล่อง 3 0 0.0 3 100.0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งจังหวัด 53 2 3.77 47 88.68 4 7.55 0 0 0 0 
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ประโยชน์ที่ผู้ป่วย / ชุมชน ได้รับจากการด าเนินงาน 
1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสี่ยงต่อการเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้รับ

การดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
2. มีทีมสหวิชาชีพ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยและญาติ ได้อย่าง

ทันท่วงที  
3. ชุมชนเกิดการยอมรับ เกิดแนวทางการจัดการ ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

บทเรียนที่ได้รับ/การพัฒนาต่อยอด/ ขยายผลท าให้เกิดความย่ังยืน 
การจัดระดับความเสี่ยงของผู้ที่เสี่ยงป่วยเป็นวัณโรค และจัดกลุ่มระดับความรุนแรงต่อการเสียชีวิต

ของผู้ป่วยวัณโรคระหว่างการรักษา และจัดกิจกรรมสนับสนุน สามารถจัดกิจกรรมการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
(Early detection) สามารถวางแผนการก ากับ ติดตาม ดูแลรักษา ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
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 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่น าโดยยุงลาย 
 

สถานการณ์  
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดล าพูน ข้อมูล รง.506 สสจ.ล าพูน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    

มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 254 ราย อัตราป่วย 62.65 ต่อแสนประชากร กระจายใน 8 อ าเภอ พบ
อัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 264.76 (47 ราย) รองลงมาอ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย171.99    
(33 ราย) อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 122.38 (49 ราย) อ าเภอลี้ อัตราป่วย 95.01 (64 ราย) อ าเภอเวียงหนองล่อง 
อัตราป่วย 81.78 (15 ราย) อ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 51.63 (22 ราย) อ าเภอเมือง อัตราป่วย 12.68        
(18 ราย) และ อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 10.32 (6 ราย) ตามล าดับ ซึ่งจัดเป็นล าดับที่ 65 ของประเทศและ
ล าดับที่ 6 ของ ภาคเหนือเขต 1 

 

ผลการด าเนินงาน  
เป้าหมาย  

1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ  15 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5ป ี       
(พ.ศ.2557-2561) ค่า Target line เท่ากับ 58.70 ต่อแสนประชากร 

2.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.09 
3.ร้อยละของจ านวนการติด เชื้อไวรัสซิกา ในหญิงตั้งครรภ์ลดลงจากปีก่อน>ร้อยละ50จากป2ี561  

 

การด าเนินการ 
1.ช่วงก่อนระบาดได้มีการชี้แจงมาตรการการควบคุมโรคแก่เครือข่ายทั้ง 8 อ าเภอเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
2.มาตรการเร่งรัดในการด าเนินมาตรการในการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นทั้งช่วงก่อนระบาดและช่วง

ระบาดของโรค ซึ่งจะเน้นให้หมู่บ้านที่เคยเกิดโรคในปี 2561 ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ป้องกันการระบาดซ้ า  

3.ทุกพ้ืนที่ด าเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขให้ในทุกพ้ืนที่จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมทั้งรายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกเดือน รวมทั้ง
มีทีมตรวจประเมินส ารวจลูกน้ ายุงลายในพื้นที่เขตสถานบริการเพ่ือติดตาม และประเมินการด าเนินการควบคุม
โรคในพ้ืนที่เพ่ือในสถานบริการน าข้อแนะน าไปปรับใช้ในพื้นที่เพ่ือการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.ในช่วงเกิดการระบาดในพ้ืนที่ มีการเปิดศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคในพ้ืนที่โดยมี 
ผู้บริหารของพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ 

5.โครงการตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรและตรวจสอบความ
พร้อมใช้ของวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ในการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคขิงพ้ืนที่ 
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ผลการด าเนินงาน 
1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับ จ านวน 236 ราย อัตราป่วย 58.13 ต่อแสนประชากร ลดลง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน พบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออก แพร่กระจายในโรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งในอ าเภอป่าซาง 

 

แผนภูมิ 28 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียบระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 

 
 

แผนภูมิ 29 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล าพูนเปรียบเทียบแยกรายอ าเภอ 

 
 

2.อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.09 มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายคิดเป็นอัตราป่วย
ตาย เท่ากับ 0.42 

3.ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาในจังหวัดล าพูน 

ใน ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยชิคุนกุนยา ทั้งหมด 239 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
58.95 ต่อเนื่องในพ้ืนที่ 2 อ าเภอคือ อ าเภอเมือง และ อ าเภอป่าซาง  
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GAP Analysis  
- ชุมชนหนาแน่น สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น พ้ืนที่ชนผ่า อ าเภอทุ่งหัวช้าง บ้านเรือนมีโอ่ง

เก็บน้ าไม่มีฝาปิด จึงเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- ความรู้ ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เช่น ชาวบ้านเชื่อว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดทุกปี ไม่

ท าให้เสียชีวิต 
- การสื่อสารความเสี่ยงยังไม่สามารถปรับทัศนะคติของประชาชนได้ เช่น การเข้าพ้ืนที่ชนเผ่าต้อง

อาศัยผู้ที่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้  
- การเตรียมความพร้อม และการด าเนินการก่อนการระบาดยังไม่เข้มข้น เช่น การจัดกิจกรรม

ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเฉพาะแค่ช่วงระบาดของโรคเท่านั้น 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1.มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่ภาคีเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
2.สื่อสารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนการระบาด ช่วงระบาดและหลังการระบาดเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างความตระหนักของประชน 
3.การด าเนินงานในพ้ืนที่ ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
4.ในแต่ละระดับต้องมีการสนับสนุนการป้องกันโรคไข้เลือดออกผ่านกระบวนการจัดการพาหะน า

โรคแบบบูรณาการ(Integrate Vector Management - IVM) 
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 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกนัได้ด้วยวัคซีน 
 
สถานการณ ์

สถานการณ์โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2562 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562       
จากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา(รง.506) ไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอ โรคคอตีบ,โรคไอกรนและไม่พบ
ผู้ป่วยบาดทะยักในทารกแรกเกิดติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 20ปีพบผู้ป่วยโรคหัด จ านวน 34 ราย(อ าเภอเมือง 
12ราย,อ าเภอแม่ทา 2ราย,อ าเภอป่าซาง 17ราย,อ าเภอบ้านธิ 2ราย,อ าเภอเวียงหนองล่อง 1ราย) คิดเป็นอัตรา
ป่วย 8.37 ต่อแสนประชากร  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 15-24 ปีไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน พบผู้ป่วยโรคคางทูมจ านวน 22 ราย(อ าเภอเมือง 9
ราย,อ าเภอแม่ทา 5ราย,อ าเภอบ้านโฮ่ง 2ราย,อ าเภอลี้ 1ราย,อ าเภอทุ่งหัวช้าง 3ราย,อ าเภอป่าซาง 2ราย) คิด
เป็นอัตราป่วย 5.42 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปีรองลงมากลุ่มอายุ15-24 ปี ไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต อาชีพท่ีมีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือรับจ้าง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 

 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายลดโรค ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังต่อไปนี้ 

*คอตีบไม่เกิน0.015/แสน ปชก. 
*ไอกรนไม่เกิน0.08 /แสน ปชก. 
*โรคไข-้สมองอักเสบเจอีไม่เกิน 0.15/แสน ปชก. 
*ก าจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิดให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อพันเด็กเกิดมีชีพราย 

เป้าหมายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
1.ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย≥ร้อยละ 90 ยกเว้น MMR1 และ MMR2 ≥

ร้อยละ 95 และวัคซีนในนักเรียน  ≥ ร้อยละ 95 เป็นรายโรงเรียน 
2.สถานบริการได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

การด าเนินงาน 
1.ก าหนดให้วัคซีนตามตารางของแผนงานสร้างเสริมฯ 
2.รักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในทุกกลุ่มเป้าหมาย (routine)ในรายงาน

43 แฟ้มมาตรฐาน สนย.  
3.สถานบริการด าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทั้ง 3ด้าน        

(การบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็น,การให้บริการวัคซีน,การบันทึกข้อมูล)  
4.ก าจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ  คือ Polio Eradicate และ Measles 

Elimination 
5 สุ่มประเมินมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภุมคุ้มกันโรคในโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

ต าบล ทุกอ าเภอ 
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ผลการด าเนินงาน 
1.ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้สรุปการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานให้บริการวัคซีน 

 ความครอบคลุมของ  MMR.1 จังหวัดล าพูนมีความครบคลุมในกลุ่มร้อยละ 90-94 
 ความครอบคลุมของ  MMR.2 จังหวัดล าพูนมีความครบคลุมในกลุ่มร้อยละ 95 -100 
 ความครอบคลุมของ  OPV.3  จังหวัดล าพูนมีความครบคลุมในกลุ่มร้อยละ 95 –100 ดังภาพท้ายนี้  
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ความครอบคลุมรายอ าเภอ ดังภาพท้ายนี้ 
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226 
 

 

GAP Analysis  ความครอบคลุมของการรับวัคซีนยังไม่เกณฑ์ที่ตั้งไว้ มาจากหลายสาเหตุ 
- ความเจ็บป่วยของเด็กท่ีมีอาการภายหลังได้รับวัคซีน 
- ผู้ปกครองไม้ได้ให้ความสนใจต่อการมารับบริการวัคซีน 
- วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของผู้ปกครองไม่เอ้ือต่อการเข้ารับบริการ 
- การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย 
- ประวัติการรับวัคซีนที่ผ่านมาไม่ชัดเจน 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
- เด็กมารับบริการวัคซีนล่าช้า 
- จ าวันฉีดไม่ได้ พ้นก าหนดนัดแล้วจึงไม่พาเด็กไป 
- สถานบริการอยู่ไกลบ้าน 
 

แนวทางการแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1.การควบคุมก ากับและประเมินผล 
-ประมวลผล/รายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนจากรายงาน 43 แฟ้มมาตรฐาน (HDC) ราย

เดือน(ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย)น าเสนอต่อผู้บริหารและคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย 
-วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรคจากรายงานการเฝ้าระวังโรค 
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นคลังวัคซีนและ

สถานบริการร่วมกับกรม.คร,สคร.1 เชียงใหม่ 
2.ควรมีการศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความครอบคลุมของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 
3.พัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยง 
4.ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียน 
5.สื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรสาธารณสุข 
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 การควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก 
 

สถานการณ์   
โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) เป็นโรคที่เป็นปัญหาส าคัญโรคหนึ่งของประเทศ

ไทย เนื่องจากพบอัตราป่วยสูงในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่พบการระบาดของโรคในสถานที่ที่เด็กอยู่
รวมกันจ านวนมาก ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มท่ีมี
ชื่อว่า เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายสายพันธ์ ไวรัสที่พบบ่อยคือ coxsackie virus A16 ในรายที่
ไม่รุนแรงอาจหายเองได้ และสายพันธ์อาการรุนแรง ได้แก่ Enterovirus 71 ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
เช่น ปวดบวม สมองอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว และอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้ 

สถานการณ์ โรคมือเท้ าปากประเทศไทย  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากส านักระบาดวิทยา          
กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 26 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 43,292 ราย 
จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.17 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง   
1 : 0.81 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ อายุ<1 ปี (25.28 %) อายุ 1-<2 ปี (24.38 %) อายุ     
2-<3 ปี (18.38 ) สัญชาติเป็นไทย ร้อยละ 97.6 อ่ืนๆร้อยละ 1.3 พม่า ร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาว
ร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่
ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 86.2 นักเรียนร้อยละ 12.0 อ่ืนๆร้อยละ 1.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสน
ประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงใหม่ (141.79 ต่อแสนประชากร) ระยอง (128.06ต่อแสนประชากร) 
น่าน (128.00 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี(120.56 ต่อแสนประชากร) กรุงเทพมหานคร (114.92 ต่อแสน
ประชากร) 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก เขต 1 ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562        
มีรายงานผู้ป่วยมือเท้าปาก รวมทั้งเขต จ านวน 5,471 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 93.29 ตอ แสนประชากร ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเชียงใหม่ 138.69 (2,415 ราย) น่าน 127.74 (613 ราย) 
เชียงราย 93.3 (1,199 ราย) ตามล าดับ จังหวัดล าพูน อันดับที่ 6 คือ 52.96 (215 ราย) 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดล าพูน  ข้อมูล รง.506  ส านักงานสาธารณสุขล าพูน ณ วันที่ 26 
สิงหาคม 2562   มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จ านวน 215 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 52.96 ต่อประชากรแสน
คน กระจายใน 8 อ าเภอ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วยเท่ากับ 147.43 (26 ราย) รองลงมา
อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วยเท่ากับ 90.93(16ราย), อ าเภอแม่ทา อัตราป่วยเท่ากับ84.15(33 ราย), อ าเภอ 
บ้านโฮ่ง อัตราป่วยเท่ากับ84.05(34 ราย), อ าเภอ ป่าซางอัตราป่วยเท่ากับ57.58(32 ราย), อ าเภอ เมือง อัตรา
ป่วยเท่ากับ 32.25 (47 ราย), อ าเภอ ลี้อัตราป่วยเท่ากับ 31.59 (22 ราย) อ าเภอ ทุ่งหัวช้างอัตราป่วยเท่ากับ
24.82 (5 ราย)  ตามล าดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

การด าเนินงาน 
เป้าหมาย อัตราป่วยโรคมือเท้าปากในเด็กอายุ 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
(ต่อแสนประชากร) ต้องไม่เกิน 78.03 ต่อแสนประชากร 
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การด าเนินงาน 
- การป้องกันการเกิดโรคก่อนการระบาด ในศูนย์เด็กเล็ก ทุกแห่ง (152 แห่ง) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอน ของเล่น ของใช้ส่วนตัว น้ ายาล้างมือ การสื่อสารความเสี่ยงแก่ผู้ปกครอง 
- การควบคุมโรคระยะเกิดโรค  เน้นการคัดกรอง ส่งต่อ และการพิจารณาการหยุดเรียน การปิด

ห้องเรียน ปิดศูนย์ตามเกณฑ์ 
- ระยะหลังการเกิดโรค การถอดบทเรียนการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมาย 
อัตราป่วยสะสมของจังหวัดล าพูนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเท่ากับ 91.64 ต่อแสนประชากร  
 

GAP 
1.ด้านครูผู้ดูแลเด็ก บางส่วนไม่ผ่านการอบรม เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก 
2.วัสดุอุปกรณ์ของศูนย์เด็กเล็กบางแห่งไม่ได้รับการดูแลสม่ าเสมอเช่น ของเด็กเล่น ของใช้ส่วนตัว เจล 

ล้างมือ อุปกรณ์การนอน มุ้งลวด  
3.ในการคัดกรองเด็กใช้วิธีการสอบถาม ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อมูลไม่ตรง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักของครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองในการดูแลสุขลักษณะที่ดี

อย่างต่อเนื่อง 
2.แนะน าครูผู้ดูแลเด็กควรปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การ

เช็ดอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และล้างมือบ่อยๆ 
3.ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก และบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคน ทุกวัน 
4.ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ

จัดกิจกรรมการล้างมือให้ถูกวิธีทุกวัน 
5.สื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร, คร,ู สาธารณสุข ในชุมชน 
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 การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
 

สถานการณ ์
สถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย  จากข้อมูลเฝาระวังโรคจากส านักระบาดวิทยา          

กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 
234,619 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 358.60 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 18 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 1.03 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ 
คือ 10-14 ปี (13.25 %) 7-9 ปี (12.95 %) 25-34 ปี (12.64 %) สัญชาติเป็นไทย ร้อยละ 96.1 อ่ืนๆ ร้อยละ 2.8 
พม่า ร้อยละ 0.7 กัมพูชา ร้อยละ 0.2 ลาว ร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน ร้อยละ 0.1 มาเลเซีย ร้อยละ 0.0 
เวียดนาม ร้อยละ 0.0 อาชีพ ส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 36.8   ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.6 รับจ้าง
ร้อยละ 14.9 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ระยอง (1097.41 ต่อแสน
ประชากร กรุงเทพมหานคร (1008.65 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (935.57 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ 
(817.08 ต่อแสนประชากร) นครปฐม (735.58 ต่อแสนประชากร)  

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เขต 1 ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562         
มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รวมทั้งเขต จ านวน 26,705 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 454.72 ตอ แสนประชากร ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเชียงใหม่ 799.23 (13,917 ราย) ล าพูน 465.82 (1,891 ราย) 
ล าปาง 383.44 (2,867 ราย) ตามล าดับ จังหวัดล าพูน อันดับที่ 12 คือ 465.82 (1,891 ราย) 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน ข้อมูล รง.506 ส านักงานสาธารณสุขล าพูน ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จ านวน 1,891 ราย อัตราป่วย 465.82 ต่อแสนประชากร กระจาย
ใน 8 อ าเภอ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอเมือง อัตราป่วย 830.11 (1217 ราย) รองลงมาอ าเภอแม่ทา 
อัตราป่วย 428.07 (167ราย) อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 327.02 (66 ราย) อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 
321.77 (56 ราย) อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 317.99 (175 ราย) อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 219.52 (39 ราย ) 
อ าเภอลี้ อัตราป่วย 167.27 (117 ราย) และอ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 134.98 (54 ราย) ตามล าดับ  ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
2.ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา 

  ความครอบคลุมของวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  ผู้เสียชีวิตลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา 

การด าเนินงาน 
1.เฝ้าระวังและตรวจจับการระบาด (ระบบเตือนภัย ILI) ในระยะเกิดโรค เตือนภัยทุกสัปดาห์ 
2.จัดเตรียมความพร้อมด้านยา และเวชภัณฑ์กรณีเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ 
3.การให้วัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มดังนี ้

a. บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก 
b. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป  
c. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน 
d. ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 
e. ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคทุกกลุ่มอายุ ได้แก่  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง /หอบหืด/ หัวใจ/ 

หลอดเลือดสมอง/ไตวาย เบาหวาน /ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด 
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f. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
g. ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIV ที่มีอาการ)  
h. โรคอ้วน(น้ าหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  

4.เปิดศูนย์ตอบโต้สถานการณ์การเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ (การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 รายขึ้นไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง เช่น ค่ายทหาร โรงพยาบาล 
สถานศึกษา) 

 

ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมาย 
- ผู้ป่วยอัตราป่วย 377.03 ต่อแสนประชากรมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์อัตราป่วย <274.37 

ต่อประชากรแสนคน) 
- ความครอบคลุมของวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.79 
- ไม่มีผู้เสียชีวิต 

 

GAP 

- แหล่งที่รวมตัวของประชากรที่เกิดโรค ขาดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การตอบสนองต่อ
การเกิดโรคล่าช้า 

- กลุ่มท่ีเกิดโรคเป็นกลุ่มนอกโปรแกรมการให้วัคซีนของประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักของประชนในการดูแลสุขลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ิมจ านวนพัฒนาระบบการบริหารวัคซีนให้เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยง 
3. เน้นการสื่อสารความเสี่ยงให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน ปี 2562 
 

สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
STI :ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  จากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) พบผู้ป่วยโรค 

STI จ านวนทั้งสิ้น 31,739 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47.79   ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ภาคเหนือ
มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 80.02 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ คือ 
129.97 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดล าพูนเป็นล าดับที่ 6 ของเขต 1 อัตราป่วย 41.36  ต่อประชากรแสน
คน จ านวนผู้ป่วยในภาพรวม ของเดือนมกราคม – กันยายน พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและสูงกว่า
ปี 2561 และ ปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดล าพูน มีอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1. : 1.08  
การเกิดโรค STI พบได้ทั้ง 8 อ าเภอ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 102.53  (40 ราย) 
รองลงมาอ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 91.93 (16ราย) อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 59.46 (12 ราย) 
อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 56.33 (31 ราย) อ าเภอเมือง อัตราป่วย 33.42 (49ราย) อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 
28.14 (5 ราย ) อ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 27.50 (11 ราย) และอ าเภอลี้ อัตราป่วย 8.58  (6 ราย) ตามล าดับ
จ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 115.37  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี   มีอัตราป่วย 57.31 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 
55-64 ปี มีอัตราป่วย38.50 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ส่วนอาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ อาชีพ
รับจ้าง (77 ราย)  รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน (56  ราย) 

HIV: จากผลการด าเนินงานการรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ในกลุ่ม
ผู้รับบริการจากฐานข้อมูล NAP (National AIDs Program) ปี 2557 – 2562 พบว่า  จ านวนผู้ใหญ่และเด็กที่
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี 2557 - 2562 ที่ยังมีชีวิตและได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง เท่ากับ 1,959 
คน, 2,229 คน , 2,319 ,2,475  2,549 และ 2,557 คนตามล าดับ โดยผู้ติดเชื้อ ที่รับยาต้านไวรัส สามารถกด
ปริมาณไวรัสลงได้ (≤ 1,000 copies/ml) มีสัดส่วนที่สูง ระหว่างร้อยละ 97.45 – 97.68 เมื่อพิจารณาจ านวน
ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ทั้งหมดในปี 2562 จ านวน 3,284 คน เสียชีวิต 482 คน (ร้อยละ 14.67) จ าแนกเป็นผู้ติด
เชื้อ ที่ยังไม่ลงทะเบียน NAP จ านวน 118  คน เสียชีวิต 4 คน (ร้อยละ 3.39) เป็นผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียน NAP 
ยังไม่รับยา จ านวน 420  คน เสียชีวิต 34 คน (ร้อยละ 8.09) เป็น และอาชีพเกษตร (10 ราย) ติดเชื้อ ที่
ลงทะเบียน NAP และรับยา จ านวน 3,201 คน เสียชีวิต 43 คน (ร้อยละ 1.34) แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิต
ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ที่รับยาต้านต่ ากว่าในผู้ติดเชื้อกลุ่มอ่ืน 
แหล่งข้อมูล: https://apps.boe.moph.go.th/ http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport 
และโปรแกรม 506 
 

ความเสี่ยง 
 จากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี ในนักเรียนชั้น ม. 5 พบว่า อายุ

เฉลี่ยในการร่วมเพศครั้งแรก นักเรียนชายอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.9 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 8 ปี ,นักเรียนหญิง อายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 15.5 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 14 ปี อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศครั้งแรก ของนักเรียน
ชายมีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 61.2 ใน ปี 2557 เป็นร้อยละ 51.5 ในปี 2558 ส่วนนักเรียนหญิง  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  จากร้อยละ 55.7  ใน   ปี 2557 เป็นร้อยละ 77.8  ใน ปี 2558 ส่วนการใช้ถุงยางอนามัย

https://apps.boe.moph.go.th/
http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport
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ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ลดลงเช่นกัน ปี 2557 
ร้อยละ 71.9  เป็นร้อยละ 64.2 ในปี 2558  ส่วนนักเรียนหญิงมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุด มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมจากร้อยละ 51.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 71.4 ในปี 2558 สาเหตุที่ไม่ใช้
ถุงยางอนามัยที่ส าคัญเนื่องมาจาก ทัศนคติ ความเชื่อของวัยรุ่นที่มองว่าการใช้ถุงยางอนามัย เป็นเรื่องของการ 
"ความเชื่อหรือไม่เชื่อใจ" กัน  
 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

1.เครือข่ายที่ด าเนินการด้วยชุดบริการ RRTTR ในประชากรกลุ่มหลัก (Key pop.) 4 เครือข่ายในจังหวัด 
2.ประชากรกลุ่มหลัก (Key pop.) ที่เข้ารับการคัดกรอง HIV ร้อยละ 80 ของจ านวนที่เข้าถึง(Reach) 
3.เยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  ≥ ร้อยละ 80 
4.ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี ทราบสถานะการติดเชื้อ ของตนเองร้อยละ 96  
5.ผู้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสฯ ร้อยละ 85 
6.ผู้ที่รับยาต้านไวรัส กดไวรัสส าเร็จ (VL < 1,000 copies/ml)ร้อยละ 85 
7.มีศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ระดับจังหวัด 1 ศูนย์  
 

การด าเนินงาน 
กรอบในการด าเนินงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/โครงการ  
ระดับจังหวัด  ด าเนินโครงการบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน โดย 

1.การพัฒนาระบบบริการต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ โดยการเชื่อมโยงชุดบริการ RRTTR 
2.การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน 
4.การประสานงานเพ่ือสนับสนุนหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเอดส์ร่วมกันของภาคี

ที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน 
 

ระดับพื นที่ 
1.จัดบริการการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแนวปฏิบัติการดูแลและ

รักษาของ กรมควบคุมโรค และการบริหารกองทุน ของ สปสช. โดยหนว่ยบริการและเครือข่ายในระดับอ าเภอ 
2.การด าเนินการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหลัก (ชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชาย, หญิงให้บริการทางเพศ ) ด้วยกระบวนการ RRTTR ด าเนินการโดยโรงพยาบาล องค์กร
พัฒนาเอกชนในพื้นท่ี และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง ใน 5 อ าเภอ 1 จังหวัด ดังนี้  

 ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 
 ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 ลดการเลือกปฏิบ ัต ิอ ันเกี ่ยวเนื ่อง

จากเอชไอว ี และเพศภาวะ 
 

 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขตามชุดบริการที่มี
มาตรฐาน 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ความเคารพ เท่าเทียมของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิ 



233 
 

 

พ้ืนที่ด าเนินการ แหล่งงบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
หลัก ร่วม 

อ าเภอเมืองล าพูน แม่ทา 
เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง 
ป่าซาง 

สปสช.กลาง ปี 
2562 

180,000 กลุ่ม VCAP (รพ.ล าพูน ,
รพ.แม่ทา

,เวียงหนอง
ล่อง,บ้านโฮ่ง

,ป่าซาง 
 

3.การสื่อสารสาธารณะเพ่ือส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อเอชไอวี ในวันส าคัญ 5 วัน คือ วันเอดส์โลก 
วันเกณฑ์ทหาร วันวาเลนไทน์ วันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ สัปดาห์รณรงค์การตรวจเลือกโดยสมัครใจ 

4.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนกรณีการตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก เอชไอวี เอดส์ โดย 
ศูนย์รับร้องเรียนที่เป็นอิสระ ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดล าพูน และ ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แหล่งข้อมูล หมายเหต ุ
Key pop รวม 

1. เครือข่ายที่ด าเนินการด้วย
ชุดบริการ RRTTR ในประชากร
กลุ่มหลัก (Key pop.)  
 

4 เครือข่าย 5 เครือข่าย จากการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตามที่ระบุพ้ืนท่ีด าเนิน 
การในกิจกรรมที่ 2. 

2.ประชากรกลุม่หลัก (Key 

pop.) ที่เข้ารับการคัดกรอง HIV 

ของจ านวนที่เข้าถึง(Reach) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ105  

(105/100) 
  -  จากระบบ

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

เป้าหมายตามโครงการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ฯ 100 ราย 

3.เยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์แล้ว
มีการใช้ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสดุ   
 

≥ร้อยละ80 ร้อยละ 88.10  (41/51)     

4.ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี 
ทราบสถานะการตดิเช้ือ ของ
ตนเอง  

ร้อยละ  96 ร้อยละ
100.0 

(158/158) 

ร้อยละ 

103.51 
(2824/272
8) 

NAP report จ านวนตรวจหาการตดิ
เชื้อ จะน้อยกว่า ผู้มารับ
ฟังผลเลือดเนื่องจากมี
รายผูต้รวจในช่วงเวลา
อื่นมาฟังผลเลือด 

ร้อยละของเด็กที่คลอดจากแม่
ที่ติดเช้ือ เอชไอวี ได้รบัยาเพื่อ
ลดการถ่ายทอดเช้ือ เอชไอวี 
จากแม่สูลู่ก 

 

ร้อยละ 100  - 
ร้อยละ 

100.0 
(10/10) 

โปรแกรม PHIM  
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GAP  
1. ด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี  

1.1 ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของการใช้ที่เชื่อมโยง
ไปสู่ความเชื่อหรือไม่เชื่อใจคู่ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่หลากหลาย เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่พบได้ในทุกกลุ่ม
วัย ดังนั้น สิ่งที่ต้องด าเนินการให้เข้มข้นเฉพาะเจาะจงคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนต่อการใช้
ถุงยางอนามัย การมีความรับผิดชอบต่อเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 

1.2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่ามีประชาชนจ านวนน้อยที่เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และ
จากการสุ่มส ารวจการติดเชื้อพบอัตราการติดเชื้อ นั่นแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบสถานการติดเชื้อของ
ตนเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการรับหรือแพร่กระจายเชื้อ ได้ ดังนั้นการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมเชิงรุกให้ประชาชนเข้าสู่
ระบบการคัดกรองเพ่ือทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง ย่อมเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลดความเสี่ยงได้มากขึ้น 
2. ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อฯ ผู้ป่วยเอดส์ ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาให้ครอบคลุมต่อเนื่อง
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะท าให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงระบบการดูแลกับระบบการตรวจคัดกรองเพ่ือ
รองรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเร็วที่สุด รวมทั้งระบบการติดตามที่สามารถติดตามผู้ติด
เชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งที่รับยาต้านหรือไม่รับยาต้านให้อยู่ในระบบได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เป็นประเด็นมาจากทัศนคติความเชื่อต่อปัญหาเอดส์ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับสังคม ชุมชน ซึ่งทัศนคติความเชื่อดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก พฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคล สังคม ชุมชน มีผลต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย
เอดส์ ดังนั้น การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต้องด าเนินการควบคู่กันไปทั้งการสร้างเสริมความรู้ ความ
ตระหนักรายบุคคล การดึงชุมชนให้มีส่วนในการด าเนินงานเพ่ือจัดการปัญหาเอดส์ การสร้างกระแสให้สังคม
โดยรวมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แหล่งข้อมูล หมายเหต ุ
Key pop รวม 

5.ผู้รับการวินจิฉัยว่าตดิเช้ือ 
เอชไอวี ได้รับยาต้านไวรสัฯ  

ร้อยละ 85 

ร้อยละ
100.0 

(50/50) 

ร้อยละ 

80.05(254
9/3184) 

NAP report   

6.ผู้ที่รับยาตา้นไวรัส กดไวรสั
ส าเรจ็ (VL < 1,000 copies/ml) 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 93.18  

(2490/2672) 
NAP report   

7.มีศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดสร์ะดับจังหวดั  

1 ศูนย์  
1 ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนท่ี
เป็นอิสระจากหน่วยบริการ 

  
เป็นศูนย์ที่รับเรื่องทุก
ประเภท 
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ทิศทางในการพัฒนางานในปี 2563 
1.การบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์อย่างมีส่วนร่วม 
2.การพัฒนาระบบบริการที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ ตาม

ชุดบริการ RRTTR 
3.ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงยา  PrEP ( Pre-Exposure Prophylaxis ) ซึ่ งจั งหวัดล าพูนมี

โรงพยาบาลน าร่องคือ โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลลี้ 
4.การพัฒนาครู ก เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตี

ตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม 
5.ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และภาคี จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมป้องกันการติดชื้อเอช

ไอวีโดยให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย   เพ่ือส่งเสริมให้บุตรหลาน  กลุ่ม MSM เกิดการ
ยอมรับและลดอคติเกี่ยวกับถุงยางอนามัย  และสารหล่อลื่น  

6.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ในชุมชน โรงเรียน ร้านค้า อย่างน้อย 1 แห่ง 
และได้รับการตรวจคุณภาพถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น (สถานที่ อุณหภูมิ) จาก รพ.สต ในพื้นที่ 

7.สถานพยาบาลเพิ่มช่องทางพิเศษ ในการเข้ารับบริการ(บริบทแต่ละสถานบริการ) 
8.ส ารวจและปริมาณความต้องการ และจัดหาถุงยางอนามัย ให้เพียงพอกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 



 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
ละล 
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 Digital Transformation จังหวัดล ำพูน 
 

สถำนกำรณ์  
จังหวัดล ำพูนมีโรงพยำบำลทั่วไปจ ำนวน 1 แห่งโรงพยำบำลชุมชนจ ำนวน 7 แห่งและคลินิกหมอ

ครอบครัว (PCC) จ ำนวน 14 แห่ง จำกกำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรเป็น           

Smart Hospital ของโรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
จังหวัดล ำพูน ปี 2562 พบว่ำ โรงพยำบำลที่มีระบบให้บริกำรระบบคิวแบบอิเล็กทรอนิกใน

โรงพยำบำล (Queue Online) ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเตือนคิวผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ โรงพยำบำลจังหวัด    
จ ำนวน 1 แห่ง (100 %) คือ โรงพยำบำลล ำพูน ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเตือนคิวผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ โรงพยำบำลชุมชน 
จ ำนวน 3 แห่ง ( 42.85 % ) คือโรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และโรงพยำบำลป่ำซำง มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 8 แห่ง (100 %) ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน 
โรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง โรงพยำบำลลี้ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง  โรงพยำบำลป่ำซำง โรงพยำบำล
บ้ำนธิ และ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง และมีกำรใช้ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  จ ำนวน 8 แห่ง 
(100.00%)  

 

ประเด็น ระบบท่ีมีในโรงพยำบำล มี 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

1) กำรใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ 
มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร 
และพัฒนำคุณภำพบริกำรใน
องค์กร (Smart Tools) 

-  ร ะ บ บ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร นั ด ห ม ำ ย  
ห รื อ จ อ ง คิ ว แ บ บ อ อ น ไ ล น์ 
มีระบบแจ้งเตือนผู้รับบริกำรแบบ 
“ออนไลน์” (Queue Online) หรือ 
ระบบคิวออนไลน์ภำยในโรงพยำบำล 
(ภำย ใต้ค ำจ ำกัดควำม มี ระบบ
ให้บริกำรระบบคิวแบบอิเล็กทรอนิก
ในโรงพยำบำลผู้ป่วยได้รับกำรแจ้ง
เตือนคิวผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ ) 

 

รพท. 1 แห่ง 
(100 %) 

รพช. 3 แห่ง 
( 42.85%) 

 
 

4 
(57.14 %) 

 

2) โรงพยำบำลมีกำรน ำแนวทำง 
กำรท ำงำนอ่ืนๆ มำใช้เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนใน
องค์กรและมีกำรจัดท ำ Service 
Process Management (Smart 
Service) 

- มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียน
ผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แทนกำรใช้ OPD Card  
แบบกระดำษ 
 

8 
(100 %) 

ผ่ำนโปรแกรม 
PMK และ 
HosXP 

 

0 
(00 %) 
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เป้ำหมำยระยะสั้น 
 

ตัวช้ีวัด 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

กำรด ำเนินงำน 
Digital 
Transformation 
เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital 

รพ. รับทรำบ
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน และ
กำรประเมินผล 
ตำมเกณฑ์ Digital 
Transformation 
เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital 
 

- 50% ของ รพศ./
รพท. ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 

- 30% ของ รพช. 
ผ่ำนเกณฑ์ 
ระดับ 2 

- 75% ของ รพศ./
รพท.ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 

- 40% ของ รพช. 
ผ่ำนเกณฑ์ 
ระดับ 2 

- 100% ของ รพศ./
รพท. ผ่ำนเกณฑ์
ระดับ 2 

- 50% ของ รพช. 
ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 2 

กำรใช้ 
Application 
ส ำหรับ PCC  
ในหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ 
 
 

PCC ในหน่วย
บริกำรปฐมภูมิ
รับทรำบแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน 

ทีม PCC น ำร่อง 
ทดลองใช้งำน 
app. PCC 

50% ของทีม PCC  
น ำ App. PPC ไป
ใช้ 

100% ของทีม PCC 
น ำ App. PPC ไปใช้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2562 
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ด ำเนินงำน Digital Transformation 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
1) ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำน  Digital Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 

Smart Hospital ในที่ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลประจ ำเดือน และกำรใช้ Application 
ส ำหรับ PCC ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ โดยมีกำรจัดอบรมกำรใช้งำน Thai COC ให้แก่ โรงพยำบำลและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง  

2) ส ำรวจควำมพร้อมโรงพยำบำลทุกแห่งเพ่ือเตรียมกำรและจัดท ำแผนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้ำนดิจิทัล สนับสนุนระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรภำยในโรงพยำบำล 

3) นิเทศงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน Digital Transformation 
หน่วยบริกำรโรงพยำบำล 
1) ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำน Digital Transformation 
2) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน Digital Transformation 
3) ประเมินตนเองเพ่ือเตรียมกำรพัฒนำโรงพยำบำลให้ก้ำวสู่กำรเป็น Smart Hospital 
4) จัดท ำแผนพัฒนำ/จัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบให้บริกำรนัดหมำยหรือจองคิว

และกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ระบบคิวภำยในโรงพยำบำล โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 

โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และ
โรงพยำบำลป่ำซำง 

6) บุคลำกรได้รับกำรอบรมกำรใช้โปรแกรมกลำงเพ่ือกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ  (HIS 
Gateway) โดยส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 คัดเลือกบุคลำกรจำกโรงพยำบำลล ำพูนและ รพ.ลี้ รพ.ทุ่งหัวช้ำง    
รพ.แม่ทำ เป็นผู้แทนเข้ำรับกำรอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในจังหวัดล ำพูน 
 

กำรใช้ Application ส ำหรับ PCC ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ปัจจุบันมีกำรใช้ Application ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยและดูแลต่อเนื่องที่บ้ำน ในหน่วยปฐมภูมิ คือ 

ระบบ ThaiCOC ส่วน Application ส ำหรับ PCC ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รอกำรอบรมกำรใช้งำน จำกศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข   

 
ตำรำง 106 แสดงผลกำรด ำเนินงำน Digital Transformation  รอบ  6 เดือน 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ หมำยเหตุ 
จังหวัดมีกำรด ำเนินงำน Digital 
Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 2  

รพศ. 0 แห่ง 0 0 อบรม HIS Gateway    
วันที่ 4 – 5 มีนำคม 2562  รพท. 1 แห่ง 1 100 

รพช. 7 แห่ง 3 42.85 
มีกำรใช้ Application ส ำหรับ PCC  
ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

PCC 14 แห่ง 
ThaiCOC 

14 100 Application  H4U ICT  
ด ำเนินกำรเฉพำะจังหวัดน ำร่อง  
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ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ด ำเนินงำน Digital Transformation 

1. โรงพยำบำลชุมชนทีไ่ม่มีระบบคิว แต่มีแผนในกำรพัฒนำ จ ำนวน 4 แห่ง 
     - ไม่มีงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดหำ Software อุปกรณ์ เช่น เครื่อง Kiosk Auto Registration  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
     - บุคลำกรรับผิดชอบดูแลระบบไม่เพียงพอ  
2. ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์   

      - ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ ยังไม่รองรับกำรบันทึกข้อมูลต ำแหน่งที่เกิดโรค 
แพทย์บำงคนไม่ถนัดในกำรพิมพ์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กำรบันทึกข้อมูลกำรเจ็บป่วยในระบบแพทย์จะ
บันทึกได้เฉพำะประเด็นส ำคัญ ไม่สำมำรถลงรำยละเอียดกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ครบถ้วนซึ่งรำยละเอียด
บำงอย่ำงจะช่วยในกำรวิเครำะห์หรือรักษำโรคครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมำรักษำต่อเนื่องแพทย์ต้องใช้เวลำในกำร
ซักประวัติใหม ่

     - ไม่มีงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดหำ Software และอุปกรณ ์เช่น เครื่องสแกนเอกสำร 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

1.ระบบให้บริกำรนัดหมำยหรือจองคิวแบบออนไลน์ ควรเริ่มจำกกำรจัดท ำ Flow กำรให้บริกำรของ
โรงพยำบำลให้ชัดเจน และด ำเนินกำรในแผนกที่ไม่ซับซ้อนก่อน   ท ำกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้งำน
ระบบและ Flow กำรให้บริกำรของโรงพยำบำล ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

2.ส่วนกลำงควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ/จัดซื้อ software เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
3.จัดอบรมให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งำน (User) ในระบบที่ส่วนกลำงพัฒนำ  
4.ส่วนกลำงควรมีนโยบำยสนับสนุนให้บุคลำกรในสำยวิชำชีพด้ำนระบบคอมพิวเตอร์มีควำม

ควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึน 
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 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารเทศ จังหวัดล าพูน  
 
สถานการณ์ 
ระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล  ส าหรับการบริหารจัดการหน่วยบริการ  ในความรับผิดชอบของ  
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพื่อการบูรณาการการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส่วนกลาง ซึ่งมีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 71 แห่ง มีการใช้โปรแกรมส าหรับ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน ใช้โปรแกรม PMK ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
พัฒนาโดยทีมแพทย์และโปรแกรมเมอร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ใช้โปรแกรม 
HosXp และ  ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใช้โปรแกรม JHCIS ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 71 แห่ง ร้อยละ 100 ซึ่งทุกหน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน   
43 แฟ้ม และสามารถรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพของจังหวัดล าพูนบน Health Data Center on Cloud และ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงระบบผ่าน Smart Health ID Login ด้วยเครื่องอ่าน Smart 
Card Reader ด้วยบัตรประชาชน ซึ่งจังหวัดล าพูน ได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูล ส าหรับการบริหาร
จัดการทั้งระบบ Hardware Software Peopleware และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การบริหาร
จัดการระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
1. มีนโยบายในการพัฒนาระบบข้อมูล  โดยติดตั้งระบบ Server HDC (Health Data Center) บน 

Server ที่จังหวัดเพ่ือตอบสนองในการส ารองข้อมูล จาก HDC on Cloud ของกระทรวงสาธารณสุขและ    
การSync Data เข้าระบบ เพ่ือการประมวลผลเฉพาะกรณีเช่น QOF ประมวลผลรายงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของ กลุ่มงาน และ หน่วยงานที่ร้องขอรายงานที่นอกเหนือจากรายงาน บน HDC on Cloud 

2. ระบบการพัฒนา ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงรับ-ส่ง
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ของทุกหน่วยบริการ   ทั้งใน โรงพยาบาล และ รพ.สต.  ระบบสามารถ 
ตอบสนองการใช้งานและส่งต่อข้อมูล ดังนี้ 

2.1 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย      
รพ.สต.ทกุแห่งส่งข้อมูลไปยังสปสช.ผ่านระบบนี้ส่วนโรงพยาบาลทุกแห่งจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยังสปสช. โดยตรง 

2.2 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  

2.3 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ PDN43 (2556) ไปยังส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  
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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  

3.การพัฒนาระบบ Health & Medical record data ในรูปแบบ 43 แฟ้ม จังหวัดล าพูนใช้ระบบ 
HDC (Health Data Center) ในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ ฐานข้อมูลโดยหน่วยบริการทุกแห่ง
สามารถส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม โดยรพสต.ส่งออกข้อมูล 43 จากโปรแกรม JHCIS  โรงพยาบาลชุมชนสามารถ
ส่งออกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม HosXp ส าหรับโรงพยาบาลล าพูน ได้พัฒนาระบบส่งออก 43 แฟ้มผ่านการใช้
โปรแกรม PMK  
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ระบบ การวิเคราะห์ รวบรวม ออกรายงาน ผ่าน ระบบ HDC on Cloud 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 107   ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม รายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
       ปีงบประมาณ 2562 
 

อ าเภอ 
รพท.(แห่ง) รพช.(แห่ง) รพสต.(แห่ง) 

จ านวน 
ส่ง 

43 ได ้ ร้อยละ จ านวน 
ส่ง 

43 ได ้ ร้อยละ จ านวน 
ส่ง  

43 ได ้ 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 
 

4.พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้ร้อยละ 100 โดยแบ่ง

ความสามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ดี โดยการใช้ ADSLจ านวน 71 แห่งร้อยละ 100.00  สามารถการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ ปานกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.ห้วยฮ่อม อ าเภอ   
แม่ทา และ รพ.สต.นากลาง อ าเภอลี้ ส่วนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใช้อินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อได้ดีถึงดีมาก 
จ านวน 7 แห่ง ร้อยละ 100 ส่วนโรงพยาบาลทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 100 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Leased Line ของกระทรวงสาธารณสุขและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ CAT ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ให้สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ผ่านระบบใยแก้วน าแสง Fiber Optic เพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยบริการ 
 

5.การพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ 
5.1 ได้ด าเนินการทบทวนระบบการรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยขอหน่วยบริการทุกแห่ง (โรงพยาบาล

และรพสต.) จะต้องส่งข้อมูลภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
และส่งข้อมูลทุกวัน ในโครงการ รพ.สต.ติดดาว  โดยส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยังสปสช. การส่งไปยังกระทรวง
สาธารณสุขมี การส่งข้อมูล   43 แฟ้มผ่านระบบ HDC on Cloud โดยตรง ของกระทรวงสาธารณสุข  

5.2 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบข้อมูล  โดยส่งเสริมให้ทุกอ าเภอจัดท าแผนงาน
โครงการในการพัฒนา Hardware Software Peopleware  และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5.3 มีนโยบายให้ผู้บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
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5.4 ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้ดูแลก ากับคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ ให้มีความ 
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรม JHCIS กลุ่มผู้ใช้งานใน รพสต.ที่สามารถ
ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาการใช้งาน การออกรายงาน เป็นต้นและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถให้เป็นวิทยากร
ระดับจังหวัดตอบปัญหาการใช้งานบน โปรแกรม Line id 21-43 file_lpn มีสมาชิก ในกลุ่มจ านวน 231 คน 

5.6 ก าหนดให้มีการทบทวน และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS ในการส่งออกข้อมูล
มาตรฐาน43 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 
 

 
 

6.การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานในระดับหน่วยบริการ โดยเฉพาะข้อมูล แฟ้ม
ประชากร แฟ้มโรคเรื้อรัง แฟ้มคนเสียชีวิต ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลส าหนับการตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบ
การคืนข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ HDC on Cloud ผ่านระบบ Data Exchange สามารถตรวจสอบข้อมูลประชากร
ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยบริการ เลข ID 13 หลักผิด ประชากรที่เสียชีวิตแล้วสถานะไม่ถูกต้องและสามารถดูความ
ครอบคลุมของการให้บริการพ้ืนฐานเช่น 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 ซึ่งต้องมี
การพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนเช่นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
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คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นต้น ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาก็จะมีข้อจ ากัดด้านการตกรุ่น ความเพียงพอของ
ขนาดหน่วยความจ าที่ปริมาณข้อมูลด้านของสุขภาพประชาชนเพ่ิมขึ้นทุกวันด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ปัจจุบัน หน่วยบริการทุกแห่งต้องรับ-ส่งข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นบางแห่งในพ้ืนที่ห่างไกลยังไม่
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง 
ต้องอาศัยหน่วยงานระดับชาติที่วางโครงข่ายระบบการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าว
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของฐานข้อมูล ทั้งระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และหน่วยบริการ จ าเป็นต้องมี Software ที่มีคุณภาพ ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่างๆ เช่น JHCIS 
HosXp PMK ฯลฯ โดยโปรแกรมต่างๆสามารถตอบสนองต่อการให้บริการภายในหน่วยบริการได้เป็นอย่างดี 
แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากจังหวัดศูนย์วิชาการกรม และกระทรวง 
ได้ไม่ทุกเรื่อง เนื่องจากในแต่ปีปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อมูล จึงท า
ให้ผู้พัฒนา HIS ต้องปรับปรุงโปรแกรมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงหน้าต่างการบันทึกข้อมูล การออกรายงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ Hardware Software Peopleware และระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุน ควรให้หน่วยบริการ
จัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ควรใช้ของเครือข่ายกลุ่ม เช่น ในจังหวัดจะมีเครือข่ายของ
ผู้ใช้งานโปรแกรม 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  
  
 




