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ค ำน ำ 
เอกสารรายงานประจ าปี 2563 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ฉบับนี้ เป็นรายงานซึ่งได้

ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงงานส าคัญตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพในสังกัด ทั้งนี้เพ่ือเผยแพร่ให้  
ผู้ที่สนใจในกิจกรรมการด าเนินงานสาธารณสุขได้รับทราบและใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข และงานด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และคณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2563  ขอขอบคุณ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ของทุกกลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล สนับสนุน
ในการจัดท ารายงานฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
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สารบัญตาราง ค 
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สารบัญตาราง 
ตาราง  หน้า 

1 แสดงจ านวนประชากร ชาย – หญิง จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

2 

2 แสดงจ านวนประชากรและร้อยละของพื้นที่จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 

3 ประชากรจังหวัดล าพูน แยกเป็นรายอ าเภอ ตามกลุ่มอายุเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 

4 แสดงการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 

5 แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 5 
6 แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุข และจ านวนเตียง สังกัดภาครัฐบาล แยกรายอ าเภอ

ปีงบประมาณ 2563 
6 

7 แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกแยกชาย-หญิง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 11 
8 แสดง จ านวนประชากรที่มีสาเหตุการตาย ด้วยโรคมะเร็ง 10 อันดับแรก (รหัสโรคC00-

C97)ปีงบประมาณ 2563 
12 

9 แสดง 10 อันดับ สาเหตุการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดล าพูน  
ตามกลุ่มโรค (298โรค)ปีงบประมาณ 2563 

13 

10 แสดง 10 อันดับ  จ านวนผู้เข้ารับบริการของผู้ป่วยในจังหวัดล าพูน  
ตามกลุ่มโรค (298โรค) ปีงบประมาณ 2563 

14 

11 แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง
ปีงบประมาณ 2563 

30 

12 งบประมาณการรายรับสุทธิของหน่วยบริการ (Basic payment) 30 
13 แสดงงบประมาณส่วนงบด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยอดประกัน

รายรับ,เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 
31 

14 แสดงผลการด าเนินงาน บริการผู้ป่วยใน (IP) หลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบยอดประกัน
รายรับผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

31 

15 แสดงข้อมูลคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 – เดือน สิงหาคม 2563 32 
16 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ จั งหวัดล าพูน 

ปีงบประมาณ 2563 
33 

17 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2560 –  
เดือนสิงหาคม 2563 

33 

18 แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) เดือน สิงหาคม 2563 34 
19 แสดงการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนสิงหาคม 2563 34 
20 แสดงต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method  

ปีงบประมาณ 2563 
35 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
21 แสดงงบประมาณจัดสรรงบค่าเสื่อม ของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2559 – 2562 38 
22 แสดงจัดสรรงบค่าเสื่อม จังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2563 39 
23 แสดงจัดสรรงบค่าเสื่อม จังหวัดล าพูน ปี 2563 แยกรายหน่วยบริการ 39 
24 แสดงผลการบันทึกผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ของจังหวัดล าพูน ปี งบประมาณ 2563 40 
25 แสดงร้อยละเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปี 2560-

2562 
42 

26 แสดงรายงานสรุปภาพรวมงบประมาณกองทุน รายจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 43 
27 แสดงร้อยละของเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปี 

2560-2563 
43 

28 แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560-2563 46 
29 แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม 2562–31 

สิงหาคม 2563 
47 

30 แสดงสรุปผลการประเมินผลการด าเนินการ ตามแนวทาง UCCARE 58 
31 แสดงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตามภารกิจรับผิดชอบ (Function 

based)    (6 ตัวชี้วัด) 
68 

32 แสดงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ (Agenda based) (5 ตัวชี้วัด) 69 
33 แสดงร้อยละของการตอบกลับหลังจากการเยี่ยมบ้านในปี 2561 – 2563 71 
34 แสดงจ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลล าพูนแยกตามพ้ืนที่  

ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 
73 

35 แสดงร้อยละการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ2563 

74 

36 แสดงร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ใน
ผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพในจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ2563 

74 

37 แสดงจ านวนผู้ป่วยประคับประคองแยกตามรายโรงพยาบาล และได้รับการจัดการรบกวนด้วย
ยากลุ่ม Strong opioid 

75 

38 แสดงจ านวนผู้ป่วยประคับประคองแยกตามอ าเภอ และได้รับการเยี่ยมบ้าน 75 
39 แสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นท่ี 76 
40 จ าแนกการด าเนินงานของ อสม.ที่ปฏิบัติงานเป็น 4 กลุ่ม 85 
41 ผลการด าเนินงาน อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 91 
42 แสดง จ านวนและร้อยละที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) 

ในปีงบประมาณ 2561-2563 
104 

43 โรคและหัตถการ One Day Surgery ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 104 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
44 แสดงจ านวน รพ.สต. ที่มีการบริการทันตกรรมในปีงบประมาณ 2563 106 
45 แสดงจ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณ 2563 107 
46 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalแยก

รายสถานบริการ       
112 

47 จ านวนห้องปลอดฝุ่น (แห่ง) แยกตามหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

118 

48 แสดงรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกแห่งแยกราย
โรงพยาบาล 

121 

49 การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รักษา
มาตรฐาน) แยกรายอ าเภอ   

122 

50 การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในสถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต.) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

123 

51 แสดงจ านวนเทศบาลมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  แยกราย
อ าเภอ 

125 

52 แสดงจ านวนเทศบาลมีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบฯ (EHA) แยกรายอ าเภอ 125 
53 แสดงผลการด าเนินงานร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 129 
54 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 จ าแนกตามโรงพยาบาล 130 
55 รายละเอียดงานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) 

ด้านเครื่องส าอาง 
134 

56 รายละเอียดสถานประกอบการด้านเครื่องส าอางแยกเป็นรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 135 
57 แสดงข้อมูลการตรวจสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ าและสารฟอร์มาลินของจังหวัดล าพูนแยก

รายอ าเภอ 
145 

58 ข้อมูลตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยาจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 256          

149 

59 แสดงจ านวนสถานพยาบาลแยกตามลักษณะและแยกตามอ าเภอในเขตจังหวัดล าพูนข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวนทั้งสิ้น 166 แห่ง 

152 

60 ผลการตรวจสอบเฝ้าระวังคลินิกในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563  153 
61 แสดงข้อมูลสถานประกอบการด้านยาที่ได้รับการตรวจสอบในปี 2563 159 
62 แสดงข้อมูลสถานประกอบการด้านยา ทีไ่ด้รับการตรวจสอบในปี 2563  

แยกรายอ าเภอ 
159 

63 แสดงผลการด าเนินการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 162 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
64 แสดงกลุ่มโรคท่ีมารักษาด้วยกัญชา  163 
65 ข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดล าพูนแต่ละประเภท แยกรายอ าเภอ 167 
66 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ า  ปี 2561 - ปี 2563 174 
67 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ า  ปี 2561-2563  แยกรายอ าเภอ  

จ.ล าพูน 
175 

68 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูน 
จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

177 

69 จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน
เปรียบเทียบ ปี 2562-2563 

178 

70 จ านวนผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉินแยกตามกลุ่มบาดเจ็บ(Trauma) และเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน  (Non-trauma) ของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 
2562 และ 2563 

181 

71 จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน ภาวะ
สถานการณ์Covid-19 ห้วงเดือน มีนาคม -เมษายน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 
และ 2563 

182 

72 จ านวนและร้อยละการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level1) ภายใน 24 
ชั่วโมงท้ัง ER และ Admit ในโรงพยาบาลระดับSและจ าแนกรายโรงพยาบาลจังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2563 

183 

73 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดงtriage level1+2) ที่มาด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจ าแนกรายโรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 

183 

74 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที รายอ าเภอจังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

184 

75 จ านวนและร้อยละของการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข1669จ าแนกรายอ าเภอจังหวัดล าพูน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

185 

76 จ านวนและร้อยละหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนที่ขึ้นทะเบียนเป็นชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐานและเบื้องต้น (BLS, FR ) จังหวัดล าพูน และมีผลการออกปฏิบัติการ 

185 

77 ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน  
(จาก HDCและสถานบริการปี2563) 

194 

78 ผลการด าเนินงานคัดกรองDM ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2563 จ าแนกรายอ าเภอ
จังหวัดล าพูน 

195 

79 ผลการด าเนินงานคัดกรอง HTกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2563  
จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 

195 

 



ช 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
ตาราง  หน้า 

80 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 196 
81 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี       196 
82 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง   ได้รับการประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 
197 

83 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD 197 
84 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา อ้วนลงพุง

และเท้า 
198 

85 อัตรากลุ่มเสี่ยงเบาหวานจากการคัดกรองปี 2562 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ในปี 2563 198 

86 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563  199 
87 ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จ าแนกรายอ าเภอ ปี  

2563 
199 

88 ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจ าแนกรายอ าเภอ 
ปี 2563 

199 

89 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563  

200 

90 จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน ปี 2563 200 
91 จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดล าพูน ปี 2563 201 
92 ร้อยละ 45 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 

(Retention rate) จังหวัดล าพูน ปี 2563 เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 1 /ประเทศ 
204 

93 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษา
และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจังหวัดล าพูน ปี 2563 
เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่1/ประเทศ 

204 

94 ผลงานตามตัวชี้วัดแยกรายอ าเภอเปรียบเทียบระบบสมัครใจและทุกระบบ จังหวัดล าพูน 
ปี 2563  

205 

95 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2563  206 
96 จ านวนคน/ครั้ง ที่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  

(Harm Reduction) จังหวัดล าพูน ปี 2563 จ าแนกตามชุดบริการ 
206 

97 จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคมือเท้าปาก รายงานทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง 30 กันยายน  2563 จังหวัดล าพูน 

210 

98 ผลการด าเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ตามแนวทางของจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 แยกตามประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง รายอ าเภอ 

217 

 
 
 



ซ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
ตาราง  หน้า 

99 ร้อยละท่ีพบป่วยจากการคัดกรอง CXR และ ร้อยละจากการเปรียบเทียบกลุ่มป่วยทั้งหมด 
แยก   ตามประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 

218 

100 ผลการส่งตรวจ Gene Xpert เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย Pulmonary TB จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 

219 

101 อัตราความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage)  จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ 2563 

220 

102 แสดงผลความครอบคลุมการรักษา ของการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) 

222 

103 ผลการติดตาม ตามมาตรการด้านการดูแลรักษาในกลุ่ม High Risk ตามแนวทางเขต
สุขภาพที่ 1 จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563   

222 

104 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 2563 งานวัณโรค จังหวัดล าพูน แยกราย
สถานบริการ 

223 

105 จ านวนนมผงดัดแปลงแยกรายสถานบริการ ในการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

243 

106 จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 
2563 จังหวัดล าพูน   

248 

107 จ านวนผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ จังหวัดล าพูน ปี 2563 252 
108 แสดงข้อมูลสถานบริการที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 262 
109 แสดงผลการด าเนินการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 262 
110 แสดงกลุ่มโรคท่ีมารักษาด้วยกัญชา  263 
111 ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม รายอ าเภอ จังหวัด

ล าพูนปีงบประมาณ 2563 
277 

112 แสดงบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขตามประเภทการจ้างงาน 281 
113 แสดงจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ปี 2563 282 
114 แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ 282 
115 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดล าพูน ปี 

งบประมาณ2563  
293 

116 แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดล าพูน ปี 2563  (เปรียบเทียบ 4 ไตรมาส) 294 
117 แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดล าพูน ปี 2563  (ไตรมาส 4) 

จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และเด็ก3-5 ปี    
294 

118 แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 295 
119 แสดงข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มโรคส าคัญ ของจังหวัดล าพูน ปี 

2563 
299 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
120 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก ของจังหวัดล าพูน  

ปี 2563 
299 

121 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยในของจังหวัดล าพูน ปี 2563 300 

122 แสดงข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 301 

123 แสดงข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้สูงอายุ  ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 302 
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สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิ  หน้า 

1 แสดงจ านวน แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปีงบประมาณ 2557- 2563 5 
2 จ านวนประชากรจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2553 – 2563 7 
3 จ านวนประชากรจังหวัดล าพูน แยก ชาย - หญิง ปี พ.ศ. 2553 – 2563 7 
4 จ านวนประชากรจังหวัดล าพูน ไม่ได้สัญชาติไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2563 7 
5 จ านวนประชากรจังหวัดล าพูน ตามทะเบียนการเกิด - ตาย  

ปี พ.ศ. 2553 – 2563 
7 

6 ปิรามิดประชากรจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 
7 แสดงจ านวนอายุคาดเฉลี่ยของประชากร เมื่อแรกเกิด จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 2551 – 

2563 
8 

8 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป จังหวัดล าพูนปีพ.ศ. 2556–2563 9 
9 แสดงร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจังหวัดล าพูน แยก ชาย-หญิง ปี พ.ศ. 

2556 – 2563 
9 

10 ร้อยละการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2563 

10 

11 อัตราการเกิด-ตายต่อพันประชากร จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2563 10 
12 แสดงสาเหตุการตาย 5 อันดับแรก แยก ชาย-หญิงจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 11 
13 แสดง จ านวนประชากรที่มีสาเหตุการตาย ด้วยโรคมะเร็ง แยก ชาย-หญิง ในจังหวัด

ล าพูน  ปีงบประมาณ 2560 – 2563 
12 

14 แสดง 10 อันดับ สาเหตุการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดล าพูน ตามกลุ่มโรค แยก 
ชาย-หญิงในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

13 

15 แสดง 10 อันดับ จ านวนผู้เข้ารับบริการของผู้ป่วยในจังหวัดล าพูน ตามกลุ่มโรค แยก 
ชาย-หญิงปีงบประมาณ 2563 

14 

16 แสดง 5 อันดับ จ านวนผู้เข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกจังหวัดล าพูน ตามกลุ่มโรคอัตราต่อ
แสนประชากร ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

15 

17 แสดง 5 อันดับ จ านวนผู้เข้ารับบริการของผู้ป่วยในจังหวัดล าพูน  
ตามกลุ่มโรคอัตราต่อแสนประชากร ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

15 

18 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในจ านวนครั้งต่อคนต่อปี  
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2558 – 2563 

16 

19 แสดงความครอบคลุมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิต่อ
จ านวนประชากร ปี 2563 

51 

20 แสดงร้อยละผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านโดย 
ทีมสหวิชาชีพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ปี 2563 

52 

21 แสดงอัตราป่วยของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่  
ปีงบประมาณ2560-2563 

52 

 



ฎ 

 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิ  หน้า 

22 ผลการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ของ จังหวัดล าพูน ปี 2560-2562 60 
23 แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 ในแต่ละหมวด 61 
24 แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (Happy Public 

Organization Index : HPI) ของจังหวัดล าพูน 
63 

25 แสดงกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน ในสังกัด สสจ.ล าพูน 64 
26 แสดงจ านวนร้อยละของ KPI ระดับประเทศจ าแนกตามเขตสุขภาพ 70 
27 แสดงภาพรวมของการใช้โปรแกรม Thai COC ในเขตสุขภาพที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 71 
28 แสดงร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

จ าแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 
108 

29 แสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต จังหวัดล าพูน
ปีงบประมาณ 2561-2563 

108 

30 แสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต 
จ าแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

109 

31 แสดงจ านวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนจ านวนสถานพยาบาลที่เปิดใหม่และจ านวนสถานพยาบาลที่แจ้งเลิกใน
จังหวัดล าพูนข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

151 

32 แสดงจ านวนสถานประกอบการรายอ าเภอในแต่ละปีงบประมาณ 2560-2563 166 
33 แสดงจ านวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในแต่ละ ปีงบประมาณ 2560-2563 167 
34 จ านวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563 จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ  

ปี 2562 และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
209 

35 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอ าเภอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง 30 กันยายน 2563  จังหวัดล าพูน 

210 

36 ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 
1ปีงบประมาณ 2563 

216 

37 ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 

217 

38 เปรียบเทียบผลการคัดกรองและการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษา แยกรายอ าเภอ จังหวัด
ล าพูน ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563 

221 

39 อัตราความครอบคลุมการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (Treatment   
coverage) แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับอัตรา
ความครอบคลุมระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ 

221 

40 เปรียบเทียบการติดตามดูแลรักษา Score Risk Death ตามแนวทางจังหวัดล าพูน 
ระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ปีงบประมาณ 2563 

223 
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สารบัญแผนภูม ิ
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41 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียระดับประเทศ/เขตจังหวัด 229 
42 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล าพูนเปรียบเทียบ 

แยกรายอ าเภอ 
230 

43 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 

230 

44 แสดงอัตราป่วยด้วย โรคไข้ปวดข้อยุงลายย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล าพูนเปรียบเทียบแยกราย
อ าเภอ 

231 

45 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2562 และค่ามัธยฐาน 5 ปี 

246 

46 อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

247 

47 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอ าเภอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง 30 กันยายน 2563 จังหวัดล าพูน 

247 

48 จ านวนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 จังหวัดล าพูน 

248 

49 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน เปรียบเทียบข้อมูลระดับเขต และประเทศ 
ระหว่างปี 2560-2563  

249 

50 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน จ าแนกรายอ าเภอ ระหว่างปี 2560-2563  249 
51 ร้อยละผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 

จังหวัดล าพูน ปี 2558-2563  
251 

52 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2563 

255 

53 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับ
ปีงบประมาณ 2563 

255 

54 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดล าพูน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตสุขภาพที่  1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

256 

55 แสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด จังหวัดล าพูน
แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

256 

56 แสดงร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน จังหวัดล าพูน ปี 2563  
จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และเด็ก3-5 ปี    

293 
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57 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 - 2563  295 
58 แสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยนอก  

จ าแนกรายอ าเภอ 
300 

59 แสดงจ านวนผู้เข้ารับบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผนกผู้ป่วยใน  
จ าแนกรายอ าเภอ 

301 
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สารบัญภาพ 
ภาพ  หน้า 

1 โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 6 
2 แสดงระบบ การวิเคราะห์ รวบรวม ออกรายงาน ผ่าน ระบบ HDC on Cloud 276 
3 แสดงรูปแบบการ รับส่งข้อมูลในแต่ละระดับ 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อมูลทั่วไป 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ 



1 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัล ำพูน 
 

จังหวัดล ำพูนตั้ งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร           
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ( สายเอเชีย ) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเนินเขา และภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องกัน
ไปทางทิศตะวันออก อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้้าตะวันตก เป็นแนวลงมาทางทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด
ตาก แล้วเลาะล้าน้้าแม่ปิงขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดเขต จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกคือ เทือกเขา 
ดอยช้าง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดล้าพูน มีความสูงประมาณ 1,400 เมตร จากระดับน้้าทะเล รองลงมาคือ
ดอยสบเทิม อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้้าตะวันตกในเขตอ้าเภอทุ่งหัวช้าง ความสูงประมาณ 1,430 เมตร              
จากระดับน้้าทะเลเป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน             
และอนุภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. 
 

ขนำด 
จังหวัดล้าพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.882         

ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุด
ประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. 
 

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

 

ประชำกร 
 ประชากรของจังหวัดล้าพูน ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2563มีจ้านวนทั้งสิ้น  405,075 คน         

เพศชาย 195,140 คน เพศหญิง 209,935 คน   
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 

- ผู้ที่มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  399,570  คน 
  เพศชาย 192,251 คน เพศหญิง  207,319 คน 

- ผู้ที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  1,861  คน 
    เพศชาย 997 คน  เพศหญิง 864 คน   

 - ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (รายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) จ้านวน 3,176  คน 
    เพศชาย 1,594  คน  เพศหญิง  1,582  คน 

 - ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) จ้านวน  468  คน 
    เพศชาย  298  คน   เพศหญิง  170 คน 
 

มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอบ้านโฮ่ง อ้าเภอลี้ อ้าเภอแม่ทา และ อ้าเภอ    ทุ่ง
หัวช้าง รวม 16 ต้าบล 61 หมู่บ้าน 
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ตำรำง 1 แสดงจ ำนวนประชำกร ชำย – หญิง จังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร  

จ้านวนบา้น ชาย หญิง รวม 

อ้าเภอเมืองล้าพูน 68,985 77,882 146,867 75,936 

อ้าเภอแม่ทา 19,025 19,799 38,824 16,667 

อ้าเภอบ้านโฮ่ง 19,178 20,491 39,669 15,892 

อ้าเภอลี้ 35,017 34,988 70,005 24,836 

อ้าเภอทุ่งหัวช้าง 10,116 10,031 20,147 7,531 

อ้าเภอป่าซาง 26,113 28,499 54,612 23,942 

อ้าเภอบ้านธ ิ 8,462 9,204 17,666 7,534 

อ้าเภอเวียงหนองล่อง 8,244 9,041 17,285 7,474 

รวม 195,140 209,935 405,075 179,812 

 
ตำรำง 2 แสดงจ ำนวนประชำกรและร้อยละของพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ 
            ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

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

พื้นที่ 1 ตร.กม. 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

5101 เมือง 479.83 10.65 146,867 36.26 306 

5102 แม่ทา 762.63 16.93 38,824 9.58 51 

5103 บ้านโฮง่ 596.95 13.25 39,669 9.79 66 

5104 ลี้ 1,701.99 37.77 70,005 17.28 41 

5105 ทุ่งหัวช้าง 486.13 10.79 20,147 4.97 41 

5106 ป่าซาง 299.95 6.66 54,612 13.48 182 

5107 บ้านธ ิ 129.02 2.86 17,666 4.36 137 

5108 เวียงหนองล่อง 49.43 1.1 17,285 4.27 350 

รวม 4,505.93 100 405,075 100  
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ประกาศ ณ 8 มกราคม 2563) 
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ตำรำง 3   ประชำกรจังหวัดล ำพูน แยกเป็นรำยอ ำเภอ ตำมกลุ่มอำยุเป้ำหมำย เพื่อให้สอดคล้องตำม 
              ยุทธศำสตร์กลุ่มวัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
อ้าเภอ 

 
เมือง 

 
แม่ทา 

 
บ้านโฮ่ง 

 
ลี ้

 
ทุ่งหัวช้าง 

 
ป่าซาง 

 
บ้านธิ 

เวียง
หนอง
ล่อง 

 
รวม 

0 - 4 5,784 1,446 1,367 3,273 1,006 1,683 674 630 15,863 

5 - 9 6,679 1,588 1,491 3,801 1,152 2,023 733 633 18,100 

10 - 14 6,858 1,710 1,603 3,929 1,064 2,058 647 667 18,536 

15 - 19 6,567 1,869 1,590 4,163 1,205 2,264 656 640 18,954 

20 - 24 7,949 2,181 2,207 4,615 1,272 2,920 857 981 22,982 

25 - 29 10,222 2,728 2,758 5,148 1,395 3,797 1,125 1,213 28,386 

30 - 34 10,709 2,791 2,575 4,858 1,510 3,517 1,298 1,132 28,390 

35 - 39 11,714 2,766 2,841 4,932 1,631 3,797 1,296 1,178 30,155 

40 - 44 10,952 2,545 2,551 4,762 1,565 3,493 1,113 1,046 28,027 

45 - 49 9,935 2,717 2,755 5,100 1,675 3,617 1,020 1,130 27,949 

50 - 54 11,422 3,201 3,349 5,634 1,538 4,630 1,487 1,440 32,701 

55 - 59 13,136 3,805 3,938 5,364 1,394 5,251 1,989 1,705 36,582 

60 - 64 12,127 3,395 3,748 4,593 1,117 5,157 1,808 1,603 33,548 

65 - 69 8,568 2,279 2,680 3,373 983 3,766 1,071 1,210 23,930 

70 - 74 4,876 1,367 1,709 2,110 581 2,387 614 752 14,396 

75 - 79 3,060 757 1,034 1,462 421 1,441 383 441 8,999 

80 - 84 2,258 611 671 1,035 279 1,022 265 334 6,475 

85 - 89 1,162 422 443 601 181 634 175 205 3,823 

90 - 94 421 165 134 255 74 218 71 67 1,405 

95 - 99 83 41 32 43 19 49 6 16 289 

100 5 1 2 4 3 3 2 1 21 

>100 18 2 5 12 9 8 2 3 59 

รวม 144,505 38,387 39,483 69,067 20,074 53,735 17,292 17,027 399,570 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :   ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธันวาคม 2562 (ประกาศ ณ 8 มกราคม 2563) 
                              จ้านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ(ปี) รายอ้าเภอ (เฉพาะผูม้ีสญัชาติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
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ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
 ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจาย         
อยู่ทุกพ้ืนที่ของแต่ละอ้าเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในอ้าเภอเมือง รองลงมาคือ อ้าเภอป่าซาง และอ้าเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 
อ้าเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีนิคมอุตสาหกรรมล้าพูน ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าพูน  
 อุตสาหกรรมหลัก มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านคมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออ้านวย
ต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม ที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
โดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร  
 

อำชีพที่ส ำคัญของจังหวัด 
 การประกอบการเกษตร มีการท้านาข้าวและท้าสวนล้าไย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีอาชีพลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 

กำรปกครอง 
จังหวัดล้าพูน แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ออกเป็น 8 อ้าเภอ 51 ต้าบล 577 หมู่บ้าน                       

17 ชุมชน และมีการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมืองล้าพูน 1 แห่ง 
เทศบาลต้าบล 39 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) 17 แห่ง 
 

ตำรำง 4  แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น จังหวัดล ำพูน 
             ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
อ้าเภอ 

 
ต้าบล 

 
หมู่บ้าน 

 
ชุมชน 

 
หลังคาเรือน 

องค์การ
บริหารส่วน

ต้าบล 

เทศบาล
เมือง/ต้าบล 

ระยะห่าง
จากอ้าเภอ

เมือง
(กิโลเมตร) 

5101 เมือง 15 159 17 75,936 1 15   
5102 แม่ทา 6 71 0 16,667 1 7 25  
5103 บ้านโฮง่ 5 62 0 15,892 4 2 36  
5104 ลี้ 8 99 0 24,836 3 7 105  
5105 ทุ่งหัวช้าง 3 35 0 7,531 3 1 105  
5106 ป่าซาง 9 90 0 23,942 4 4 11  
5107 บ้านธ ิ 2 36 0 7,534 1 1 26  
5108 เวียงหนองล่อง 3 25 0 7,474 0 3 45  

รวม 51 577 17 179,812 17 40   
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  ข้อมูลหมูบ่้าน, หลังคาเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของที่ท้าการปกครองจังหวัดล้าพูน  
       ณ ธันวาคม 2562 
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ข้อมูลบุคลำกรจังหวดัล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
     

 
อัตรำก ำลังคน   บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

 

ตำรำง 5  แสดงอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ปีงบประมำณ 2563 
 

ที ่ บุคลากรที่ส้าคัญ จ้านวน อัตราส่วน 1 บุคลากรต่อประชากร  
1 แพทย์  136   1:2,978 
2 ทันตแพทย์  45  1:9,002 
3 เภสัชกร 81  1:5,001 
4 พยาบาลวิชาชีพ  860  1:471 

 

แผนภูมิ 1  แสดงจ ำนวน แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ปีงบประมำณ 2557- 2563 
 

 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำร
54%

ลูกจ้ำงประจ ำ
5%

พนักงำนรำชกำร
3%

พนักงำน
กระทรวง

สำธำรณสุข
36%

อื่นๆ
2%

แพทย์
5%

ทันตแพทย์
2%

เภสัชกร
3%

พยำบำล
วิชำชีพ
30%

บุคลำกรทำง
กำรแพทย์ อื่นๆ

21%

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ
39%

114 
95 

103 
122 123 

134 136 

28 34 36 44 40 44 
45 

66 69 70 
79 80 80 81 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
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ตำรำง 6  แสดงจ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข และจ ำนวนเตียง สังกัดภำครัฐบำล แยกรำยอ ำเภอ 
             ปีงบประมำณ 2563 
 

อ้าเภอ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  รพ.สต. ศูนย์บริการ

เทศบาล 411  เตียง 90 60 30 10 จ้านวน 
5101  เมือง S - - - - 17 1 
5102  แม่ทา - - - F2 - 9 - 
5103  บ้านโฮง่ - - - F2 - 9 - 
5104  ลี้ - - F1 - - 13 - 
5105  ทุ่งหัวช้าง - - - F2 - 4 - 
5106  ป่าซาง - - F1 - - 13 - 
5107  บ้านธ ิ - - - F2 - 2 - 
5108  เวียงหนองล่อง - - - - F3 4 - 

จ้านวน 1 - 2 4 1 71 1 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
 

ภำพ 1  โครงสร้ำงระบบบริกำรสุขภำพ จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563
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สถำนกำรณ์และแนวโน้มประชำกร จังหวัดล ำพูนปีงบประมำณ 2563 
แผนภูมิ 2  จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แผนภูมิ 3  จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน แยก ชำย - หญิง ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แผนภูมิ 4  จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ไม่ได้สัญชำติไทย ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แผนภูมิ 5  จ ำนวนประชำกรจังหวัดล ำพูน ตำมทะเบียนกำรเกิด - ตำย ปี พ.ศ. 2553 – 2563 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

404,693 
404,560 

403,952 

404,673 
405,268 

405,468 

406,385 

405,999 

405,918 405,955 

405,075 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

197,278 196,868 196,509 196,622 196,747 196,755 196,902 196,448 196,184 195,908 195,140 

207,415 207,692 207,443 208,051 208,521 208,713 209,483 209,551 209,734 210,047 209,935 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ชำย หญิง

293 284 305 
465 

323 
352 

1,412 

1,391 
1,491 

1,708 
1,861 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

3,257 3,310 

3,575 
3,446 

3,214 
3,085 

3,023 
3,188 

3,114 3,038 
2,747 

3,659 3,630 
3,796 3,804 3,841 3,887 

4,084 4,112 

3,877 
3,841 

4,351 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เกิด ตำย 
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จากภาพรวมของแผนภูมิจ้านวนประชากรพบว่า จังหวัดล้าพูนมีแนวโน้มประชากรที่ลดลง                
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559เนื่องจากอัตราการเกิดทีล่ดลงและอัตราการตายที่สูงขึ้น โดยประชากรหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ประชากรชายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการเพิ่มข้ึนและลดลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ผู้ไมมี่สัญชาติไทยที่ย้ายเข้ามาอยู่
ในจังหวัดล้าพูนมีจ้านวนมากขึ้นและยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี 

เมื่อเปรียบเทียบประชากรระยะเวลา 10 ปี ปี พ.ศ. 2553และปี พ.ศ. 2563 แนวโน้ม ฐานของรูป         
ปิระมิดประชากร แคบลง แต่กว้างขึ้นในช่วงอายุ 50 – 60 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งกลุ่มชายและหญิง 

 

แผนภูมิ 6  ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2553ปิรำมิดประชำกรจังหวัดล ำพูนปี 2563 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : จากทะเบยีนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 
 

แผนภูมิ 7  แสดงจ ำนวนอำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร เม่ือแรกเกิด จังหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2551 – 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

69.19 69.23 69.63 69.30 

71.19 

68.79 68.68 

70.72 70.50 70.26 

71.56 71.43 

75.77 75.76 
76.98 77.00 77.56 

76.98 76.83 

77.90 
79.11 78.75 

79.44 79.92 

72.48 72.50 
73.31 73.15 

74.38 

72.89 72.76 
74.31 

74.81 74.51 

75.50 75.68 

2551 2552 2553 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

 ชำย 

หญิง 

รวม 
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แผนภูมิที่ 8  แสดงร้อยละของประชำกรผู้สูงอำยุ 60ปีขึ้นไป จังหวัดล ำพูนปีพ.ศ. 2556–2563 
 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 
 

แผนภูมิ 9  แสดงร้อยละของประชำกรผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปจังหวัดล ำพูน แยก ชำย-หญิง  
              ปี พ.ศ. 2556 – 2563 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 
 

 จากแผนภูมิที่ 9 และ 10 จังหวัดล้าพูน ปี พ.ศ. 2563 มผีู้สูงอายุร้อยละ 22.95 แนวโน้มของผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้นประชากรชำยร้อยละ 45.18 ประชากรหญิง ร้อยละ 54.82 ประชากรชายมีแนวโน้มลดลง             
โดยสอดคล้องกับอัตราการเสียชีวิตของประชากรชายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ต่างจากประชากรหญิงมีแนวโน้ม             
เพ่ิมสูงขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตที่ลดต่้าลง 

 แต่หากมองภาพรวม จังหวัดล้าพูนมีความจ้าเป็นต้องรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อมแก่คนหนุ่มสาว ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ (ActiveAging) และเตรียมระบบบริการสุขภาพ         
เพ่ือรองรับปัญหาโรคเรื้อรัง และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หัวใจ และมะเร็ง 

 
  
  
  

16.30 
17.19 

18.01 
18.87 

19.82 
20.84 

21.85 
22.95 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

46.50 46.24 46.17 46.01 45.75 45.54 45.39 45.18 

53.50 53.76 53.83 53.99 54.25 54.46 54.61 54.82 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ชาย หญิง 
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สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ 
 

แผนภูมิ 10  ร้อยละกำรเพิ่มตำมธรรมชำติของประชำกร จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ  
 

แผนภูมิ 11   อัตรำกำรเกิด-ตำยต่อพันประชำกร จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ทะเบียนราษฎร์ ตามปีที่ประกาศ 

 
 
 
 

-0.0575 
-0.0670 

-0.1009 
-0.0753 

-0.0158 
-0.0713 

-0.1088 

-0.1535 

-0.2227 

-0.1877 -0.1976 

-0.3960 

-0.4500

-0.4000

-0.3500
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อุบัติเหตุขนส่ง

โรคหัวใจขาดเลือด / โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย (stemi)

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตัน (stroke)

ปอดบวม / ปอดอักเสบ

เนื้องอกร้าย

สถำนกำรณ์แนวโน้มโรคและสำเหตุกำรตำยปีงบประมำณ 2563 
ปีงบประมาณ 2563 ชายเสียชีวิต 2,494 ราย หญิงเสียชีวิต 1,912 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด   

4,406 ราย มะเร็งยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
 

ตำรำง 7  แสดงสำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรกแยกชำย-หญิง จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 
 

อันดับ
ที ่

รหัสโรค กลุ่มโรค ผลรวม ชาย หญิง อัตราต่อแสน
ประขากร 

1 C00-C97 เนื้องอกร้าย 579 322 257 142.94 

2 J12-J18,J60-66 ปอดบวม / ปอดอักเสบ 300 176 124 74.06 

3 I60-I69 โรคหลอดเลือดสมองแตก ตัน (stroke) 212 138 74 52.34 

4 I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด/กล้ามเนื้อหัวใจตาย 203 120 83 50.11 

5 A40-A41 โลหิตเป็นพิษ (sepsis) 185 103 82 45.67 

6 N17-N19 ไตวาย 174 91 83 42.96 

7 V01-V99 อุบัติเหตุขนส่ง 138 106 32 34.07 

8 J40-J44 ปอดอุดกลั้นเร้ือรัง COPD 93 65 28 22.96 

9 K70-K77 โรคตับจากสารพิษแอลกอฮอร์ 93 76 17 22.96 

10 I10-I15 ความดันโลหิตสูง 92 35 57 22.71 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

แผนภูมิ 12  แสดงสำเหตุกำรตำย 5 อันดับแรก แยก ชำย-หญิงจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 
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เนื้องอกร้าย

ชำย หญิง 
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ตำรำง 8  แสดง จ ำนวนประชำกรที่มีสำเหตุกำรตำย ด้วยโรคมะเร็ง 10 อันดับแรก (รหัสโรคC00-C97) 
             ปีงบประมำณ 2563 
 

ล้าดับที ่ NCAUSE Diagtname ชาย หญิง ผลรวม 

1 C349 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด 83 61 144 

2 C229 เนื้องอกร้ายของตับ 77 30 107 

3 C260 เนื้องอกร้ายของล้าไส้ 24 22 46 

4 C509 เนื้องอกร้ายของเต้านม 0 31 31 

5 C189 เนื้องอกร้ายของล้าไส้ใหญ่ 12 8 20 

6 C240 เนื้องอกร้ายของท่อน้้าดีนอกตับ 10 8 18 

7 C169 เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร 10 6 16 

8 C539 เนื้องอกร้ายของปากมดลูก 0 16 16 

9 C61 เนื้องอกร้ายของต่อมลูกหมาก 16 0 16 

10 C959 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 10 6 16 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 

โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของจังหวัดล้าพูน ในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่มะเร็งปอด
และรองลงมาคือมะเร็งตับมะเร็งตับจะเกิดกับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 
 

แผนภูมิ 13  แสดง จ ำนวนประชำกรที่มีสำเหตุกำรตำย ด้วยโรคมะเร็ง แยก ชำย-หญิง ในจังหวัดล ำพูน 
               ปีงบประมำณ 2560 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาข้อมูล  :  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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ชาย หญิง
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ตำรำง 9  แสดง 10 อันดับ สำเหตุกำรเข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค (298โรค) 
            ปีงบประมำณ 2563 
 

 
ที ่

 
ชื่อกลุ่ม (298โรค) 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร 
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้า 91,853 136,408 228,261 56,350.31 
2 104 เบาหวาน 44,765 71,031 115,796 28,586.31 

3 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 36,512 65,230 101,742 25,116.83 
4 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน 30,163 38,763 68,926 17,015.61 

5 181 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 28,806 36,449 65,255 16,109.36 
6 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืนๆ 14,848 27,827 42,675 10,535.09 

7 185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 12,290 20,994 33,284 8,216.75 
8 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะและหลาย

บริเวณในร่างกาย 
19,560 12,622 32,182 7,944.70 

9 199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 13,610 15,054 28,664 7,076.22 
10 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น

แบบเรื้อรังอ่ืน 
10,739 6,624 17,363 4,286.37 

 

แผนภูมิ 14   แสดง 10 อันดับ สำเหตุกำรเข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค  
                แยก ชำย-หญิงในจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2560 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
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ชาย หญิง
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ตำรำง 10  แสดง 10 อันดับ  จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยในจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค (298โรค) 
              ปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 098 โลหิตจางอื่น ๆ 1,219 1,443 2,662 657.16 
2 169 ปอดบวม 1,289 1,065 2,354 581.13 
3 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเร้ือรัง 1,144 681 1,825 450.53 
4 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ,ไม่ระบุเฉพาะบริเวณในร่างกาย 1,101 490 1,591 392.77 
5 278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 1,024 558 1,582 390.54 
6 133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 618 654 1,272 314.02 
7 217 โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดนิปัสสาวะ 489 730 1,219 300.93 
8 151 หัวใจล้มเหลว 583 632 1,215 299.94 
9 239 การดูแลมารดาอ่ืน ๆ ที่มีปญัหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุง

น้้าคร้่า และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
- 1,121 1,121 276.74 

10 198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 563 465 1,028 253.78 
 

แผนภูมิ 15  แสดง 10 อันดับ จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยในจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค  
                แยก ชำย-หญิงปีงบประมำณ 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
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แผนภูมิ 16   แสดง 5 อันดับ จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยนอกจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค 
       อัตรำต่อแสนประชำกร ปีงบประมำณ 2558 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
 

แผนภูมิ 17  แสดง 5 อันดับ จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรของผู้ป่วยในจังหวัดล ำพูน ตำมกลุ่มโรค 
                อัตรำต่อแสนประชำกร ปีงบประมำณ 2558 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

145 ความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน้า 104 เบาหวาน 

207 เน้ือเยื่อผิดปกติ 167 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 

181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 
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1,155 1,257 

1,255 

1,500 
1,591 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
098 โลหิตจางอื่น ๆ 169 ปอดบวม 175 โรคหลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพอง 

278 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ 
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แผนภูมิ 18  อัตรำกำรใช้บริกำรผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในจ ำนวนครั้งต่อคนต่อปี จังหวัดล ำพูน  
      ปีงบประมำณ 2558 – 2563 
 

 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล  :  HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดล้าพูน 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (คร้ังต่อคนต่อปี) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน (คร้ังต่อคนต่อปี)



 

 
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 2563 



 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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สรุปผลการด าเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ์  
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูนมีหน่วยงานที่ต้องประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์

ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 17 หน่วยงาน โดยในไตรมาส 1 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินระดับ 5 ในการประเมิน EB1- EB4 และ
หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผ่านการประเมินระดับ 5 จ านวน 14 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 82.35 ของหน่วยงานในสังกัด ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ในไตรมาส 2 
ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ ที่ค่าคะแนนร้อยละ 80 จากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
EB1 – EB26 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 8 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ของหน่วยงาน 
ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 52.94 ของหน่วยงาน สาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมิน
เนื่องจาก หลักฐานที่ต้องส่งประเมินเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการในไตรมาส 3 
และ ไตรมาส 4 ในไตรมาส 3 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ ที่ค่าคะแนน ร้อยละ 85 จากการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 – EB26 มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 15 หน่วยงาน    
คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของหน่วยงาน ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
ของหน่วยงาน  ในไตรมาส 4 ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ ที่ค่าคะแนน ร้อยละ 90 จากการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 – EB26 มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ จ านวน 17 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 

 

ผลการด าเนินงาน  
ในการด าเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน

ทุกหน่วยงานได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลล าพูน    ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลชุมชน    ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

มีการแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ที ่3223/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือท าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร/
หลักฐาน ตามข้อก าหนดของแบบส ารวจฯ และน าข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับเขต ของส านักงานเขต
สุขภาพที่ 1 เพ่ือร่วมกับคณะกรรมการที่มาจากทุกจังหวัด ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระยะเวลาที่
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 ก าหนด 

เนื่องจากการด าเนินการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประเมิน และหน่วยงานหลายหน่วยงานเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสาร          
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เชิงประจักษ์รับการประเมินในปีงบประมาณ 2563 และในการประเมินผู้ประเมินต้องเข้าดูการเผยแพร่ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ผู้ประเมินไม่สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ครบทุกแห่ง
เนื่องจากบางหน่วยงานอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ และยังมีหลักฐานเอกสารที่จัดกิจกรรม/โครงการที่ต้องส่ง
เอกสารประเมินแต่ไม่สามารถ ส่งประเมินได้ในไตรมาส 2 เนื่องจากเป็นกิจกรรมโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง
ในไตรมาส 2 และ 3 และเนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 จึงไม่สามารถก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการได้ 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้หน่วยงาน ผ่านการ
ประเมินที่ค่าคะแนนระดับ 5 ผลการประเมินในไตรมาส 1 ของจังหวัดล าพูน มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 
14 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 3 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.65 โดยมีผลการประเมิน
เปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด  ดังนี้ 

 

รายการ ร้อยละ 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 12  เขต 87.40 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับเขต 1  79.65 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด  76  จังหวัด 86.12 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 82.35 

 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่           
ค่าคะแนนร้อยละ 80 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 8 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 47.06 ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 52.94 เนื่องจากเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งประเมินเป็นกิจกรรม/โครงการ                             
ที่มีแผนด าเนินการในไตรมาส 3-4 และเนื่องด้วยภาวะโรคระบาดโควิด-19 จึงต้องเลื่อนการด าเนินการโครงการ              
โดยมีผลการประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ร้อยละ 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 12  เขต 61.06 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับเขต 1  64.02 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด  76  จังหวัด 59.07 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 47.06 

 

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ค่า
คะแนน ร้อยละ  85 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 15 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.24 ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน จ านวน 2 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 โดยมีผลการประเมินเปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ร้อยละ 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 12  เขต 82.37 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับเขต 1  80.66 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด  76  จังหวัด 80.93 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 88.24 
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การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4 ก าหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ค่า
คะแนนร้อยละ 90 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 17 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมิน
เปรียบเทียบระดับเขต และจังหวัด ดังนี้ 

 

รายการ ร้อยละ 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 12  เขต 94.20 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับเขต 1  90.37 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด  76  จังหวัด 93.41 
ร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จังหวัดล าพูน 17 หน่วย 100 

 

GAP Analysis 
ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในไตรมาสที่ 2 เกิดจากหลายหน่วยงานเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการจัดท าเอกสารเชิงประจักษ์รับการประเมิน
ในปีงบประมาณ 2563 และยังมีหลักฐานเอกสารที่จัดกิจกรรม/โครงการที่ต้องส่งเอกสารประเมินแต่ไม่สามารถส่ง
ประเมินได้ในไตรมาส 2 เนื่องจากเป็นกิจกรรมโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องในไตรมาส 2 และ 3 ประกอบด้วย
เกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการได้ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จัดประชุมและชี้แจงทีมงานให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งองค์กร                

และมีการถอดบทเรียนหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ผ่านครบทุกหน่วยงาน   
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดท าเอกสารสรุปประเด็นเอกสารเชิงประจักษ์ที่ต้องส่งเพ่ือรับการ
ประเมิน ในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน                              
ผ่านทาง ระบบ Line อีกทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินของ รพท. รพช.และ สสอ. และ
ผู้รับผิดชอบงานประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินของทุกแห่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพ่ือร่วมกัน
ถอดบทเรียน จากแบบประเมินโดยวิเคราะห์เป็นรายหน่วยงาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินการ
ตามข้อก าหนดและจัดท าเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง  
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การตรวจสอบภายในหน่วยงาน ภายใต้สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สถานการณ์  
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนในสังกัดมีกลไกของกำรตรวจสอบ
ภำยในทุกระดับ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถ
เพ่ิมคุณค่ำ กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 มำตร 79 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และ    
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในภำคีเครือข่ำยระดับจังหวัด 
2.จัดอบรมเรื่อง ระบบกำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยในระดับจังหวัด และคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับอ ำเภอ  
3.จัดประชุมชี้แจง “กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน” และกำรออกตรวจสอบภำยในส ำหรับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด 
4.จัดท ำแผนตรวจสอบภำยใน เพ่ือตรวจกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรกำรด ำเนินงำน ด้ำน

กำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เป็นไปตำมท่ี สป.สำธำรณสุข ก ำหนด 
 5.ออกตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนภำยใต้สังกัดตำมแผนที่วำงไว้ 

6.รำยงำนผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้แก่นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน หน่วยรับตรวจ                        
และปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 แผนการออกตรวจสอบภายใน 
 1. โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่  

1.1 โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง  
1.2  โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 

 2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
  2.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
  2.2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงหนองล่อง 
 3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 
  3.1  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ทุกแห่ง 
  3.2  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตอ ำเภอเวียงหนองล่อง ทุกแห่ง 
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ผลการตรวจสอบภายใน / ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 
  ด้านควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง 
 1. ให้ปรับเปลี่ยนค ำสั่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกระทรวงกำรคลังปี พ.ศ. 2560 
 2. ให้จัดท ำรำยงำนตำมแบบที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนกระทรวงกำรคลังฯ 

3. กำรใช้รถรำชกำร ให้มีสมุดคุมกำรใช้งำนประจ ำรถทุกครั้ง และให้มีกำรขออนุมัติกำรใช้รถ                    
ก่อนกำรออกปฏิบัติงำนทุกครั้ง 

ด้านการเงิน/บัญชี 
1. ให้จัดท ำทะเบียนคุมย่อย และสอบยันยอดจำกงบทดลอง 
2. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน พตส.  ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินก่อนกำร

เบิกจ่ำยทุกครั้ง หำกพบรำยใดที่หมดอำยุให้ท ำกำรงดเบิก 
3. กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน ฉ.5 ต้องมีค ำสั่งให้ขึ้นปฏิบัติงำนทุกครั้งและ เบิกตำมหลักเกณฑ์

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสำรเบิกจ่ำยเงินต้องประทับตรำจ่ำยเงินแล้ว พร้อมลงลำยมือชื่อก ำกับ และระบุวันที่จ่ำยเงิน 
5. ให้ทบทวนค ำสั่งแต่งคณะกรรมกำรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี  ให้เป็นไปตำมระเบียบ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ด้านพัสดุ 
1. แบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ใช้แบบฟอร์มตำมแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินไม่ถึง 5,000 บำท ให้มีค ำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจรับทุกครั้ง 
3. ให้ทบทวนค ำสั่งผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

 

GAP Analysis  
 หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนมีจ ำนวนมำก ประกอบกับสภำวะ กำรระบำด           
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนก ำหนดกำรออกตรวจสอบภำยใน และปรับแผนกำรตรวจสอบภำยใน               
จำกกำรตรวจสอบหน่วยงำนภำยใต้สังกัดทุกหน่วยงำน คงเหลือกำรตรวจสอบหน่วยงำนภำยใต้สังกัด                      
จ ำนวน 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง และ อ ำเภอเวียงหนองล่อง รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงำน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1.ทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับจังหวัด 
2.วำงแผนกำรออกตรวจสอบภำยใน ปีงบประมำณ 2564 ให้ครอบคลุมทุกมิติ ครบทุกหน่วยงำนภำยใต้

สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
3.สอบทำนระบบควบคุมภำยใน จำกผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เคยให้ไว้จำกปีก่อน 
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ์  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม และก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตาม                   
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน                
กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ  
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                
ผ่านระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

- งบด าเนินงาน 
รับจัดสรร  53,576,670.00  บาท 
เบิกจ่าย   53,423,383.58  บาท 
คงเหลือ        153,286.42 บาท 

- งบลงทุน 
รับจัดสรร    7,805,457.00 บาท 
เบิกจ่าย     7,800,457.00 บาท 
คงเหลือ            5,000.00 บาท 

- เงินอุดหนุน 
รับจัดสรร   1,248,059.00 บาท 
เบิกจ่าย    1,248,059.00 บาท 
คงเหลือ                  0.00บาท 

  -    รวม 
   รับจัดสรร  62,630,186.00 บาท 
   เบิกจ่าย   62,471,899.58 บาท 
   คงเหลือ        158,286.42 บาท 
 

GAP Analysis  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณส าหรับเบิกค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว              
ของเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมมาในวันที่ 23 กันยายน 2563 จ านวน 140,000 บาท ซึ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนไม่มีค่าใช้จ่ายค้างเบิก ณ เดือนดังกล่าว ส่งผลให้มีงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS                
ซึ่งได้ท าหนังสือแจ้งคืนเงินงบประมาณดังกล่าวให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ                                
ที ่ลพ 0032.01.2/3581 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบงานด าเนินกิจกรรมการแผนงานโครงการที่ได้ก าหนดไว้ และส่งเอกสารเพ่ือจ่ายเงิน                                                                   

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
2. ผู้รับผิดชอบงานแผนงานโครงการที่ด าเนินงานตามแผนงานโครงการเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว               

และมีเงินเหลือจ่ายให้แจ้งแก่ งานการเงิน งานยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เพ่ือด าเนินการส่งคืน
เงินให้แก่เจ้ากระทรวงที่สนับสนุนงบประมาณต่อไป 

3. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน และลดข้อผิดพลาดในการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
 

   

 
 

 



 

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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การบริหารจัดการด้านการเงนิการคลัง (CFO) ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานการณ์ 
  จังหวัดล ำพูน มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกำรเงินกำรคลังทั้งระดับจังหวัดและระดับ
หน่วยบริกำร ร่วมในกำรวำงแผนด ำเนินงำน ควบคุม ก ำกับ ติดตำมประเมินผล และเฝ้ำระวังสถำนะกำรเงิน
กำรคลัง ของหน่วยบริกำร รำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี ตลอดจนมีกำรก ำกับติดตำมแผนและผลของแผน
ทำงกำรเงิน (Planfin) เป็นรำยเดือน จำกกำรติดตำมข้อมูลสถำนะ ด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน (Risk Scoring) 
ย้อนหลัง 3 ปี พบว่ำ จังหวัดล ำพูน มีหน่วยบริกำรที่มีควำมเสี่ยง ดังนี้ คือ  

ไตรมำส 3-4/2560 โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง   ระดับ 7  
ไตรมำส 3-4/2560 โรงพยำบำลบ้ำนธิ   ระดับ 6  
ป ี2561-2562   ไม่มีโรงพยำบำลที่มีภำวะวิกฤติ  ระดับ 7  
ป ี2563 (สิงหำคม) ไม่มีโรงพยำบำลที่มีภำวะวิกฤติ  ระดับ 7  
สืบเนื่องจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและทรัพยำกรสุขภำพ โดยกำรพัฒนำระบบกลไก และเครื่องมือ ในกำรเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลังในหน่วยบริกำร เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน พร้อมกับกำรพัฒนำคุณภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดบริกำรสุขภำพให้ได้มำตรฐำน  โดยมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จมำตรกำรและ
เครื่องมือเฝ้ำระวังด้ำนกำรเงินกำรคลัง ให้หน่วยบริกำรทุกแห่งถือปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังให้กับหน่วยบริกำร และไมป่ระสบภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน ประกอบด้วย  

1. กำรจัดท ำแผนประมำณกำรรำยได-้ค่ำใช้จ่ำย (Planfin)  
2. กำรพัฒนำคุณภำพบัญชีให้ได้มำตรฐำน  
3. กำรจัดท ำรำยงำนเกณฑ์เงินสด ของหน่วยบริกำร  
4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง  

 

 ประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ Total Performance Score (TPS)  
  จำกกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลัง โดยใช้ ปี 2563 ไตรมำส 3 โดยใช้ผลรวมคะแนน 
กำรบริหำรประสิทธิภำพด้ำนกำรเงินกำรคลัง จ ำนวน 19 ข้อ พบว่ำ หน่วยบริกำรของจังหวัดล ำพูนอยู่ในระดับ 
A ยกเว้น โรงพยำบำลลี้ อยู่ในระดับฺ B   

ในช่วงเดือน มีนำคม 2563 เป็นต้นมำ จังหวัดล ำพูน มีกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid - 19) ส่งผลให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องปรับแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขเพ่ือ
รองรับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งทรัพยำกร ด้ำนบุคลำกร 
วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ สถำนที่  เพ่ือรองรับผู้ป่วย กำรเตรียมชุมชน เป็นต้น ส่งผล
ให้ทุกหน่วยบริกำรในจังหวัดล ำพูน ต้องมีกำรปรับกำรใช้งบประมำณเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รวมทั้งมำตรกำรลดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของหน่วยบริกำรเพ่ือลดกำรแพร่ระบำด
ของโรค ส่งผลให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน ของปีงบประมำณ 2562 
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  
จังหวัดล ำพูนด ำเนินงำนตำมมำตรกำรในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง  ของกระทรวง

สำธำรณสุขและสอดคล้องกับนโยบำยของกำรเงินกำรคลังของเขตสุขภำพที่ 1 พร้อมกับพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนกำรเงินกำรคลัง โดยคณะกรรมกำร
ด้ำนกำรเงินกำรคลังทั้งระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริกำร  โดยมีมำตรกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำร
คลังของจังหวัดล ำพูน รำยละเอียดดังนี้ 

 

มาตรการด้านการจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)  
  ในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน ได้รับงบประมำณจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติ (Basic payment) จ ำนวนเงิน 393 ล้ำนบำท ได้รับงบประมำณจัดสรร รวมทั้งได้รับเงิน เกลี่ย
ระดับเขต จ ำนวนเงิน 10.3 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 34.6 ล้ำนบำทจ ำนวน
10.30 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรำยรับของโรงพยำบำลทุกแห่ง โดยรำยรับของโรงพยำบำลในภำพรวม
จังหวัดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 8.80) จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019ส่งผลให้หน่วย
บริกำรมีกำรให้บริกำรผู้ป่วยในลดลง เมื่อเทียบกับผู้รับบริกำรปี 2562 ในช่วงเวลำเดียวกัน (ยกเว้นโรงพยำบำล
เวียงหนองล่อง) รวมทั้งทุกโรงพยำบำลต้องเตรียมห้องแยกโรคเพ่ือรองรับผู้ป่วยในกรณีที่พบผู้ป่วยที่มีอำกำร
เข้ำข่ำยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พร้อมทั้งจัดเตรียมควำมพร้อมของห้อง แยกเดี่ยว หรือmodified AIIR
หรือ ห้อง AIIR รวมถึง cohort ward ส่งผลให้มีกำรกันห้องผู้ป่วยในเพ่ือรองรับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019  โดยเฉพำะโรงพยำบำลป่ำซำงและโรงพยำบำลลี้ ส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่วยใน (IPD) ลดลงถึงร้อยละ
40 และจ ำนวน SumAdjRw ก็ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีงบประมำณ 2562 ทำงด้ำนคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำร
คลังระดับจังหวัด จึงมีมติช่วยเหลือโรงพยำบำลป่ำซำง โดยให้โรงพยำบำลป่ำซำง ออกตรวจสุขภำพแรงงำน
ต่ำงด้ำวที่ออกตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว จังหวัดล ำพูน ที่ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 
เพ่ือหำรำยได้เพ่ิมให้โรงพยำบำลป่ำซำง รวมทั้งสนับสนุนให้ไปใช้งบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกำรด ำเนินงำนป้องกันส่งเสริมสุขภำพของประชำชน ทั้งระดับอ ำเภอและระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ระดับต ำบล (รพสต) 

 

มาตรการด้านพัฒนาระบบบัญชี (Accounting Management) 
ในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน ได้มีกำรจัดประชุมผู้รับผิดชอบบัญชี ทุกหน่วยบริกำรรวมทั้งมี

กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม สอบทำนประเมินผลคุณภำพบัญชี  ทั้งระดับโรงพยำบำล และระดับโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล (รพสต) รวมทั้งมีกำรจัดตั้งไลน์ กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบงำนบัญชีของหน่วยบริกำรเพ่ือใช้
ในกำรสอบถำมกำรแก้ไขปัญหำที่พบระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  
 

มาตรการด้านการพัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร
(Network & Capacity Building)  

ปีงบประมำณ 2563 ทำงคณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลัง เขตสุขภำพที่ 1 ได้อบรมพัฒนำสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี หน่วยบริกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 1 ระหว่ำงวันที่18-
19 ธันวำคม 2562 ที่โรงพยำบำลนครพิงค์ เชียงใหม่ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วยผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับจังหวัด ร่วมกับกำรประชุมคณะท ำงำนบริหำรกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร
ทุกเดือน เพ่ือจัดท ำสรุปและวิเครำะห์ข้อมูล และน ำเสนอข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรคลังแก่ผู้บริกำรรำยเดือนและ
รำยไตรมำส 
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        มาตรการด้านการสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
ปีงบประมำณ 2563 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม 

เครื่องมือทำงกำรเงินของหน่วยบริกำร ประกอบด้วย 
1) ภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับ 7   
2) 7 Plus Efficiency  
3) Planfin  
4) ต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost)  
5) กำรพัฒนำโปรแกรมติดตำมเครื่องมือทำงกำรเงิน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนเพ่ือใช้

ในกำรเฝ้ำระวัง สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลัง ที่พัฒนำโดยทีมงำนสำรสนเทศด้ำนกำรเงินกำรคลังจังหวัด
และทีมโรงพยำบำลแม่ทำ และติดตำมควบคุมก ำกับ ตำมเครื่องมือด้ำนกำรเงินกำรคลัง และใช้ในกำรน ำเสนอ
ผู้บริหำรทุกเดือน 

 

มาตรการด้านการติดตาม ก ากับเครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management)  
ปีงบประมำณ 2563 คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริกำรมีกำร

ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตำมเครื่องมือทำงกำรเงินของหน่วยบริกำร และ โปรแกรมติดตำมเครื่องมือทำงกำรเงิน
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เพ่ือใช้ในกำรเฝ้ำระวัง สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลัง ทุกเดือน และ
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัดทุกเดือน เพ่ือกำรวิเครำะห์ และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรรำยเดือนและรำยไตรมำส และน ำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมกำรกำรวำงแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)  
จังหวัดล ำพูน มีกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังหน่วยบริกำรรำยเดือน รำยไตรมำสและรำย

ปี รวมถึงมีกำรก ำกับ ติดตำม โดยมีคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรกำรเงินกำรคลังทั้งระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยบริกำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัดทุกไตรมำส
รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมแก่คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลระดับจังหวัดเป็นประจ ำทุกเดือน
เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้คณะกรรมกำรบริหำรของหน่วยบริกำร ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลทำงกำรเงิน
รับรู้ถึงสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร   

ณ เดือน สิงหำคม 2563 ยังไม่พบ โรงพยำบำลที่ประสบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับ 7
โดย โรงพยำบำลลี้  มี Risk Score อยู่ในระดับ 4  โรงพยำบำลป่ำซำง Risk Score อยู่ในระดับ 2และ
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง Risk Score อยู่ในระดับ 1 นอกนั้น Risk Score  อยู่ใน
ระดับ 0 

 

มาตรการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)   
รูปแบบและวิธีกำรจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Basic payment) ใน

ปีงบประมำณ 2563 โดยรำยรับของหน่วยบริกำรในภำพรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้รับเงินเกลี่ยระดับเขต
จ ำนวน 10.30 ล้ำนบำท ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรำยรับของโรงพยำบำลทุกแห่ง โดยรำยรับของโรงพยำบำลใน
ภำพรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 8.80) 
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ตาราง 11  แสดงประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่าแรง   
              ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 12  งบประมาณการรายรับสุทธิของหน่วยบริการ (Basic payment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขตทั้งหมด จ ำนวน 168.46 ล้ำนบำท จัดสรรครั้งที่ 1 จ ำนวน 151.61  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 จ ำนวน (บำท) ร้อยละ
[1] [2] [3]=[2]-[1] [4]=[3]/[1]*100

รพ.ล ำพูน 128,274,607.42 159,782,366.54 31,507,759.12 19.72%

รพ.แม่ทำ 32,639,747.90 33,799,057.34 1,159,309.44 3.43%

รพ.บ้ำนโฮ่ง 33,847,808.90 33,847,808.90 0.00 0.00%

รพ.ล้ี 63,672,049.46 63,672,049.46 0.00 0.00%

รพ.ทุ่งหัวชำ้ง 28,326,885.20 28,326,885.20 0.00 0.00%

รพ.ป่ำซำง 39,970,576.72 41,140,856.74 1,170,280.02 2.84%

รพ.บ้ำนธิ 14,800,464.59 15,551,113.97 750,649.38 4.83%

รพ.เวียงหนองล่อง 16,887,661.32 16,887,661.32 0.00 0.00%

รวม 358,419,801.51 393,007,799.46 34,587,997.95 8.80%

หน่วยบริกำร

ประมำณกำรรำยรับ OP/PP/IP

(ยอดประกันหลังหักเงินเดือน)
ส่วนต่ำงท่ีเพ่ิมข้ึน / ลดลง

ก่อน หลัง เงินเติม รวม

ปรับลดค่ำแรง จ ำนวน (บำท) ร้อยละ ปรับลดค่ำแรง ตำมเกณฑ์ ยอดประกัน 62

รพ.ล ำพูน 373,131,963.51 213,349,596.97 57% 159,782,366.54 0 0 159,782,366.54

รพ.แม่ทำ 61,913,871.52 28,114,814.18 45% 33,799,057.34 0 0 33,799,057.34

รพ.บ้ำนโฮ่ง 66,529,479.51 34,601,522.37 52% 31,927,957.14 1,919,851.76 0 33,847,808.90

รพ.ล้ี 104,895,988.23 41,776,355.91 40% 63,119,632.32 552,417.14 0 63,672,049.46

รพ.ทุ่งหัวชำ้ง 43,476,460.83 18,395,293.48 42% 25,081,167.35 3,245,717.85 0 28,326,885.20

รพ.ป่ำซำง 86,004,442.06 44,863,585.32 52% 41,140,856.74 0 0 41,140,856.74

รพ.บ้ำนธิ 31,118,895.92 22,940,880.95 74% 8,178,014.97 6,622,449.62 750,649.38 15,551,113.97

รพ.เวียงหนองล่อง 27,454,682.26 14,532,890.58 53% 12,921,791.68 3,965,869.64 0 16,887,661.32

รวม 794,525,783.83 418,574,939.76 53% 375,950,844.07 16,306,306.01 750,649.38 393,007,799.46

สถำนบริกำร

ประมำณกำรรำยรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมำณ 2563

ปรับลดค่ำแรง 100% ของ

MOE UC
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จังหวัดล ำพูนได้รับจัดสรร จ ำนวน 10.30 ล้ำนบำท ดังตำรำง  
ตาราง 13  แสดงงบประมาณส่วนงบด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยอดประกันรายรับ,     
              เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 3.1.3 ผลกำรด ำเนินงำน บริกำรผู้ป่วยในหลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบยอดประกันรำยรับผู้ป่วยใน 
 ปี 2563 (ตุลำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2563) 

 

       ในกำรด ำเนินงำนให้บริกำรผู้ป่วยใน หลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบยอดประกันรำยรับผู้ป่วยในปี
2563 เมื่อสิ้นไตรมำส 2/2563 พบว่ำภำพรวมของจังหวัดล ำพูนสำมำรถให้บริกำรและมีผล  กำรด ำเนินงำน    
ร้อยละ 84.26 และเมื่อเปรียบเทียบรำยหน่วยบริกำร พบว่ำทุกหน่วยบริกำร มีผลงำนผ่ำนเกณฑ์เกินร้อยละ 
80 ของยอด ประกันรำยรับ ยกเว้น โรงพยำบำลลี้ และโรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และโรงพยำบำลบ้ำนธิ ที่ได้น้อย
กว่ำเกณฑ ์ดังตำรำง  
 

ตาราง 14  แสดงผลการด าเนินงาน บริการผู้ป่วยใน (IP) หลังหักเงินเดือนเปรียบเทียบยอดประกันรายรับ 
    ผู้ป่วยใน ปงีบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) 

 

 
    ที่มำ http://eclaim.nhso.go.th เดือน สิงหำคม 2563 

 
 
 

รหัส โรงพยำบำล
ประมำณกำรIP หลังปรับ

ลดค่ำแรง

ผลกำรด ำเนินงำน IP 

UC หลังปรับลดค่ำแรง
ร้อยละ

10714 รพ.ล ำพูน 117,509,576.19         101,271,618.45      86.18

11140 รพ.แม่ทำ 7,275,114.26             6,570,270.09         90.31

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 9,159,420.85             7,577,129.55         82.72

11142 รพ.ล้ี 15,296,820.51           10,690,820.66       69.89

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 8,012,932.63             3,569,075.81         44.54

11144 รพ.ป่ำซำง 11,894,799.06           10,575,433.80       88.91

11145 รพ.บ้ำนธิ 4,257,307.47             2,888,692.47         67.85

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 2,135,130.23             4,772,291.89         223.51

175,541,101.20         147,915,332.72     84.26รวม

สถำนบริกำร ยอดประกัน 63 เงินเกล่ียระดับเขต PP NonUC Hardship ประมำณส่วนงบด ำเนินกำร

รพ.ล ำพูน 159,782,366.54 5,000,000.00 5,418,979.27 0.00 170,201,345.81

รพ.แม่ทำ 33,799,057.34 0.00 1,179,203.72 0.00 34,978,261.06

รพ.บ้ำนโฮ่ง 33,847,808.90 0.00 1,218,967.00 0.00 35,066,775.90

รพ.ล้ี 63,672,049.46 2,900,000.00 1,527,582.97 5,330,634.50 73,430,266.93

รพ.ทุ่งหัวชำ้ง 28,326,885.20 0.00 327,716.76 5,083,091.00 33,737,692.96

รพ.ป่ำซำง 41,140,856.74 2,400,000.00 5,027,202.76 0.00 48,568,059.50

รพ.บ้ำนธิ 15,551,113.97 0.00 621,196.25 0.00 16,172,310.22

รพ.เวียงหนองล่อง 16,887,661.32 0.00 468,990.55 0.00 17,356,651.87

รวม 393,007,799.46 10,300,000.00 15,789,839.28 10,413,725.50 429,511,364.24
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การด าเนินงานควบคุม ก ากับ ติดตาม สอบทานประเมินผลคุณภาพบัญชี (Accounting Management) 
ตาราง 15  แสดงข้อมูลคุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 – เดือน สิงหาคม 2563 
 

 
 
จำกตำรำง ปีงบประมำณ 2562 – เดือนสิงหำคม 2563 หน่วยบริกำรทุกแห่งในจังหวัดล ำพูนผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพบัญชี ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของกองเศรษฐกิจสุขภำพและหลักประกันสุขภำพ 
ร้อยละ 100 
 

การพัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร (Network & 
Capacity Building)  

       1. กำรอบรมคณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลัง เขตสุขภำพที่ 1 ได้อบรมพัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนบัญชี หน่วยบริกำรสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 1 ประจ ำปี 2563วันที่ 18-19 
ธันวำคม 2562 ที่โรงพยำบำลนครพิงค์ เชียงใหม่ โดยผู้เข้ำรับกำรอบรม มีทั้งผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนรวมทั้ง
ในระดับจังหวัด  

       2. ประชุมคณะท ำงำนบริหำรกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร ทุกเดือน 
 

การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(Efficient Management) มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 โรงพยำบำลทุกแห่ง มีกำรปรับแผนทำงกำรเงิน (Planfin) ตำมแนวทำงของส่วนกลำง และเขต
สุขภำพที่ 1 ก ำหนดดังตำรำง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ส.ค.-63

ล ำพูน,รพท. 100 100 100 100 100 100 100 100

แม่ทำ,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

บ้ำนโฮ่ง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

ล้ี,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

ทุ่งหัวช้ำง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

ป่ำซำง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

บ้ำนธิ,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

เวียงหนองล่อง,รพช. 100 100 100 100 100 100 100 100

คะแนน (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 100 100 100

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563
หน่วยบริกำรแม่ข่ำย
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ตาราง 16 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

         
      จำกตำรำง รำยงำนกำรควบคุมแผนทำงกำรเงิน (Planfin)  ปีงบประมำณ 2563 ( ณ วันที่ 31 
สิงหำคม 2563) ของหน่วยบริกำรของจังหวัดล ำพูน ในหมวดรำยได้  พบว่ำ โรงพยำบำลทุกแห่งสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมแผนได้ผ่ำนเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ ± 5 ส่วนหมวดค่ำใช้จ่ำย พบว่ำมีโรงพยำบำลเพียง 1 แห่ง คือ 
โรงพยำบำลป่ำซำง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ โดยมีผลงำนกำรจ่ำยน้อยกว่ำแผน ร้อยละ -5.16 

 

            ข้อมูลภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) เดือน สิงหำคม 2563 
ตาราง 17  แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมาณ 2560 – เดือนสิงหาคม 2563 
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จำกตำรำง จังหวัดล ำพูน พบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับ 7 ในไตรมำส 3/2560 – 4/2560 
ได้แก่ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 หลังจำกนั้น ยังไม่พบหน่วยบริกำรที่ประสบภำวะวิกฤติ
ระดับ 7 

 

ตาราง 18  แสดงภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลัง (Risk Scoring) เดือน สิงหาคม 2563 

   

    จำกตำรำง พบว่ำในเดือนสิงหำคม 2563 ยังไม่พบ โรงพยำบำลที่ประสบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงิน    
กำรคลัง ระดับ 7 โดย Risk Score สูงสุดอยู่ในระดับ 4 ได้แก่ โรงพยำบำลลี้ รองลงมำ Risk Score ระดับ 2 
ได้แก่รพ.ป่ำซำง Risk Score ระดับ 1 ได้แก่ รพ.ทุ่งหัวช้ำง และ รพ.เวียงหนองล่อง นอกนั้น Risk Score อยู่ใน
ระดับ 0 (ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินกำรคลัง) 
 

ข้อมูล 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนสิงหาคม 2563 
ตาราง 19  แสดงการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน เดือนสิงหาคม 2563 

 
 

ท่ี หน่วยบริกำร
ขนำด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital

(ทุนส ำรองสุทธิ)

NI+Depleciation 

(อัตรำก ำไรสุทธิ + 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำ

ตัดจ ำหน่ำย)

Liquid 

Index

Status 

Index

Survive 

Index

Risk Scoring 

(ระดับวิกฤติ)

Risk Score 

เพ่ิมข้ึน / ลดลง

 จำกเดือนก่อน

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

1 รพ.ล ำพูน 411 2.57 2.18 0.93 184,480,857.87 45,377,613.19 0 0 0 0

2 รพ.แม่ทำ 30 3.24 2.96 2.54 18,365,555.17 5,721,415.88 0 0 0 0

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 30 2.40 2.08 1.64 14,849,963.43 3,944,004.51 0 0 0 0

4 รพ.ล้ี 60 1.12 0.97 0.62 3,630,693.67 -3,504,003.20 3 1 0 4

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 30 1.86 1.59 1.45 12,205,711.42 -3,159,811.53 0 1 0 1

6 รพ.ป่ำซำง 60 1.33 1.15 0.75 6,751,890.76 7,134,622.70 2 0 0 2

7 รพ.บ้ำนธิ 30 1.98 1.77 1.22 7,680,575.25 2,367,833.47 0 0 0 0

8 รพ.เวียงหนองล่อง - 2.40 2.23 1.98 11,275,715.38 -1,351,036.64 0 1 0 1

วิเครำะห์สภำวะวิกฤติของหน่วยบริกำรในจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม 2562- สิงหำคม 2563) หักงบลงทุน

ตำมแนวทำงวิเครำะห์ของกระทรวงสำธำรณสุข

แหล่งทีม่า : ข้อมูลงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563   จากเว็บไซค์  http://hfo63.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที ่9 กนัยายน 2563

7 A 0A 1A 2A ป่ำซำง 3A 4A 5A 6A 7A

6 A-
0A- ล ำพูน, 

แม่ทำ
1A- 2A- 3A- 4A- 5A- 6A- 7A-

5 B 0B บ้ำนโฮ่ง 1B ทุ่งหัวช้ำง 2B 3B 4B 5B 6B 7B

4 B- 0B- 1B- 2B- 3B- 4B- 5B- 6B- 7B-

3 C 0C บ้ำนธิ
1C

เวียงหนองล่อง
2C 3C 4C ล้ี 5C 6C 7C

2 C- 0C- 1C- 2C- 3C- 4C- 5C- 6C- 7C-

1 D 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D

0 F 0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F

0 1 2 3 4 5 6 7

Grading : 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน เดือนสิงหำคม 2563

ปร
ะสิ

ทธิ
ภำ

พ 
(จ

น.
ข้อ

 ผ่
ำน

เก
ณ

ฑ์)

ควำมเส่ียง (Riak Score)
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ที่มำ : ข้อมูลงบทดลองจำกเว็บไซต์ http://hfo63.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยำยน 2563 
 

จำกตำรำง แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นพบว่ำ ในภำพรวมจังหวัด ณ เดือนสิงหำคม 2563 ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน 5 ใน 7 ข้อ ตำมตำรำง Dash Board 7 Plus Efficiency Score จ ำนวน 5 แห่ง
ได้แก่ รพ.ล ำพูน, รพ.แม่ทำ, รพ.บ้ำนโฮ่ง, รพ.ทุ่งหัวช้ำง และ รพ.ป่ำซำง คิดเป็นร้อยละ 62.5 หน่วยบริกำรที่
ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ลี้, รพ.บ้ำนธิ และ รพ.เวียงหนองล่อง ร้อยละ 37.5  

 

ข้อมูล  ต้นทุนบริการ OP&IP ของ ปีงบประมาณ 2563  
ตาราง 20  แสดงต้นทุนบริการต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มำ : 1. แหล่งข้อมูลจำกกลุ่มประกันสุขภำพ สป.สธ. http://cost. cfo.in.th ณ วันที่ 16 กันยำยน 2563 
        2. ค่ำ Mean และ Mean+1SD เป็นค่ำของ Q3/2563 

4.Average 

Collection 

Period-สิทธิ 

UC

5.Average 

Collection 

Period- 

CSMBS

6.Average 

Collection 

Period-SSS

7.Inventory 

Management
ควำมเส่ียง

หน่วยบริกำร ค่ำกลำง ≥ค่ำกลำง หน่วยบริกำร ค่ำกลำง ≥ค่ำกลำง
Cash 

Ratio

Cash<0.8 

P<180 and 

Cash>0.8 P<90

≤60 วัน ≤60 วัน ≤90 วัน ≤60 วัน
จ ำนวน

ข้อท่ีผ่ำน

ระดับ 

7 plus
Risk Score

9.12 3.96 5.16 5.99 2.51 3.48 0.93 88.68 62.37 54.36 83.51 55.24 6 A- 0
9.22 5.86 3.36 13.62 4.21 9.41 2.54 116.82 32.56 40.16 78.77 57.85 6 A- 0
5.16 5.86 -0.70 8.97 4.21 4.76 1.64 98.68 32.38 52.27 46.60 53.58 5 B 0
0.62 3.51 -2.89 -3.20 0.81 -4.01 0.62 204.86 43.78 67.21 69.20 40.37 3 C 4
-2.85 5.86 -8.71 -6.61 4.21 -10.82 1.45 78.48 14.43 49.02 47.28 47.78 5 B 1
9.18 3.67 5.51 5.92 1.58 4.34 0.75 171.74 23.61 42.18 85.66 34.75 7 A 2
3.28 5.86 -2.58 6.89 4.21 2.68 1.22 297.77 55.39 69.31 60.60 62.31 3 C 0
5.43 11.71 -6.28 -2.41 7.08 -9.49 1.98 255.44 27.22 55.11 99.49 55.18 3 C 1

ป่ำซำง

บ้ำนธิ

เวียงหนองล่อง

ล้ี

เกณฑ์

ล ำพูน

แม่ทำ

บ้ำนโฮ่ง

1.Operating Margin 2.Return on Asset ประสิทธิภำพ
3.Average Payment 

Period

ข้อมูล 7 plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน เดือนสิงหำคม 2563

หน่วยบริกำร

ทุ่งหัวช้ำง

unit cost Mean+1SD visit unit cost Mean+1SD ADJ

1 10714 รพ.ล ำพูน 856,057.00 1,111.86  394,251 14,459.80 17,441.44 44,768.89

2 11140 รพ.แม่ทำ 640.73       1,222.26  87,251   13,066.50 24,018.38 1,573.34

3 11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 564.29       1,222.26  112,813 12,315.72 24,018.38 2,285.65

4 11142 รพ.ล้ี 633.26       936.85    193,652 13,723.26 18,877.11 2,889.70

5 11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 823.63       1,222.26  63,125   21,097.41 24,018.38 942.14

6 11144 รพ.ป่ำซำง 775.78       933.59    129,708 12,322.85 22,467.53 3,425.14

7 11145 รพ.บ้ำนธิ 673.38       1,222.26  79,995   15,618.61 24,018.38 1,142.74

8 24956 รพ.เวียงหนองล่อง 479.22       1,350.17  71,396   12,956.19 32,761.36 854.57

จำกกำรจัดท ำต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) จังหวัดล ำพูน เดือน สิงหำคม 2563 

ล ำดับ รหัส หน่วยบริกำร

OPD Cost IPD Cost
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        จำกตำรำง  ต้นทุนบริกำรต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมำณ ไตรมำส 
2/2563 และ เดือนพฤษภำคม 2563 พบว่ำทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยในต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
โรงพยำบำลกลุ่มเดียวกันทุกโรงพยำบำล 
 

    การติดตาม ก ากับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน (Monitoring Management)  
1. พัฒนำโปรแกรมติดตำมเครื่องมือทำงกำรเงิน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เพ่ือใช้ในกำร

เฝ้ำระวัง สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำร ทุกเดือน  
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัดทุกเดือน (ก่อนกำรประชุม กวป.) เพ่ือ

กำรวิเครำะห์และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำร ทุกเดือน ทุกไตรมำส และน ำเสนอข้อมูลแก่
คณะกรรมกำรกำรวำงแผนและประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน 
 

ปัญหา/สาเหตุ GAP Analysis และแผน/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
 1. โรงพยำบำลป่ำซำง ได้รับจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Basic 
payment) ใกล้เคียงกับปี 2562 แต่เนื่องด้วยโรงพยำบำลป่ำซำง เป็นโรงพยำบำลที่พัฒนำด้ำนศักยภำพด้ำน
กำรรักษำพยำบำล ส่งผลให้ต้องเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน ค่ำยำและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยำค่ำวัสดุกำรแพทย์ ที่
เพ่ิมข้ึนรวมทั้งมีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น 

 2. จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้หน่วยบริกำรมีกำรรับ
ผู้ป่วยในลดลงเมื่อเทียบกับผู้รับบริกำรปี 2562 ในช่วงเวลำเดียวกัน (ยกเว้นโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง) 
รวมทั้งทุกโรงพยำบำล ต้องเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับผู้ป่วย ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่มีอำกำรเข้ำข่ำยกับอำกำรของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พร้อมทั้งจัดเตรียมควำมพร้อมของห้องแยกเดี่ยว หรือ modified AIIR หรือ 
ห้อง AIIR รวมถึง cohort ward ส่งผลให้มีกำรกันห้องผู้ป่วยใน เพ่ือรองรับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 โดยเฉพำะโรงพยำบำลป่ำซำง และโรงพยำบำลลี้ ส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่วยใน(IPD)ลดลงถึงร้อยละ 40 และ
จ ำนวน Sum Adj Rw ก็ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมำณ 2562  

3. กำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำรเนื่องด้วย
สถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  

4. กำรจัดท ำรำยงำนเกณฑ์เงินสด ของหน่วยบริกำร ในปีงบประมำณ 2563 พบปัญหำกำรจัดท ำ
รำยงำน และ กำรจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้ รำยงำนเกิดควำมคลำดเคลื่อน ไม่สะท้อนตำมควำมเป็นจริง  
 

แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   1. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Basic payment) 
ของโรงพยำบำลป่ำซำง คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด จึงมีมติช่วยเหลือ โรงพยำบำลป่ำซำง 
โดยให้โรงพยำบำลป่ำซำง ออกตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวที่ออกตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว จังหวัดล ำพูน 
ที่ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพ่ือหำรำยได้เพ่ิมให้โรงพยำบำลป่ำซำง 

2. สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ส่งผลให้หน่วยบริกำรมีกำรรับผู้ป่วยใน
ลดลงเมื่อเทียบกับผู้รับบริกำรปี2562 ในช่วงเวลำเดียวกัน คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด 
สนับสนุนให้ไปใช้งบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในกำรท ำงำน ในกำรด ำเนินงำนป้องกัน
ส่งเสริมสุขภำพของประชำชน ทั้งระดับอ ำเภอและระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล (รพสต) 
      
 



37 
 

3. กำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำรเนื่องด้วย
สถำนกำรณ์ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำร
คลังระดับจังหวัด ต้องใช้กำรประชุมใช้ ระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
(conference) แทน 

4. กำรจัดท ำรำยงำน และ กำรจัดเก็บข้อมูล ของรำยงำนเกณฑ์เงินสด ของหน่วยบริกำร ปี 2563ส่งผล
ให้รำยงำนเกิดควำมคลำดเคลื่อน ไม่สะท้อนตำมควำมเป็นจริง เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนและบันทึกข้อมูลมีควำม
ถูกต้องและเป็นแนวทำงเดียวกันทั้งจังหวัด ทำงกลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จะจัด
ประชุมชี้แจงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนดังกล่ำวในปีงบประมำณ 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
 ปีงบประมาณ 2563 

 

สถานการณ ์
งบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม)  เป็นงบประมำณจำกกองทุน

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่บริหำรจัดกำรโดยคณะกรรมกำรเขตสุขภำพ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขส ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ในส่วนที่จ่ำยชดเชยค่ำเสื่อมของ
สิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรบริกำรผู้ป่วยนอก บริกำรผู้ป่วยใน และบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกัน
โรค โดยให้หน่วยงำนน ำไปใช้จัดหำ ด้วยกำรจัดชื้อ จัดจ้ำง หรือเช่ำ เพ่ือกำรทดแทนส่วนขำดและซ่อมบ ำรุง
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง ที่เสื่อมสภำพหรือถดถอย หรือเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมจำกกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

หน่วยบริกำรในจังหวัดล ำพูน ได้รับจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบ
ลงทุน (ค่ำเสื่อม) จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติทุกปี โดยมีกำรบริหำรจัดท ำแผนเงินค่ำบริกำรทำง
กำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ของหน่วยบริกำร
บริหำรระดับเขตสุขภำพ จัดท ำแผนให้ รพสต.และ รพช. 

2) ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ของหน่วยบริกำร
บริหำรระดับจังหวัด จัดท ำแผนให้ รพสต.และรพช. 

3) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุนของหน่วย
บริกำร จัดท ำแผนโดยหน่วยบริกำร 

ในปีงบประมำณ 2559-2562 จังหวัดล ำพูนได้รับจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) เพ่ือใช้แผนกำรจัดหำ จัดชื้อ จัดจ้ำง และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงที่
เสื่อมสภำพหรือถดถอย หรือเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 
 

ตาราง 21 แสดงงบประมาณจัดสรรงบค่าเสื่อม ของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2559 – 2562 

 
 

จำกตำรำง พบว่ำ จังหวัดล ำพูนได้รับงบงบประมำณจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) ประมำณ 37 – 38 ล้ำนบำท ยกเว้นที่งบประมำณ 2561 ที่ได้งบประมำณจ ำนวน 
34 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้รับงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน ที่บริหำรระดับเขต
สุขภำพ (ร้อยละ 10) น้อยกว่ำทุกปี 

รหัสหน่วยบริกำร ช่ือหน่วยบริกำร 2559 2560 2561 2562

10714 รพ.ล ำพูน 18,376,297.84       17,598,915.88       13,954,336.07       14,579,111.50       

11140 รพ.แม่ทำ 2,731,846.57        2,894,606.00        2,809,584.76        2,669,760.12        

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,988,787.43        2,894,994.19        3,403,582.49        2,963,146.55        

11142 รพ.ล้ี 5,451,672.43        5,207,824.79        4,813,821.32        5,286,613.16        

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1,820,070.72        1,646,033.07        3,410,756.98        2,982,260.23        

11144 รพ.ป่ำซำง 4,117,825.66        4,220,578.48        4,173,262.49        7,964,954.04        

11145 รพ.บ้ำนธิ 1,282,146.39        1,694,698.56        1,246,495.27        1,584,945.86        

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 1,033,198.05        1,021,224.92        936,278.47           938,372.66           

37,801,845.09       37,178,875.89       34,748,117.85       38,969,164.12       รวม
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้รับงบประมำณจัดสรรงบค่ำบริกำรทำง

กำรแพทย์ที ่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  เขต 1
เชียงใหม่ จ ำนวน ประมำณ 35 ล้ำนบำท ตำมตำรำง    และแยกรำยหน่วยบริกำรตำมตำรำง 

 

ตาราง 22  แสดงจัดสรรงบค่าเสื่อม จังหวัดล าพูน ปี 2560 - 2563 

 
 

ตาราง 23   แสดงจัดสรรงบค่าเสื่อม จังหวัดล าพูน ปี 2563 แยกรายหน่วยบริการ 

 
 

ในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุน ที่บริหำรระดับเขตสุขภำพ (ร้อยละ 10) แต่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงผู้ตรวจรำชกำร     
จะสนับสนุนงบประมำณเป็นเงินสดให้โรงพยำบำลล ำพูนในกำรจัดสร้ำงห้อง ICU จ ำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 10 
ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 

รหัสหน่วยบริกำร ช่ือหน่วยบริกำร 2560 2561 2562 2563

10714 รพ.ล ำพูน 17,598,915.88       13,954,336.07       14,579,111.50       17,899,765.62       

11140 รพ.แม่ทำ 2,894,606.00        2,809,584.76        2,669,760.12        2,435,775.63        

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,894,994.19        3,403,582.49        2,963,146.55        2,710,687.77        

11142 รพ.ล้ี 5,207,824.79        4,813,821.32        5,286,613.16        4,658,296.78        

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1,646,033.07        3,410,756.98        2,982,260.23        1,718,489.78        

11144 รพ.ป่ำซำง 4,220,578.48        4,173,262.49        7,964,954.04        3,752,250.85        

11145 รพ.บ้ำนธิ 1,694,698.56        1,246,495.27        1,584,945.86        1,300,399.52        

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 1,021,224.92        936,278.47           938,372.66           992,506.28           

37,178,875.89       34,748,117.85       38,969,164.12       35,468,172.23       รวม

รหัส ช่ือหน่วยบริกำร หน่วยบริกำร 70 จังหวัด 20 เขต 10 รวม

10714 รพ.ล ำพูน 14,312,479.55            4,089,279.87      (10ล้ำน) 18,401,759.42       

11140 รพ.แม่ทำ 1,860,775.63              531,650.18         2,392,425.81        

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,000,687.77              571,625.08         2,572,312.85        

11142 รพ.ล้ี 3,701,766.78              1,057,647.65      4,759,414.43        

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1,244,789.78              355,654.22         1,600,444.00        

11144 รพ.ป่ำซำง 2,822,250.85              806,357.39         3,628,608.24        

11145 รพ.บ้ำนธิ 884,099.54                252,599.87         1,136,699.41        

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 759,506.28                217,001.79         976,508.07           

27,586,356.18            7,881,816.05           (10ล้ำน) 35,468,172.23       รวม
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ส่วนในด้ำนกำรด ำเนินงำนบันทึกข้อมูลโปรแกรมงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะ 
งบลงทุน (ค่ำเสื่อม) ของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2563 

 

ตาราง 24  แสดงผลการบันทึกผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ของจังหวัดล าพูน ปี งบประมาณ 2563 

 
ที่มำ : http://ucapps.nhso.go.th/ วันที่ 5 ตุลำคม 2563 
 

 จำกตำรำง พบว่ำ จังหวัดล ำพูน มีรำยกำรในกำรด ำเนินงำนงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) ปี 2563 จ ำนวน 342 รำยกำร ด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 246 รำยกำร   
คิดเป็นร้อยละ 71.93 โดยหน่วยบริกำรที่ด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้วคือ โรงพยำบำลเวียงหนองล่องโรงพยำบำล
บ้ำนโฮ่ง โรงพยำบำลบ้ำนธิ และโรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
 

GAP Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่พบปัญหา  
1. ในกระบวนกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำ จัดชื้อ จัดจ้ำง และซ่อมบ ำ รุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงที่

เสื่อมสภำพหรือถดถอย หรือเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้  พบปัญหำ อุปสรรค ระหว่ำงกระบวนกำรจัดชื้อ
จัดจ้ำง ส่งผลให้มีกำรมีกำรขอขยำยเวลำในกำรด ำเนินงำนและกำรเก็บรักษำเงิน  

2. กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยในลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) ที่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรแล้ว ส่งผลให้ต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรพิจำรณำใหม่ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนต้อง
เริ่มใหม่สงผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน กำรท ำแผนกำรจัดหำ จัดชื้อ จัดจ้ำง และซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง ที่เสื่อมสภำพหรือถดถอย 
หรือเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ และวำงแผนในกำรจัดท ำแผนงบค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เบิกจ่ำยใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่ำเสื่อม) ล่วงหน้ำ 1 ปี และมีกำรวำงแผนกำรจัดท ำทะเบียน อำคำร ครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภำพ 
และหมออำยุ เพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนของปีต่อไป 
 2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประสำน สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับหน่วย
บริกำร ในกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

รำยกำร ร้อยละ รำยกำร ร้อยละ รำยกำร ร้อยละ รำยกำร ร้อยละ รำยกำร ร้อยละ

11140 รพ.แม่ทำ 2,435,775.63   31 0 0 1 3.23 0 0 0 0 30 96.77

24956 รพ.เวียงหนองล่อง 992,506.28     21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 100

11141 รพ.บ้ำนโฮ่ง 2,710,687.77   57 0 0 0 0 0 0 0 0 57 100

11145 รพ.บ้ำนธิ 1,300,399.52   12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 100

11142 รพ.ล้ี 4,658,296.78   71 0 0 7 9.86 2 2.82 0 0 62 87.32

11143 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 1,718,489.78   23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 100

10714 รพ.ล ำพูน 17,899,765.62 95 0 0 3 3.16 30 31.58 48 50.53 14 14.74

11144 รพ.ป่ำซำง 3,752,250.85   32 0 0 3 9.38 1 3.13 1 3.13 27 84.38

35,468,172.23 342 14 4.094 33 9.649 49 14.33 246 71.93

ท ำสัญญำ

เรียบร้อย

ตรวจรับ

เรียบร้อย

เบิกจ่ำยเงินแล้ว

รวม

รหัส

หน่วยงำน
ชือ่หน่วยงำน วงเงินงบประมำณ รำยกำร

จัดท ำแผนกำร

จัดซ้ือ/จ้ำงแล้ว

ขออนุมัติ

จัดซ้ือ/จ้ำงแล้ว
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพต าบล) ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานการณ ์

ส ำนักหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกลไกและมำตรกำรคุ้มครองด้ำนประกันสุขภำพ ส ำหรับทุกคนที่อำศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเพ่ือ
สนับสนุนให้ประชำชนมีหลักประกันสุขภำพอย่ำงถ้วนหน้ำ รวมทั้ง พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำง
สร้ำงสรรค์ และสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภำพอย่ำงกว้ำงขวำง  และน ำไปสู่
ควำมเป็นเจ้ำของระบบร่วมกัน รวมทั้งสร้ำงควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงกองทุนอ่ืนๆ ทั้งด้ำนสิทธิประโยชน์ และกำร
ให้บริกำร รวมทั้งเสริมสร้ำงและพัฒนำธรรมำภิบำล ควำมเข้มแข็ง และเสถียรภำพของระบบประกันสุขภำพ
โดยวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ให้ใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน หรือโครงกำร หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติประกอบด้วย  
 1.เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรหรือสถำนบริกำรหรือ
หน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่  
 2. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชำชน หรือหน่วยงำนอื่น  
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค  กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 
และกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำรในชุมชน  
 4. เพ่ือสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนหลักประกันสุขภำพให้มีประสิทธิภำพ  
 5. กรณีเกิดโรคระบำดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินกองทุน
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม  
และทันต่อสถำนกำรณ์ได้ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนพัฒนำเครือข่ำยงำนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2549 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำร่วมด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ ำนวน 57 แห่ง ด ำเนินงำนโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน สนองยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยสุขภำพ และสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมของเครือข่ำยทุกภำคส่วน โดยส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพของประชำชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน องค์กรภำคประชำชน และภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ ให้เข้ำ
มำร่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน ร่วมวำงแผน และส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนสุขภำพ รวมทั้งเป็นกำรให้กำรสนับสนุน ติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนกองทุนสุขภำพ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคพ้ืนที่ ทั้งใน
ระดับอ ำเภอและต ำบล รวมทั้งกำรน ำผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้บรรลุสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน ตลอดถึงชุมชนมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

 
ในด้ำนกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 

2560 เป็นต้นมำ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน ได้มีกิจกรรมกระตุ้น
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ส่งเสริมกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่รวมถึงกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนดังกล่ำวโดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 

    

ตาราง 25 แสดงร้อยละเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560-2562 
 

     

ในปีงบประมำณ 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำร่วมด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ได้ด ำเนินงำนงำนตำมวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ แต่เนื่องด้วย ปัญหำทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และเกิดภำวะโรคระบำด โควิด 19 ส่งผลให้
กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ มีปัญหำด้ำนกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนฯ กลุ่มงำนประกันสุขภำพส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน ร่วมกับทีมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระดับเขตสุขภำพที่ 1 เชียงใหม่ ออกติดตำมและกระตุ้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและร่วม
หำทำงแก้ไขปัญหำ หน่วยงำนที่มีกำรใช้จ่ำยเงินในกองทุนที่น้อย เพ่ือให้หน่วยงำนใช้จ่ำยเงินได้ตำมเป้ำหมำยของ 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 1 เชียงใหม่ ร้อยละ 30  
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีบประมำณ 2563 กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำน
ร่วมกับคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จังหวัด
ล ำพูน ร่วมกับทีมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ 
ระดับเขตสุขภำพที่1 เชียงใหม่ ออกติดตำมและกระตุ้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและร่วมหำทำงแก้ไขปัญหำ 
หน่วยงำนที่มีกำรใช้จ่ำยเงินในกองทุนที่น้อย ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน ดังตำรำง  
 
 
 
 

2560 2561 2562

1 ทุ่งหัวช้ำง 34.03 8.60 8.53

2 บ้ำนธิ 15.09 14.66 10.42

3 บ้ำนโฮ่ง 17.69 21.55 29.32

4 ป่ำซำง 29.66 35.85 15.94

5 เมืองล ำพูน 40.99 34.76 25.27

6 แม่ทำ 11.90 13.23 24.09

7 ล้ี 28.96 41.66 22.59

8 เวียงหนองล่อง 7.86 7.53 11.31

30.28 30.24 22.08

ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยจำกกองทุน
อ ำเภอล ำดับ

รวม

ร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รำยอ ำเภอ ตำมปีงบประมำณ 2560 - 2562 
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ตาราง 26 แสดงรายงานสรุปภาพรวมงบประมาณกองทุน รายจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มำ: จำก www. https://obt.nhso.go.th/ วันที่ 15 กันยำยน 2563 เวลำ 11.00 น 
 

จำกตำรำง  แสดงจ ำนวนและร้อยละเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ เขต 1 เชียงใหม่ ปีงบประมำณ 2563 ในภำพรวม ทั้งเขตสุขภำพที่1 เชียงใหม่ มีเงินเหลือจ่ำย 
จ ำนวน 160,520,092.63 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.56 และจังหวัดล ำพูน มีเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 8,703,167.37 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 22.39  และมีอ ำเภอที่เหลือเงินน้อยกว่ำ ร้อยละ 20 จ ำนวน 4 อ ำเภอได้แก่ อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
อ ำเภอบ้ำนธิ อ ำเภอป่ำซำง และอ ำเภอลี้  ดังตำรำง 

 

ตาราง 27  แสดงร้อยละของเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560-2563 
 

 
 

 
 
 
 
 

ล ำดับ จังหวัด รำยรับท้ังหมด รำยจ่ำย เงินคงเหลือ ร้อยละเงินคงเหลือ

1 เชียงรำย 117,339,979.33 75,977,468.12 41,362,511.21 35.25

2 เชียงใหม่ 183,857,829.29 124,483,223.63 59,382,015.66 32.30

3 น่ำน 39,110,494.25 29,159,589.74 9,953,784.51 25.45

4 พะเยำ 40,692,055.06 31,410,122.00 9,281,183.06 22.81

5 แพร่ 37,007,222.61 27,525,571.91 9,481,650.70 25.62

6 แม่ฮ่องสอน 20,207,133.17 16,288,444.00 3,918,689.17 19.39

7 ล ำปำง 65,971,393.75 47,521,702.80 18,439,490.95 27.95

8 ล ำพูน 38,874,342.84 30,174,235.47 8,703,167.37 22.39

543,060,450.30 382,540,357.67 160,522,492.63 29.56

รำยงำนสรุปภำพรวมงบประมำณกองทุน รำยจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2563

รวม

2560 2561 2562 2563

1 ทุ่งหัวช้ำง 34.03 8.60 8.53 19.08

2 บ้ำนธิ 15.09 14.66 10.42 12.42

3 บ้ำนโฮ่ง 17.69 21.55 29.32 23.38

4 ป่ำซำง 29.66 35.85 15.94 19.65

5 เมืองล ำพูน 40.99 34.76 25.27 28.59

6 แม่ทำ 11.90 13.23 24.09 25.87

7 ล้ี 28.96 41.66 22.59 10.23

8 เวียงหนองล่อง 7.86 7.53 11.31 20.07

30.28 30.24 22.08 22.39

อ ำเภอล ำดับ

รวม

ร้อยละของเงินคงเหลือในกองทุนฯ รำยอ ำเภอ ตำมปีงบประมำณ 2560 - 2563 

ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยจำกกองทุน
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GAP Analysis ระบุปัญหาส าคัญ/ชี้เป้าหมายพื้นที่พบปัญหา  
   1. จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน หรือโครงกำรหรือกิจกรรม ที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 2563 ถูกระงับ 
โดยเฉพำะกิจกรรมเกี่ยวกับกำรประชุม อบรม ส่งผลให้มีกำรคืนเงินกลับกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่แต่ละต ำบลจ ำนวนมำก รวมทั้งมีกำรปรับโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งมีผลต่อกำรใช้งบประมำณของกองทุนหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ ทุกพ้ืนที่ 
 2. กำรจัดส่งแผนงำน/โครงกำร ในกิจกรรมที่ 1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข
ของหน่วยบริกำรหรือสถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ โดยมีหน่วยบริกำรของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล (รพ.สต) และโรงพยำบำล เขียนโครงกำรเพ่ือขอรับงบประมำณ เมื่อโครงกำรได้รับ
กำรอนุมัติจำกคระกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่แล้ว ถ้ำเป็นโครงกำรเกี่ยวกับ
กำรอบรม,ประชุม หน่วยบริกำร ต้องท ำแผนงำน/โครงกำรมำเสนอขออนุมัติจำก นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
อนุมัติอีกครั้ง ซึ่งมีกระบวนกำร ขั้นตอนในกำรตรวจสอบเพ่ิมเติมจำกหลำยฝ่ำยในส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จังหวัดล ำพูน ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ  
 

แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จังหวัดล ำพูน ร่วมกับทีม
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ระดับเขตสุขภำพ 
ที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทำงและออกตรวจเยี่ยมหน่วยงำนหรือกองทุน ในอ ำเภอที่มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณกองทุนนี้น้อย ได้แก่ อ ำเภอเมือง และอ ำเภอป่ำซำง รวมทั้งเชิญประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลกองกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ระดับอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ เข้ำร่วมประชุม 
ปรึกษำ และหำแนวทำงแก้ไข ในกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนแต่ละอ ำเภอรวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะกรรมกำรกองทุนทีมีปัญหำในกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนที่น้อยกว่ำเป้ำหมำย เพ่ือช่วยกันแก้ไข
และหำรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 2. จัดท ำประชุม หำรือแนวทำงกำรท ำผังกำรด ำเนินงำน (Flowchart) ของกำรส่งแผนงำน/โครงกำร 
ของหน่วยบริกำร เพ่ือใช้ในกำรเสนอแผนงำน/โครงกำรมำเสนอขออนุมัติจำกนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
แล้วแจ้งให้หน่วยบริกำรทรำบเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส่งแผนงำน/โครงกำร ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่จังหวัดล ำพูน ในปีงบประมำณต่อไป 
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กองทุนแรงงานต่างด้าว และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ปี 2563 
 
สถานการณ ์

ประเทศไทยมีแรงงำนต่ำงด้ำวลักลอบเข้ำมำท ำงำนเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีลักษณะทำงภูมิ
ประเทศติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ ไม่ว่ำทั้งทำงบกและทำงน้ ำ ซึ่งเป็นช่องทำง
ธรรมชำติที่ยำกต่อกำรป้องกัน จึงท ำให้กำรเดินทำงสำมำรถไปมำหำสู่กันได้ง่ำยเอ้ือต่อกำรลั กลอบเข้ำมำ
ท ำงำน ประกอบกับเกิดกระแสโลกำภิวัตน์ยุคแห่งกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ  กำรลงทุน กำรขนส่ง 
และโลจิสติกส์ ส่งผลท ำให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำและขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอย่ำง
รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้ำน จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรในประเทศไทยมีควำมต้องกำรแรงงำน
จ ำนวนมำก และด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีกำรลักลอบจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยเข้ำมำท ำงำนใน
ประเทศจ ำนวนมำก 

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้พยำยำมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่ลักลอบ
เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยที่มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น อันส่งผลกระทบหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนมั่นคงและควำมสงบ
เรียบร้อยของประเทศ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนสังคม   
(สนิท สัตโยภำส, 2559: 196-197) จึงได้มีมำตรกำรชั่วครำวในกำรแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว และกำรค้ำมนุษย์ 
(ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ 70/2557เรื่อง มำตรกำรชั่วในกำรแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
และกำรค้ำมนุษย์ประกำศ ณ วันที่ 25 มิถุนำยน2557: 1-4 ) ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจัดตั้งศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (OSS) ให้บริกำรแก่แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ไปด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนและ
ขอใบอนุญำตท ำงำนอย่ำงถูกกฎหมำย เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย และสร้ำง
มำตรฐำนในกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล (แนวทำงในกำรบริกำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 16 มกรำคม 2561 ส ำหรับเจ้ำหน้ำ ผู้ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ OSS:1-6) 
นอกจำกนี้ ยังให้ควำมเป็นธรรม คุ้มครอง ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของแรงงำนต่ำงด้ำว โดยยึดหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ 2563 มีนำยจ้ำงหรือผู้รับอนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนยื่นบัญชี
รำยชื่อ (Name List) ต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563 แล้วจ ำนวน 1,266,351 คน 
เป็นสัญชำติ กัมพูชำ 213,461 คน ลำว 50,581 คน และเมียนมำ 1,002,309 คน โดยจังหวัดล ำพูนมีเป้ำหมำย 
จ ำนวน 9,491 คน 

จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติ กัมพูชำ ลำว 
และเมียนมำ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมพร้อมผู้ติดตำมทุกรำย ให้อยู่ในระบบประกันสุขภำพในช่วง
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่อนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยและอนุญำตให้ท ำงำนชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยคนเข้ำเมืองและกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวเพ่ือให้เข้ำถึงหลักประกัน
สุขภำพ ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรค และลดภำระด้ำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรของสถำนบริกำร  โดยตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 – 2562 โดยหน่วยบริกำร ในจังหวัดล ำพูน 
ได้ด ำเนินงำนตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
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ตาราง 28 แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560-2563 
 

             

 จำกตำรำง แสดงจ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว มำรับบริกำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพ ในหน่วยบริกำร 
ในจังหวัดล ำพูน โดย ในปีงบประมำณ 2561 เป็นปีที่จังหวัดล ำพูนด ำเนินงำนเปิดศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service)  ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดล ำพูน  
 ในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนด ำเนินกำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพ 
แรงงำนต่ำงด้ำว โดยเปิดศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน วันที่ 
16 ธันวำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2563 เป็นต้นไปให้ทุกหน่วยบริกำรเปิด
ให้บริกำรที่หน่วยบริกำรแต่ละแห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563)  
หน่วยบริกำรในจังหวัดล ำพูน ด ำเนินงำนด ำเนินกำรตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว  

ทั้งจำกกำรเปิดศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดล ำพูน เปิดบริกำร
ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563 โดยมี แรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำตรวจสุขภำพ จ ำนวน 9,039 รำย 
คิดเป็น ร้อยละ 95.20 เป็นกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวที่ชื้อบัตรประกันสุขภำพ จ ำนวน 4,606  บำท คิดเป็นร้อยละ 
50.97 และ กลุ่มประกันสังคม จ ำนวน 4,430  รำย คิดเป็นร้อยละ 49.03 หลังจำกกำรปิดบริกำรศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำน จังหวัดล ำพูน ในเดือน เมษำยน 2563 เริ่มมีกำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องปรับ
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อรองรับกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยให้หน่วย
บริกำรด ำเนินงำนตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว ที่หน่วยบริกำรโดยเพ่ิมช่องทำงพิเศษเพ่ือ
รองรับกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) เป็นต้นมำ มีผลกำรตรวจ
สุขภำพตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 2563 ถึง เดือน สิงหำคม 2563 มีผลกำรด ำเนินงำนดังตำรำง  
 
 
 
 
 

2560 2561 2562

10714 ล ำพูน,รพท. 1,045 3,930 540

11140 แม่ทำ,รพช. 199 639 107

11141 บ้ำนโฮ่ง,รพช. 125 754 48

11142 ล้ี,รพช. 46 192 39

11143 ทุ่งหัวช้ำง,รพช. 5 18 0

11144 ป่ำซำง,รพช. 291 1,319 228

11145 บ้ำนธิ,รพช. 153 2,101 171

24956 เวียงหนองล่อง,รพ 31 377 60

1,895 9,330 1,193

รหัสกองทุน กองทุน
จ ำนวนแรงงำนท่ีท ำบัตรประกันสุขภำพ (คน)

รวม
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ตาราง 29 แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เดือนธันวาคม 2562–31 สิงหาคม 2563 

            

จำกตำรำง แสดงจ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพ เดือน ธันวำคม 2562 – 
31 สิงหำคม 2563 พบว่ำ มีแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำมำตรวจสุขภำพในหน่วยบริกำร หลังจำกปิดศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่หน่วยบริกำร จ ำนวน 542 รำย กระจำยไปตำมหน่วยบริกำร  เมื่อเทียบกับ 
ปี 2561ซึ่งเป็นปีที่เปิดศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เหมือนกัน  พบว่ำ จ ำนวนที่แรงงำนต่ำงด้ำว
ซื้อบัตรสุขภำพลดลง เนื่องจำกปีงบประมำณ 2563 ทำงส ำนักงำนประกันสังคม  จังหวัดล ำพูน มีนโยบำยให้
แรงงำนที่มีนำยจ้ำงที่เข้ำข่ำยประกันสังคม ต้องให้ลูกจ้ำงขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ส่งผลให้ปีนี้ มีแรงงำน
ต่ำงด้ำวเข้ำระบบประกนัสังคม ถึง 4,430  รำย คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของผู้มำรับบริกำรตรวจสุขภำพท้ังหมด  
 

GAP Analysis (ระบุปัญหาส าคัญ) 
1. ไม่มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกองทุนแรงงำนต่ำงด้ำว ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรของกองทุนต้อง

ใช้คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังจังหวัด (CFO) ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน 
2. กำรจัดศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ควบคุมผู้มำรับบริกำรตรวจสุขภำพและ

ประกันสุขภำพ ของแรงงำนต่ำงด้ำว ในแต่ละวันไม่ได้ ส่งผลให้ บำงวันมีผู้รับบริกำรจ ำนวนมำก 
3. ระบบกำรประสำนงำน กับ 5 หน่วยงำนหลักท่ีด ำเนินงำนที่ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) ยังมีปัญหำในกำรด ำเนินงำน 
4. กำรบันทึกข้อมูลกำรประกันสุขภำพ หน่วยให้บริกำรตรวจสุขภำพ ไม่ยอมบันทึกข้อมูลด้วย

หมำยเลขประจ ำตัวแรงงำนต่ำงด้ำว ท ำให้ไม่สำมำรถค้นข้อมูลกำรท ำประกันสุขภำพ  
 

แนวทางการแก้ไชปัญหา 
1. ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกองทุนแรงงำนต่ำงด้ำว เพ่ือบริกำรจัดกำรกองทุน และก ำกับ

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. หน่วยงำนหลักที่ด ำเนินงำนที่ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ควรมีกำรบูรณำกำร

และประชุมเพ่ือ พัฒนำและแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
3. ควรมีกำรจัดท ำแผนกำรให้บริกำร ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ

ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
4. กำรบันทึกข้อมูลกำรประกันสุขภำพ หน่วยให้บริกำรตรวจสุขภำพ  ควรจะบันทึกข้อมูลกำรท ำ

ประกันสุขภำพด้วยหมำยเลขประจ ำตัวบุคคลแรงงำนต่ำงด้ำว 

2560 2561 2562 2563 (ส.ค)

10714 ล ำพูน,รพท. 1,045 3,930 540 2,288

11140 แม่ทำ,รพช. 199 639 107 222

11141 บ้ำนโฮ่ง,รพช. 125 754 48 411

11142 ล้ี,รพช. 46 192 39 147

11143 ทุ่งหัวช้ำง,รพช. 5 18 0 23

11144 ป่ำซำง,รพช. 291 1,319 228 1,031

11145 บ้ำนธิ,รพช. 153 2,101 171 783

24956 เวียงหนองล่อง,รพ 31 377 60 243

1,895 9,330 1,193 5,148

รหัสกองทุน กองทุน

รวม

จ ำนวนแรงงำนท่ีท ำบัตรประกันสุขภำพ (คน)
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การด าเนินงาน โครงการพระราชด าริ 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ ์
 จังหวัดล ำพูนมีเรือนจ ำรับผิดชอบ จ ำนวน 1 แห่ง ปี 2563 ณ กันยำยน 2563 มีผู้ต้องขังทั้งหมด 
2,426 คน เป็นชำย 2,147 คน หญิง  279 คน  
 

ผลการด าเนินงาน 
 เขตบริกำรสุขภำพที่ 1 มีเรือนจ ำทั้งหมด 14 แห่ง คือ  

1. เรือนจ ำกลำงเชียงรำย    8. เรือนจ ำจังหวัดแพร่ 
2. เรือนจ ำอ ำเภอเทิง     9. เรือนจ ำอ ำเภอแม่สะเรียง 
3. ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่    10. เรือนจ ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
4. เรือนจ ำอ ำเภอฝำง     11. เรือนจ ำกลำงล ำปำง 
5. เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่    12. สถำนกักขังกลำงจังหวัดล ำปำง 
6. เรือนจ ำจังหวัดน่ำน     13. ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษจังหวัดล ำปำง    
7. เรือนจ ำจังหวัดพะเยำ    14. เรือนจ ำจังหวัดล ำพูน    
ซึ่งเรือนจ ำทุกแห่งได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมิของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติแล้ว  
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรรำชทัณฑ์ ปันสุขท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ จังหวัดล ำพูน                     
ได้ด ำเนินกำรผ่ำนเกณฑ์ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 คือ ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสำธำรณสุขส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำล ำพูน และคณะท ำงำนภำยใต้โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ และได้
เริ่มขึ้นทะเบียนสถำนพยำบำลในเรือนจ ำล ำพูน เป็นหน่วยบริกำรของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
ในปี 2563 โดยผลกำรประเมินตนเองเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรฯได้จัดอยู่ในกลุ่ม 5 คือ กลุ่มไม่ผ่ำน
เกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ทำงเรือนจ ำจังหวัดล ำพูนจึงได้ท ำกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงสถำนพยำบำลเรือนจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรประเมินตนเองเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริกำรฯ 
ในปี 2564 จัดอยู่ในกลุ่ม 2 คือ กลุ่มผ่ำนเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ซึ่งในกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดระบบกำรให้บริกำรครบทั้ง 6 ด้ำน 
 1.ด้านการรักษาพยาบาล 
 กำรรักษำพยำบำลของเรือนจ ำจังหวัดล ำพูน มีกำรให้บริกำรโดยแพทย์ให้บริกำรตรวจรักษำสัปดำห์
ละ 1 ครั้งๆ 6 ชั่วโมง 
 2.ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 เรือนจ ำล ำพูนให้บริกำรส่งเสริมป้องกันโรคตำมชุดสิทธิประโยชน์ จัดบริกำรทันตกรรม ให้บริกำรใน
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด กำรให้บริกำรให้ฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเด็กตำมโปรแกรม มีบริกำรคัดกรองกลุ่ ม
เสี่ยง ได้แก่ คัดกรองเบำหวำน/ควำมดัน คัดกรองมะเร็งเต้ำนม/มะเร็งปำกมดลูก มีกำรคัดกรอง เอชไอวีซิฟิลิส 
และไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขัง มีกำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจ ำและมีมำตรกำร
ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่ำงดี มี
กำรสุ่มตรวจหำเชื้อ COVID-19 ในน้ ำลำย ทั้งจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในเรือนจ ำเจ้ำหน้ำที่ และผู้ต้องขัง 
โดยเฉพำะผู้ต้องขังจะมีห้องกักแยกโรคส ำหรับผู้ต้องขังแรกรับ และผู้ต้องขังที่ส่งตัวขึ้นศำล โดยใช้เวลำกักตัว 



49 
 

14 - 21 วัน ก่อนจะปล่อยเข้ำสู่เรือนจ ำรวม ผู้ต้องขังได้รับแจกหน้ำกำกผ้ำ 100% คนละ 2 ชิ้น และก ำชับให้
สวมหน้ำกำกตลอดเวลำ ห้องกักตัวแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เรือนจ ำจังหวัดล ำพูนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด 
เรียบร้อย มีกำรดูแลอำหำร และค ำนวณโภชนำกำรที่เหมำะสมส ำหรับผู้ต้องขัง มีกำรสังเกตอำกำร วัดอุณหภูมิ
และให้ควำมรู้ในกำรดูแลและป้องกันโรค  ส ำหรับกำรคัดกรองวัณโรค ด้วยกำรเอกซเรย์ เรือนจ ำได้ด ำเนินกำร
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนผู้ต้องขัง 2,650 รำย เอกซเรย์ 2,563 รำย คิดเป็นร้อยละ 96.71 พบว่ำเป็น
ผู้ป่วยวัณโรคจ ำนวน 2 รำย คิดเป็น ร้อยละ 0.07 
 3.ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 มีกำรให้บริกำรคัดกรองด้วยแบบประเมินภำวะสุขภำพจิต ให้ค ำปรึกษำและบ ำบัดรักษำแก่ผู้ต้องขัง
ที่มีภำวะเครียด ซึมเศร้ำ รวมถึงกำรเจ็บป่วยด้ำนจิตเวช โดยพยำบำลเวชปฏิบัติ นักจิตวิทยำ และทีมจิตเวช 
และจิตแพทย์จำกโรงพยำบำลล ำพูน 
 4.ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 มีกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพบ ำบัด/กิจกรรมบ ำบัด ตำมควำมจ ำเป็นของผู้ต้องขังที่ป่วย โดยนัก
กำยภำพบ ำบัด หรือ เจ้ำหน้ำที่จำกสถำนพยำบำลของเรือนจ ำ และ อำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ ำ 
 5.ด้านการส่งต่อเพื่อรักษา 
 5.1 มีระบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพ่ือเตรียมส่งผู้ต้องขังป่วยรับกำรรักษำนอกเรือนจ ำ
ในกรณีฉุกเฉิน 
 5.2 จัดช่องทำงพิเศษส ำหรับผู้ต้องขังส่งต่อมำจำกเรือนจ ำ (Green Channel) 
 5.3 จัดห้องพิเศษไว้ส ำหรับผู้ต้องขัง กรณีท่ีถูกส่งต่อมำจำกเรือนจ ำเพื่อรับบริกำรแบบผู้ป่วยใน 
 5.4 จัดสถำนที่ส ำหรับนอนเฝ้ำของเจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำ 
 6.ด้านการตรวจสอบสิทธิ 
 มีกำรตรวจสอบสิทธิ/ย้ำยสิทธิ กำรรักษำผู้ต้องขังก่อนเข้ำเรือนจ ำ ครอบคลุมร้อยละ 98.93 
 7.ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้ 19 ข้อ (จำก20ข้อ) ด ำเนินกำรได้เป็นอย่ำงดี 
3 ประเด็น ดังนี้ 
  1. มีกำรคัดแยกขยะเปียกประเภทเศษอำหำรที่เหลือจำกกำรรับประทำนของผู้ต้องขัง 
สำมำรถรวบรวมและมีผู้มำรับซื้อน ำไปเป็นอำหำรสัตว์ สร้ำงรำยได้จำกเศษอำหำรเดือนละ 6,000 บำท 
  2. มีกำรแยกระบบบ ำบัดปฏิกูลและระบบบ ำบัดน้ ำเสียออกจำกกัน ท ำให้สำมำรถจัดกำร
ระบบบ ำบัดได้เป็นอย่ำงดี ไม่สร้ำงกลิ่นรบกวน 
  7.2 ด้านพัฒนาแกนน าสุขภาพ 
  มีกำรอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ ำ (อส.รจ.) ปี 2563 จ ำนวน 50 คน 
 

GAP Analysis 
 1. กำรให้บริกำรทำงทันตกรรม Unit ท ำฟันไม่สำมำรถใช้กำรได้ และห้องทันตกรรมยังเป็นระบบ
ระบำยอำกำศแบบปิดซึ่งท ำให้มีโอกำศเสี่ยงที่เชื้อโรคจะกระจำยในระบบอำกำศได้ 
 2. กำรใช้รถ X-ray เคลื่อนที่ พระรำชทำน 
 3. อัตรำก ำลัง มีพยำบำลในเรือนจ ำเพียง 2 คน ต้องอยู่เวร Standby 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นภำระงำนที่หนัก 
 4. อนำมัยสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เรือนนอนเฉลี่ยต่อคนต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เรือนนอนชำยและหญิง 
อยู่ ในสภำพดีและสะอำด พ้ืนที่ เรือนนอนแดนหญิงอยู่ ในเกณฑ์มำตรฐำนเฉลี่ย 1.66 ตรม.  ต่อคน  
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(498.33 ตรม.) แต่มีพ้ืนที่เรือนนอนชำยต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน คือ เฉลี่ย 1.08 ตรม.ต่อคน (2457.44 ตรม.) 
(มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.2 ตรม.ต่อคน) และกำรตรวจคุณภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสียไม่เป็นไปตำม พรบ.ส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 มำตรำ 80 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. กำรให้บริกำรทำงทันตกรรมให้ประสำนโรงพยำบำลล ำพูน เพ่ือส่งซ่อม Unit ท ำฟันถ้ำไม่สำมำรถ
ซ่อมได้ ให้โรงพยำบำลล ำพูนด ำเนินกำรจัดหำร่วมกันกับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน   และควร
ปรับปรุงระบบปรับอำกำศและ ระบำยอำกำศส ำหรับห้องทันตกรรม เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยเชื้อ 
โดยประสำนกำรน ำแบบ ปรับปรุงระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศส ำหรับห้องทันตกรรมของกอง แบบ
แผน กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือมำพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
 2. สำมำรถประสำนกำรใช้รถ X-ray เคลื่อนที่ พระรำชทำน ได้ที่โรงพยำบำลนครพิงค์ แต่ไม่สำมำรถ
น ำรถเข้ำประตูเรือนจ ำได้ เนื่องจำกประตูมีขนำดที่เล็กกว่ำรถ X-ray เคลื่อนที ่
 3. อัตรำก ำลัง จัดหำบุคลำกรเพ่ิมในส่วนที่ไม่ใช่ ภำระงำนด้ำนพยำบำล เช่น กำรตรวจสอบสิทธิ   
งำนธุรกำรและควรเพิ่มอัตรำพยำบำลให้สอดคล้องกับจ ำนวนผู้ต้องขัง 
 4. อนำมัยสิ่งแวดล้อม  
  4.1 ควรมีกำรเฝ้ำระวังและสุ่มตรวจ คุณภำพน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ก่อนปล่อยสู่ล ำน้ ำ
สำธำรณะ 1-2 ครั้ง /ปี (ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเรือนจ ำไม่เข้ำข่ำยกำรควบคุมตำม พรบ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวด ล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535 มำตรำ 80) 
  4.2 ควรเพ่ิมเนื้อหำอบรมด้ำนกำร จัดกำรและเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำร และน้ ำให้กับ 
อส.รจ. เพื่อให้สำมำรถ สุ่มเฝ้ำระวังคุณภำพอำหำร (SI-2 หรือ อ.13) เฝ้ำระวังคลอรีน คงเหลืออิสระ (อ.31) ได้ 
  4.3 จัดอบรม อส.รจ. ทุกปี หรือ ปี เว้นปี เพ่ือพัฒนำศักยภำพ อส.จร. ฟ้ืนฟูควำมรู้  และ
ทดแทนผู้ต้องขัง ที่ พ้นโทษ 
  4.4 พ้ืนที่เรือนนอนไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้เนื่องจำกมีพ้ืนที่อย่ำงจ ำกัด 



 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
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การด าเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ์  
 จังหวัดล ำพูน มีคลินิกหมอครอบครัว PCC (ทีมเดิม ปี 2559-2562) จ ำนวน 15 ทีม ครอบคลุม
ประชำกรร้อยละ 41 และมีกำรทบทวนแผนกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรปฐมภูมิ (PCU.) และเครือข่ำยหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ (NPCUs.) ประจ ำปี 2563 ตำม พ.ร.บ.ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยบริกำรสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข และนอกสังกัด ยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียน และผ่ำนกำรประกำศขึ้นเป็นหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ จำกกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี 2563 ตำมแผนกำรขึ้นทะเบียน
ปี 2563 ครบทั้ง 8 ทีม รวมเป็น 23 ทีม ครอบคลุมประชำกรร้อยละ 62.61 ในส่วนของแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัว ทั้ง 23 ทีม มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ตำม พ.ร.บ.ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ ำนวน 20 ทีม 
และมีแพทย์อ่ืนที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรพ้ืนฐำนส ำหรับแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว หลักสูตร 4 วัน  
ของเขตสุขภำพที่ 1 จ ำนวน 3 ทีม (3 คน) โดยมีแพทย์ขอรับกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นดังกล่ำวในครั้งนี้ด้วย  
อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีมีแพทย์ประจ ำคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ลำออก  
หรือขอย้ำย และในส่วนของบุคลำกรอ่ืนๆ ทุกทีมมีพยำบำลวิชำชีพ อย่ำงน้อย 2 คน และนักวิชำกำร
สำธำรณสุขหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขที่มีใบประกอบวิชำชีพกำรสำธำรณสุขชุมชน อย่ำงน้อย 2 คน  
อยู่ปฏิบัติงำนครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.ระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ก ำหนด ส ำหรับมำตรกำรส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนงำน คือ กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ รพ.ล ำพูน และสถำนฝึกอบรมด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว 
รพ.ลี้ รพ.บ้ำนโฮ่ง และปัจจัยควำมส ำเร็จคือกำรได้รับกำรสนับสนุนด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ 
จำก รพ.แม่ข่ำยอย่ำงเพียงพอ 
 

ผลการด าเนินงาน   
 1. ควำมครอบคลุมของหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ต่อจ ำนวนประชำกร 
ในภำพรวมครอบคลุมประชำกรร้อยละ 62.61 (ปี 2563 เป้ำหมำยร้อยละ 40) 
 

แผนภูมิ 19  แสดงความครอบคลุมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  
                ต่อจ านวนประชากร ปี 2563 
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2. ผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียง ได้รับกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนโดยทีมสหวิชำชีพได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ที่ก ำหนด ได้เกินร้อยละ 90 ทุกอ ำเภอ (เป้ำหมำยมำกกว่ำ ร้อยละ 80) 
 

แผนภูมิ 20 แสดงร้อยละผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพได้ตาม    
               เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ปี 2563  

 
ที่มำ : ข้อมูล QOF -2563 เว็บไซต์เขตสุขภำพท่ี 1  
 

3. อัตรำป่วยของโรคเบำหวำน และโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ มีแนวโน้มลดลงซ่ีงอำจเนื่องมำจำก
กำรมีหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ช่วยในกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพประชำชน  
 

แผนภูมิ 21 แสดงอัตราป่วยของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปีงบประมาณ2560-2563  

 
ที่มำ : HDC On Cloud ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  
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GAP Analysis  
1. จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 กำรจัดประชุมอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรของหน่วย

บริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รวมถึงกำรลงนิเทศติดตำมประเมินผลของทีมพ่ีเลี้ยงระดับ
จังหวัดยังด ำเนินกำรไม่ได้  

2. ร้อยละควำมครอบคลุมของหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิต่อประชำกร
ในภำพรวมของจังหวัดมีควำมครอบคลุมมำกกว่ำร้อยละ 40 (ร้อยละ 62.61) แต่เมื่อพิจำรณำในรำยอ ำเภอ 
ยังพบว่ำ อ ำเภอป่ำซำง และอ ำเภอแม่ทำ ยังมีหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ครอบคลุมประชำกรน้อยกว่ำร้อยละ 40 (ร้อยละ 36.63 , 24.49 ตำมล ำดับ) เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลน
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวหรือแพทย์อ่ืน  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. มีกำรจัดประชุมชี้แจงผ่ำนระบบ Zoom Meeting กำรติดต่อประสำนงำนผ่ำนทำง line group 
โทรศัพท์ และหนังสือรำชกำร เพ่ือประสำนกำรท ำงำนและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. กำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรแพทย์หรือกำรปรับเกลี่ยต ำแหน่งแพทย์ให้มีควำมเหมำะสม 

3. ควรมีกำรอบรมหลักกำรเวชศำสตร์ครอบครัวส ำหรับทีมสหวิชำชีพอ่ืนๆ ที่ร่วมปฏิบัติงำนในคลินิก
หมอครอบครัวด้วย โดยผ่ำนระบบ VDO Conference หรือจัดอบรมแบบเว้นระยะห่ำง (distancing) ในระดับ
จังหวัด หรืออ ำเภอ 

  

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 อสม.ล ำพูน เดลิเวอรี่ / อสม. Grabdrug : เป็นกำรจัดทีมแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว ทีมสหวิชำชีพ 
อำสำสมัครสำธำรณสุข ลงเยี่ยมบ้ำน จ่ำยยำผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้พิกำรที่รับยำเดิม
ต่อเนื่องที่มีอำกำรคงที่ และไม่มีอำกำรผิดปกติ รวมถึงกำรติดตำม Home Quarantine ที่บ้ำนหรือในชุมชน 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และช่วยลดแออัดลดรอคอยในโรงพยำบำล 
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การด าเนินงาน งานวิจัย R2R นวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  
 กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564 ด้ำนสำธำรณสุข  
4 ด้ำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกระทรวงสำธำรณสุข “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพ
ยั่งยืน” กำรพัฒนำงำนวิจัย/R2R/KM ด้ำนสุขภำพ เป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรพัฒนำงำนควบคู่ไป              
กับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรและสนับสนุนให้เกิดผลงำนวิชำกำร โดยใช้หลักกำรทำงวิชำกำร  
และกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มำรับบริกำรเป็นหลัก และจำกบันทึกควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่ งำนวิจัย ( R2R)ระดับประเทศ ระหว่ำง                    
กระทรวงสำธำรณสุข คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องค์กำรมหำชน) และสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ได้สนับสนุนกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย (R2R)            
เพ่ือเป็นกำรรวบรวม เผยแพร่  ตัวอย่ำงที่ดีของกำรวิจัย R2R และน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด                    
ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงต่อระบบสำธำรณสุขไทย ทั้งนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนวิจัย R2R ที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีกำรสนับสนุน               
ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย (R2R Facilitator) ของหน่วยงำนทั้งในส่วนของโรงพยำบำล 
และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และเปิดโอกำสหรือจัดหำเวทีวิชำกำร วำรสำรวิชำกำรเพ่ือน ำเสนอผลงำน
หรือเผยแพร่ผลงำนวิจัย R2R นวัตกรรมให้กับบุคลำกรได้มีโอกำสน ำเสนอผลงำน และมีโอกำสเข้ำร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวทีวิชำกำรต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือน ำผลกำรวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์          
ในกำรพัฒนำงำน ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน  
  

อ ำเภอ ทีมสนับสนุน
งำนวิจัย 

(Facilitator) 
ทั้งหมดท่ียัง
ท ำบทบำท 
(จ ำนวนคน) 

ผลงำน 
วิจัย/R2R 

2563 
(จ ำนวน
เรื่อง) 

 

น ำเสนอ
ผลงำนระดับ

อ ำเภอ/
จังหวัด 2563 
(จ ำนวนเรื่อง) 

น ำเสนอ     
ผลงำนระดับ
เขตปี 2563 

 (จ ำนวนเรื่อง) 

ผลงำน
ดีเด่นระดับ
เขตสุขภำพ 
ปี 2563 

(จ ำนวนเรื่อง) 

ตีพิมพ์ 
วำรสำรวิชำกำร

ปี 2563 
(จ ำนวนเรื่อง) 

 

เมือง 4 8 8 7 2 2 
ป่ำซำง 2 4 4 0 0 1 
แม่ทำ 2 4 4 2 1 0 
ลี้ 2 4 4 1 0 0 
บ้ำนโฮ่ง 2 5 5 4 1 1 
บ้ำนธิ 2 4 4 1 0 0 
เวียงหนองล่อง 2 2 2 0 0 0 
ทุ่งหัวช้ำง 2 2 2 0 0 0 

รวม 18 33 33 15 4 4 
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รางวัลผลงานวิจัย R2R นวัตกรรมดีเด่น ประจ าปี 2563 
- นำยแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น รพ.แม่ทำ ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำน Oral Presentation          

“ระดับยอดเยี่ยม” ในงำนประชุมวิชำกำรสำธำรณสุข เขตสุขภำพท่ี 1 ผลงำนเรื่อง “กำรพัฒนำและประเมินผล 
Medication Error Nurse ‘s Assistant Program (MENA)” 

- แพทย์หญิงช่อทิพย์ พรหมมำรัตน์ รพ.ล ำพูน ได้รับรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำน Oral Presentation 
“ระดับยอดเยี่ยม” ในงำนประชุมวิชำกำรสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 1 ผลงำนเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพ
ชีวิตของผู้ป่วยประคับประคองที่มำรับกำรรักษำที่คลินิกประคับประคอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลล ำพูน” 
 

GAP Analysis  
 ภำระงำนของผู้วิจัย ที่รับผิดชอบงำนประจ ำ ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรท ำวิจัยเท่ำที่ควร 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 หน่วยงำนควรจัดตำรำงเวลำให้ผู้วิจัยได้มีโอกำสได้แบ่งเวลำมำท ำงำนวิจัย หรือเข้ำรับค ำปรึกษำด้ำน
กำรวิจัยจำก Facilitator ในแต่ละสัปดำห์ 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 ชุดนิทรรศกำร "ไวนิลคู่ใจ เพ่ือไตแข็งแรง" ต่อกำรชะลอควำมเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
ระยะ 3-4 ของ รพ.บ้ำนโฮ่ง 
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การด าเนินงาน การพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

สถานการณ์  
 กำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ และสุขภำพของประชำชนในอ ำเภอ โดยคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) เป็นผู้ขับเคลื่อน ด้วยกำรบูรณำกำรเป้ำหมำย ทิศทำงและยุทธศำสตร์ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม มีทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละ
อ ำเภอ โดยกำรใช้พ้ืนที่เป็นฐำนและประชำชนเป็นศูนย์กลำง เป็นกลไกกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ และ
เอกชน ตำมแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิต และลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชน 
นับเป็นมิติใหม่ของกำรปฏิรูปที่มีควำมเชื่อมโยง ผสมผสำนกำรดูแลควำมเป็นอยู่ และกำรดูแลสุขภำพของ
ประชำชน ที่สร้ำงเสริม ให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีควำมเป็นอยู่ทำงสังคม มีสุขภำวะทำงกำย สุขภำพ
ทำงใจที่ดี นับว่ำเป็นกำรปฏิรูปกำรแก้ไขปัญหำประชำชนที่ดีที่จะส่งผลต่อควำมสุขกำยสุขใจของประชำชนเป็น
ส่วนรวม โดยจังหวัดล ำพูน ประกอบไปด้วยอ ำเภอทั้งหมด 8 อ ำเภอ มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอในทุกอ ำเภอ ในกำรดูแลสร้ำงสุขภำวะที่ดีของประชำชน มีกำรก ำหนดปัญหำสุขภำพที่ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ โดยในปีงบประมำณ 2563 ประเด็นปัญหำสุขภำพที่คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอ ำเภอ ของจังหวัดล ำพูน ได้หยิบยกมำร่วมกันแก้ไขปัญหำ ส่วนใหญ่เป็นปัญหำเกี่ยวกับอุบัติเหตุทำง
กำรจรำจร ปัญหำผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ปัญหำโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบำหวำนโรคควำมดันโลหิตสูง  ยำเสพติด 
ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ ปัญหำขยะ และปัญหำจำกกำรระบำดของโรคติดต่อ เช่น 
ปัญหำโรคไข้เลือดออก และปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ที่ทั่วโลกก ำลัง
ประสบปัญหำอยู่ ซึ่งกลไกกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ มีส่วนช่วยให้กำร
แก้ไขในประเด็นปัญหำสุขภำพดังกล่ำว ท ำให้ลดอัตรำป่วยลดอัตรำตำย และช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ได้เป็นอย่ำงดี   
 

ผลการด าเนินงาน   
 1. ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 

อ าเภอ ประเด็นขับเคลื่อนปี 2562 ประเด็นขับเคลื่อนปี 2563 

เมือง 1. อุบัติเหตุกำรจรำจร (RTI) 1. กำรป้องกันอุบัติเหตุทำงถนน 
 2. กำรจัดกำรขยะ 2. กำรจัดกำรขยะและอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
 3. ผู้สูงอำยุ 3. กำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
 4. อำหำรปลอดภัย 4. อำหำรและยำปลอดภัย 

บ้ำนโฮ่ง 1. อุบัติเหตุกำรจรำจร(RTI) 1. สำรพิษตกค้ำงในอำหำร 
2. คุ้มครองผู้บริโภค ผักปลอดสำรพิษ 2. อุบัติเหตุทำงกำรจรำจร 
3. เบำหวำน ควำมดันโลหิตสงู 3. สิ่งแวดล้อม ขยะ 
 4. สังคมผู้สูงอำยุ 
 5. โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
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อ าเภอ ประเด็นขับเคลื่อนปี 2562 ประเด็นขับเคลื่อนปี 2563 

ลี้ 1. หมอกควันไฟป่ำ 1. กำรจัดกำรขยะในชุมชน 
 2. ไข้เลือดออก 2. ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ 
 3. โรคเบำหวำนควำมดัน 3. ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน 
 4. อำหำรปลอดภัย 4. กำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 5.อุบัติเหตุกำรจรำจร (RTI) 5. อำหำรปลอดภัย 
  6. ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ลดโรคเรื้อรัง 
  7. กำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส  
  8. กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยำเสพติด 

ทุ่งหัวช้ำง 1. ผู้สูงอำยุ 1. กำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
 2. อุบัติเหตุกำรจรำจร (RTI) 2. อุบัติเหตุทำงกำรจรำจร (RTI) 
 3. โรคไม่ติดต่อ (เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 3. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หมอกควันไฟป่ำ 
  4. กำรแก้ไขปัญหำขยะ 

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

1. สังคมผู้สูงอำยุ 
2. ลดกำรบริโภคสุรำและบุหรี่ 
3. กำรจัดกำรขยะ 
4. โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
5. กำรพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย อำยุ 0-6 ปี 
6. อุบัติเหตุจรำจร 
7. ยำเสพติด 

 
 
 
 
 
 

แม่ทำ 1. กำรจัดกำรขยะ                                                                1. อุบัติเหตุทำงกำรจรำจร 
2. กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. ปัญหำขยะ 
3. ลดกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ปัญหำยำเสพติด 
5. ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส  
6. กำรคุ้มครองผู้บริโภค  

ป่ำซำง 1. เมืองสะอำดกำรจัดกำรขยะในชุมชน 1. กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
 2. อำหำรปลอดภัย 2. กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย 
  3. กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (LTC) 
  4. ปัญหำอุบัติเหตุทำงกำรจรำจร (RTI) 

บ้ำนธิ 1.กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและขยะ 1. กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
 2. โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุ 2. อุบัติเหตุทำงกำรจรำจร 
 3.ลดกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. โรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
  4. ปัญหำผู้สูงอำยุ 
  5. ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ 
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2. สรุปผลการประเมินผลการด าเนินการ ตามแนวทาง UCCARE 
ตาราง 30  แสดงสรุปผลการประเมินผลการด าเนินการ ตามแนวทาง UCCARE 

อ าเภอ 

ระดับพัฒนาตามเกณฑ์ UCCARE 

Unity 
team 

Customer 
Focus 

Community 
Participation 

Appreci
ation 

Resource 
sharing and 

human 
development 

Essential 
care 

ระดับ
คะแนน 

ป่ำซำง 5 4 4.5 5 4.5 4 4.5 
บ้ำนธิ 5 3.5 4 4 4 3.5 4 
เมือง 4 3.5 3.5 4 4 3.5 3.75 
แม่ทำ 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.5 
เวียงหนองล่อง 3.5 3.5 4 3 3.5 3.5 3.5 
ลี้ 4 3 3 3 3.5 3.5 3.33 
ทุ่งหัวช้ำง 3.5 3 3 3 3 3.5 3.16 
บ้ำนโฮ่ง 3.5 3 3 3 3 3 3.08 

ภาพรวม 4.06 3.38 3.56 3.56 3.63 3.44 3.60 
 

- ทุกอ ำเภอ (100%) มีกำรคัดเลือกประเด็นอย่ำง น้อย 2 ประเด็น ในกำรขับเคลื่อน และมีกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
อย่ำงเข้มแข็งในทุกอ ำเภอ 

- กำรประเมินผลตำม UCCARE ผ่ำนระดับดี (ระดับ 3) ขึ้นไปในทุกอ ำเภอ 
 

GAP Analysis  
 1. คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (เช่น นำยอ ำเภอ, ปลัดอ ำเภอและสำธำรณสุข
อ ำเภอ) มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ย้ำย เกษียณอำยุรำชกำร                                                                                                            
 2. กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ บำงกิจกรรมยังขำดกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. จัดท ำค ำสั่งคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในแต่ละประเด็นปัญหำ
สุขภำพ เพ่ือเสริมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
 2. ควรมีกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพ ของคณะกรรมกำร พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกภำคส่วน                     
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรขับเคลื่อนประเด็นในกำรพัฒนำร่วมกัน 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
มีพ้ืนที่ พชอ.ต้นแบบ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของเขตสุขภำพที่ 1 ประจ ำปี 2563  คือ พชอ.ป่ำซำง  
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สรุปผลการด าเนินงานรพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

สถานการณ์  
 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.ติดดำว) เป็นนโยบำยที่ส ำคัญ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรเป็นเลิศด้ำนธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ โครงกำรพัฒนำ
องค์กรคุณภำพ (รพ.สต.ติดดำว) เพ่ือพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้ให้ควำมส ำคัญ
กับบทบำทพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอร่วมพัฒนำคุณภำพ รพ .สต. โดยจังหวัดล ำพูน ใช้เวลำจ ำนวน 3 ปี                            
(ปี 2560-2562) ในกำรพัฒนำ รพ.สต.ทั้งหมด 71 แห่ง ให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว            
ครบ 100% โดยในต้นปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดกำรประชุม และแจ้งให้
หน่วยงำนในสังกัดขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ตำมคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว (รพ.สต.ติดดำว) ประจ ำปี 2563 และขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง                           
ท ำกำรบันทึกข้อมูล และผลกำรประเมินตนเอง ในระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรสุขภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิ                          
ที่ http://gishealth. moph.go.th/pcu  พร้อมทั้งได้ก ำหนดแผนกำรลงเยี่ยมเสริมพลังประเมิน Reaccradit  
รพ.สต.ที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินในปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 21 แห่ง ในช่วงเดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน 
2563 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้ต้องระดมบุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์                 
และสำธำรณสุขทุกระดับในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคเข้ำสู่หมู่บ้ำน ชุมชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติ ดดำว ประจ ำปี 2563                  
โดยให้หน่วยงำนในพ้ืนที่ทุกระดับ ให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรกกับกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และลดควำมเสี่ยง
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และให้เลื่อนกำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ไปก่อน จนกว่ำสถำนกำรณ์กำร   
แพร่ระบำดของโรคจะเข้ำสู่ภำวะปกติ รวมถึงให้เลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกวด รพ.สต.ทุกประเภท 
และให้ศึกษำข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ รพ.สต.ให้
ได้คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำด              
ของโรคติดเชื้อกับประชำชนและบุคลำกรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ตำมศักยภำพของพ้ืนที่ 
 

ผลการด าเนินงาน   
 จังหวัดล ำพูน ใช้เวลำ 3 ปี (ปี 2560-2562) ในกำรพัฒนำ รพ.สต.ทั้งหมด 71 แห่ง ให้ผ่ำนตำมเกณฑ์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว (รพ.สต.ติดดำว) ระดับ 5 ดำว ครบ 100% มีกำรชี้แจงเกณฑ์                  
กำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว ปี 2563 แก่ทีมพ่ีเลี้ยงทุกอ ำเภอ และทุก รพ.สต.ได้รับทรำบ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2563 
และมีกำรพัฒนำศักยภำพทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอในกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ตำมคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว (รพ.สต.ติดดำว) ประจ ำปี 2563 โดยเน้นกำรเสริมพลังประชำชน             
ให้มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง (Self care) และกำรสนับสนุนทรัพยำกร คน เงิน ของในกำรจัดระบบ
บริกำรให้ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มวัย 
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แผนภูมิ 22  ผลการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ของ จังหวัดล าพูน ปี 2560-2562 

 
   

รพ.สต. มีกำรบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีกำรประเมินตนเอง  
ที่ http://gishealth.moph.go. th/pcu ครบ 100% 
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แผนภูมิ 23 แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 ในแต่ละหมวด 

 
 
GAP Analysis  
 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้ต้องเลื่อนกำรออกประเมินตำมเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดำวออกไปก่อนจนกว่ำสถำนกำรณ์จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ ท ำให้แผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.
ติดดำวที่ก ำหนดไว้ด ำเนินกำรไม่ได้ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
  1. แจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีกำรศึกษำคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล          
ติดดำว (รพ.สต.ติดดำว) ประจ ำปี 2563 และมีกำรพัฒนำตนเองตำมช่องทำง YouTube ที่กระทรวง
สำธำรณสุขได้จัดท ำไว้  
 2. ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอและ รพ.สต. ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล 
เช่น Zoom Meeting กลุ่มไลน์ อย่ำงต่อเนื่อง  
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 มหัศจรรย์ผ้ำอ้อม 4.0 ส ำหรับผู้ป่วยติดเตียง (อ ำเภอบ้ำนธิ) 
 กล่องเตือนใจใช้ยำปลอดภัย (อ ำเภอเมืองล ำพูน) 
 นำฬิกำบอกเวลำพลิกตัว ป้องกันแผลกดทับ (อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง) 
 นวัตกรรมหม้อต้มกลั่นน้ ำมันหอมระเหยไล่ยุงชมรม อสม.ต ำบลทำขุมเงิน (อ ำเภอแม่ทำ) 
 ธงสี่สี ดัชนีชี้เสี่ยงป้องกันไข้เลือดออก (อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง) 
 ธงสีเตือนภัย PM 2.5 (อ ำเภอลี้) 
 ยำแคปซูลขมิ้นชันในกำรรักษำผู้ป่วยข้อเข่ำเสื่อมต ำบลป่ำซำง (อ ำเภอป่ำซำง) 
 รูปแบบกำรพัฒนำ "นมแม่ พอเพียง" รพ.สต.หนองล่อง (อ ำเภอเวียงหนองล่อง) 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข และองค์กรคุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สถานการณ์  
 ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรเป็นเลิศ
ด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 คือ ตัวชี้วัดที่ 58 จ ำนวนองค์กร
แห่งควำมสุข ที่มีคุณภำพมำตรฐำน เพื่อให้ทุกหน่วยงำนสำมำรถน ำผลกำรประเมินดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน 
(Happinometer) และสุขภำวะองค์กร (HPI) มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมควำมสุขในกำรท ำงำนอย่ำงตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลำกรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ในกำรท ำงำน ให้บรรลุเป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน”และตำมที่
กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ให้มีควำมสอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน                     
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสำธำรณสุข ให้มีควำมต่อเนื่องและมีทิศทำงเดียวกัน น ำสู่กำรปฏิบัติ            
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ น ำสู่กำรเป็นกระทรวงคุณธรรมได้อย่ำงยั่งยืน ตำมหลักกำร 
“ระเบิดจำกข้ำงใน” คือ กำรมุ่งเน้นนโยบำยในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกหน่วยงำนจะต้อง
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ ที่จะต้องร่วมกันสร้ำงบรรทัดฐำน วัฒนธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ 
รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยเฉพำะกำรพัฒนำหน่วยบริกำร/หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพ่ือมุ่งหวังให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำร             
ที่มีคุณภำพ บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำนสร้ำงระบบ ธรรมำภิบำลและเป็นบรรทัดฐำนของสังคม                
ในเรื่องของกำรเป็นผู้ให้บริกำรสุขภำพด้วยควำมรู้ คู่คุณธรรม เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร ได้รับกำรพัฒนำองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ภำยใต้คุณธรรมประจ ำชำติ 4 ประกำร คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำและจรรยำบรรณ
กระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of Conduct) ต่อไป โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน                        
ได้ก ำหนดให้โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (นับรวม รพ.สต.ทุกแห่ง
ในสังกัด) ขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข ตำมเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนองค์กรแห่งควำมสุข ด้วย Happy 
Public Organization Index และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และน ำเสนอผลงำน               
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น เพ่ือสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรม             
ของบุคลำกร สร้ำงควำมรักสำมัคคีในองค์กรและยกย่องและเชิดชูบุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่น เป็นแบบอย่ำง              
ที่ดีงำม และสำมำรถเผยแพร่ผลงำนไปยังภำคีเครือข่ำยทั้งในและนอกหน่วยงำน  
 

ผลการด าเนินงาน   
 1. นำยวิทยำ พลสีลำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และนำงสำววิไลรัตน์ กุนำ พยำบำล
วิชำชีพปฏิบัติกำรโรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง ได้รับกำรคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
 2. ผลกำรคัด เลื อกผลงำนดี เ ด่ นด้ ำนกำร พัฒนำคุณธรรมจริ ยธรรม  องค์ กรคุณธรรม  
คนดีศรีสำธำรณสุขและเรื่องเล่ำในประเด็น “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 2.1 ผลงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรม  จ ำนวน 1 รำงวัล   
คือ โรงพยำบำลลี้ 
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       2.2 คนดีศรีสำธำรณสุข จ ำนวน 2 รำงวัล ดังนี้  
 - ประเภทข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำงวัล คือ นำยสุธิต คุณประดิษฐ์ ต ำแหน่ง นำยแพทย์

ทรงคุณวุฒิ โรงพยำบำลล ำพูน  
 - ประเภทกลุ่มพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข/ลูกจ้ำง
ชั่วครำว จ ำนวน 1 รำงวัล คือ นำยบุญธรรม ชุมภูเทพำ ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร โรงพยำบำลลี้ 
 2.3 ผลกำรประกวดเรื่องเล่ำ จ ำนวน 1 รำงวัล คือ นำงรุ่งนภำ ศรีหำตำ ต ำแหน่ง พยำบำล
วิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลลี้ 
  3. ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนพัฒนำองค์กร เพ่ือส่งเสริมควำมสุขในกำรท ำงำนแก่บุคลำกร ตำมเกณฑ์
คุณภำพมำตรฐำนองค์กรแห่งควำมสุข (HPI) 
 

แผนภูมิ 24 แสดงผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (Happy Public     
               Organization Index : HPI) ของจังหวัดล าพูน 
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แผนภูมิ 25  แสดงกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน ในสังกัด สสจ.ล าพูน 

 
 
GAP Analysis  
 กำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขในองค์กร จำกกำรประเมินตำมเกณฑ์ HPI พบว่ำ ในประเด็น          
กำรสร้ำงควำมสมดุลของกำรด ำเนินชีวิตกับกำรท ำงำนของบุคลำกรยังมีคะแนนที่ต่ ำ และกำรสนับสนุน            
ด้ำนงบประมำณหรือทรัพยำกรเพ่ือกำรขับเคลื่อนหรือกำรด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงสุขในองค์กรยังไม่เพียงพอ 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงำนควรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำน หรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถ
มีเวลำได้หยุดพัก ไม่เคร่งเครียดจำกกำรท ำงำนหรือมีเวลำดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเองเพ่ิมข้ึน 
 2. หน่วยงำนควรจัดสรรงบประมำณหรือทรัพยำกรเพ่ือด ำเนินกิจกรรมหรือขับเคลื่อนกำรสร้ำงสุข
ขององค์กรให้มำกข้ึน 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
 กิจกรรม “ สร้างสุขด้วยคุณธรรม น าองค์กร” ของโรงพยำบำลลี้  
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การด าเนินงาน การพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลสู่การรับรองมาตรฐาน HA
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สถานการณ์  

จังหวัดล ำพูนมีสถำนบริกำรที่ เป็นโรงพยำบำล ทั้งหมด 8 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยำบำลทั่วไป  
และโรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลทั่วไป มี 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลล ำพูน ขนำด S ส่วนโรงพยำบำลชุมชน  
มีทั้งหมด 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยำบำลขนำด F 1 คือ โรงพยำบำลป่ำซำง โรงพยำบำลลี้ โรงพยำบำลขนำด  
F 2 คือ โรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลบ้ำนธิ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง และโรงพยำบำล
ขนำด F 3 คือ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 

ในปีงบประมำณ 2562 โรงพยำบำลขนำด F2 ขึ้นไป ทุกแห่งได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน HA ขั้น 3  
ซึ่งจังหวัดล ำพูนได้มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 ด้วยกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำย และสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันรับรองคุณภำพโรงพยำบำล(สรพ.) โดยเข้ำร่วมโครงกำร
ส่ ง เสริ มกำร พัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล  HA ด้ วยระบบ พ่ี เ ลี้ ย ง  (Quality Learning Network)  
ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดล ำพูน สำมำรถธ ำรงกำรพัฒนำคุณภำพ  HA ในระดับ 3  
มำอย่ำงต่อเนื่อง และมีโรงพยำบำลขนำด F3 ที่ เปิดให้บริกำรในปี 2555 ก ำลังเตรียมควำมพร้อม 
เพ่ือเข้ำสู่กำรประเมิน HA ขั้น 2 ต่อไป 

ปีงบประมำณ 2564 จังหวัดล ำพูนมีโรงพยำบำลที่มีเป้ำหมำยกำรต่ออำยุกำรรับรอง จ ำนวน  3 แห่ง ดังนี ้
 

โรงพยำบำล กระบวนกำรคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน  HA  

(Re-accreditation Survey) 

วันที่รับรอง วันที่หมดอำยุ 

1. ล ำพูน Re ครั้งที่ 4 20 กุมภำพันธ์ 2561 19 กุมภำพันธ์ 64 
2. ป่ำซำง Re ครั้งที่ 1 12 พฤศจิกำยน 2562 11 พฤศจิกำยน 2565 
3. ลี ้ Re ครั้งที่ 3 29 ตุลำคม 2562 28 ตุลำคม 2565 
4. แม่ทำ Re ครั้งที่ 1 12 พฤศจิกำยน 2561 13 พฤศจิกำยน 2564 
5. บ้ำนโฮ่ง Re ครั้งที่ 2 18 กุมภำพันธ์ 2563 17 กุมภำพันธ์ 2566 
6. ทุ่งหัวช้ำง Re ครั้งที่ 1 13 พฤศจิกำยน 2561 12 พฤศจิกำยน 2564 
7. บ้ำนธิ Re ครั้งที่ 4 15 มกรำคม 2562 14 มกรำคม 2565 
8.เวียงหนองล่อง HA ขั้น ที ่1 20 มกรำคม 2563 20 มกรำคม 2564 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำปีงบประมำณ 2564 คือ กำรยกระดับโรงพยำบำลเวียงหนองล่องให้ผ่ำนกำร
ประเมินระดับ 3 จ ำนวน 1 แห่ง 

 

ผลการด าเนินงาน   
 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 
ร้อยละโรงพยำบำลขนำด F2 ขึ้นไป 
ที่ผ่ำน HA ระดับ 3 

100 100 100 100 
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GAP Analysis  
- ผู้จัดกำรศูนย์คุณภำพอยู่ ในวัยใกล้เกษียณ และมีกำรเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนคุณภำพใน                   

หลำยโรงพยำบำล จึงต้องเร่งสร้ำงบุคลำกรทดแทน รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ำยคุณภำพต่อไป 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1. จัดทีมพ่ีเลี้ยงลงช่วยเยี่ยมโรงพยำบำลชุมชนที่ใกล้หมดอำยุกำรรับรอง ในปี พ.ศ. 2564 
2. พัฒนำวิชำกำรทีมพ่ีเลี้ยงเครือข่ำย QLN รุ่นใหม่ ให้มีทักษะและประสบกำรณ์มำกข้ึน 
3. เตรียมควำมพร้อมในกำรส่งประเมิน Provincial network ในสำขำงำนอนำมัยแม่และเด็ก MCH 
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 ผลการด าเนินงานคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

กองกำรพยำบำล ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรพยำบำลของสถำนบริกำร
สุขภำพทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กองกำรพยำบำล ได้ใช้แนวคิดกำร
ประกันคุณภำพกำรพยำบำล เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลของประเทศ โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินกำร คือ งำนพยำบำลของสถำนบริกำรสุขภำพให้บริกำรพยำบำลอย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถประกัน
คุณภำพงำนกำรพยำบำลขององค์กรได้ องค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพ คือ 

1.กำรก ำหนดมำตรฐำน/ระบบ/แนวทำง(plan) กองกำรพยำบำลได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรพยำบำล 
เพ่ือให้องค์กรในโรงพยำบำลของสถำนบริกำรสุขภำพน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนโดยมำตรฐำนกำร
พยำบำลในโรงพยำบำล พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น ฉบับปรับปรุงล่ำสุด (ศึกษำได้จำกห้อข้อมำตรฐำนกำรพยำบำล) 

2.กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน (Do) องค์กรพยำบำลของสถำนบริกำรสุขภำพน ำมำตรฐำนกำรพยำบำล
ในโรงพยำบำลไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรพยำบำล โดยมีกองกำรพยำบำลติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

3.กำรวัดและประเมิน (Check) กองกำรพยำบำลได้พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรพยำบำล
ในกำรวัดและประเมินคุณภำพให้องค์กรพยำบำลน ำไปใช้ ได้แก่ กำรประเมินคุณภำพกำรพยำบำลภำยใน             
กำรประเมินคุณภำพกำรพยำบำลภำยนอก และกำรตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพปฏิบัติกำรพยำบำลที่เป็นเลิศ 

4.กำรแก้ไขปัญหำ / ข้อบกพร่อง (Act) และกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous 
Quality Improvement) กองกำรพยำบำลรวบรวมผลกำรด ำเนินกำรและจัดระบบให้มีกำรเทียบเคียงคุณภำพ
ขององค์กร / หน่วยงำนบริกำรพยำบำล โดยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบฯซึ่งในแต่ละปีจะมีกำรปรับเปลี่ยน            
ให้ควำมส ำคัญในตัวชี้วัดที่แตกต่ำงกัน เริ่มมีระบบเก็บข้อมูลมำตั้งแต่ ปี 2562 
 

ผลการด าเนินงาน   
รำยงำนผลกำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดปี 2563 กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรพยำบำล ตำมยุทธศำสตร์

บริกำรพยำบำล มีทั้งหมด 898 แห่ง ใน 76 จังหวัด 12 เขตสุขภำพ มีองค์กรพยำบำลที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพบริกำรพยำบำลจ ำนวน 708 แห่ง ไม่ผ่ำน 165 แห่ง และไม่ได้รับกำรประเมิน 17 แห่ง ซึ่งตั้งแต่ 
ปี 2562 เป็นต้นมำ เริ่มมีกำรเก็บข้อมูลตัวชี้วัดต่ำง ๆ และทำงกองกำรพยำบำลได้มีกำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล หรือหัวหน้ำพยำบำลทั้งประเทศ วิเครำะห์ปัญหำ         
ในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน หำกตัวชี้วัดไหนที่ท ำได้ดีอยู่แล้วในปีถัดไปจะใช้ตัวชี้วัด                  
ที่มีปัญหำน ำมำวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรพยำบำลในปีถัดไป จึงท ำให้กำรเปรียบเทียบข้อมูลรำยปี                 
ยังไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ จึงสรุปข้อมูลตำมรำยปี ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 31 แสดงตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตามภารกิจรับผิดชอบ (Function based)     
            (6 ตัวช้ีวัด) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระดับผลการประเมิน (ร้อยละ) 

ประเทศ เขต จังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 
ร้อยละควำมส ำเร็จขององค์กรพยำบำลที่มีผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรพยำบำลแบบไขว้ภำยนอก คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

78.75 81.37 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  
ร้อยละควำมส ำเร็จของหน่วยบริกำรพยำบำลผู้คลอดที่มำรดำคลอด
ปกติ มีกำรฝำกครรภ์ครบตำมเกณฑ์คุณภำพและทำรกแรกเกิดมี
น้ ำหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป 
 

76.42 73.68 100 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 
ร้อยละควำมส ำเร็จของสถำนบริกำรสุขภำพในชุมชนที่มีกำร
จัดระบบกำรประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ตำมเกณฑ์ 
 

64.52 54.95 62.50 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 
ร้อยละควำมส ำเร็จของสถำนบริกำรสุขภำพที่ด ำเนินงำนตำมระบบ
กำรดูแลแบบประคับประคองตำมเกณฑ์ 
 

76.99 46.08 57.14 

ตัวชี้วัดที่ 1.5  
ร้อยละควำมส ำเร็จของสถำนบริกำรสุขภำพที่มีกำรจัดบริกำร
พยำบำลดูแลต่อเนื่องได้ตำมเกณฑ์ 
 

68.74 58.82 75 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 
ร้อยละควำมส ำเร็จขององค์กรพยำบำลที่มีกำรบริหำรจัดกำรชั่วโมง
กำรท ำงำนของพยำบำลตำมเกณฑ์เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
 

4.89 9.09 0 

รวม  31.25 37.50 
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ตาราง 32 แสดงตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ (Agenda based) (5 ตัวชี้วัด) 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
ระดับผลการประเมิน (ร้อยละ) 

ประเทศ เขต จังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 
จ ำนวนคลินิกหมอครอบครัวที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถของ
ครอบครัวต่อกำรจัดกำรดูแลสุขภำพตนเองที่บ้ำน มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 21 คะแนนขึ้นไป 

61.85 56.86 75 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ร้อยละควำมส ำเร็จของสถำนบริกำรสุขภำพที่มีกำรจัดบริกำร
พยำบำลแผลกดทับของผู้สูงอำยุติดเตียงที่บ้ำนได้ตำมเกณฑ์ 

79.31 74.51 87.50 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ร้อยละของสถำนบริกำรสุขภำพที่มีกำรจัดบริกำรพยำบำลอำชีวอ
นำมัยในเขต Hot Zone ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

4 7.84 12.50 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 
ร้อยละของสถำนบริกำรสุขภำพที่พยำบำลวิชำชีพมีควำมผูกพันต่อ
องค์กรพยำบำลในระดับมำก 

64.29 50.98 50 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  
ร้อยละควำมส ำเร็จของสถำนบริกำรสุขภำพที่พัฒนำระบบกำร
รับส่งต่อผู้ป่วยตำมเกณฑ์ 

71.86 60.78 62.50 

รวม  25.10 28.75 
รวม 11 ตัวช้ีวัด  27.83 32.64 

 
 

GAP Analysis  
 จำกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.6 จะเห็นได้ว่ำ ปัญหำที่ส ำคัญของกำรพยำบำล นอกจำกควำมขำดแคลน            

ต่อจ ำนวนผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นเรื่องชั่วโมงกำรปฏิบัติงำน พบว่ำยังมีกำรปฏิบัติงำนยำวนำนเกิน 12 ชั่วโมง            
ต่อวัน และมำกกว่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ด้วยภำระหน้ำที่ จ ำนวนผู้ป่วยที่มำกขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภำพ              
กำรท ำงำนลดลง 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1.กำรคิดเกณฑ์ในกำรจัดสรรอัตรำก ำลังของพยำบำลใหม่ เนื่องจำกนอกเหนืองำนประจ ำแล้ว

พยำบำลยังมีบทบำทในกำรท ำงำนคุณภำพต่ำงๆที่มำกข้ึน  
2.กำรปฏิรูปเพ่ือธรรมมำภิบำลในระบบบริกำรสำธำรณสุข จะเป็นประเด็นส ำคัญที่จะช่วยลดปัญหำ

ควำมเหลื่อมล้ ำในวิชำชีพสุขภำพ น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร  
 2.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพยำบำล 
 2.2 ออกมำตรกำรเพ่ือธ ำรงรักษำก ำลังคนไว้ในระบบ 
 2.3 ออกมำตรกำรให้พยำบำลได้ใช้ศักยภำพในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชน           
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
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สรุปผลการด าเนินงานการใช้โปรแกรม Thai COC ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

ในปัจจุบันกระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยส่งเสริมกำรดูแลผู้ป่วยและประชำชนในชุมชน โดยเฉพำะ
ผู้สูงอำยุและผู้ป่วยเรื้อรัง ให้มีควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องจำกโรงพยำบำลแม่ข่ำยสู่เครือข่ำยอย่ำงไร้รอยต่อ  
ร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรระบบบริกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำระบบ  
กำรดูแลต่อเนื่อง( COC : Continuing of Care ) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ ซึ่งจังหวัดล ำพูนได้มีกำรใช้
โปรแกรม Thai COC เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรส่งต่อผู้รับบริกำรระหว่ำงเครือข่ำย มำตั้งแต่ปี 2561  
ปัญหำที่ยังพบคือ กำรบันทึกรำยละเอียดของผู้รับบริกำร ทั้งในส่วนของกำรส่งต่อ เพ่ือให้มีกำรติดตำมเยี่ยม 
และกำรบันทึกผลกำรเยี่ยมที่มีควำมแตกต่ำงกัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรเตรียมผู้ป่วย
ก่อนกำรจ ำหน่ำยจำกโรงพยำบำล แนวทำงกำรส่งต่อข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วย  
ในชุมชนตำมปัญหำ และควำมต้องกำรของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค รวมทั้งพัฒนำทักษะในกำรบันทึกข้อมูล             
ผลกำรติดตำมดูแลผู้ป่วยอย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับ Service plan ต่ำง ๆ 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำมีข้อมูลผู้รับบริกำรในโปรแกรม Thai COC มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จำกปี 2561 

จ ำนวน 2,681 รำย ในปี 2562 จ ำนวน 3,687 รำย และในปี 2563 จ ำนวน 2,958 รำย 
 

แผนภูมิ 26  แสดงจ านวนร้อยละของ KPI ระดับประเทศจ าแนกตามเขตสุขภาพ 
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แผนภูมิ 27  แสดงภาพรวมของการใช้โปรแกรม Thai COC ในเขตสุขภาพที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 

 
 

ตาราง 33  แสดงร้อยละของการตอบกลับหลังจากการเยี่ยมบ้านในปี 2561 – 2563  

 
 

 

GAP Analysis  
1.ระบบกำรลงข้อมูลในโปรแกรม 
  1.1 โรงพยำบำลแม่ข่ำย มีกำรจ ำแนกผู้รับผิดชอบงำนตำมโรคที่รับผิดชอบ ในบำงวันที่ไม่ได้ขึ้นเวร

ปฏิบัติงำนท ำให้กำรลงข้อมูลล่ำช้ำ และมีขั้นตอนกำรจ ำหน่ำยผู้ป่วยมำก ท ำให้สรุปข้อมูลโรคผู้ป่วยล่ำช้ำ 
  1.2 กำรลงข้อมูลจำกต้นทำงที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรลงเยี่ยมบ้ำน 
  1.3 ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่ำงโปรแกรมที่ใช้งำนในแต่ละแห่งกับโปรแกรม  Thai COC 

ท ำให้ผู้ลงข้อมูลต้องลงข้อมูลซ้ ำซ้อน และเพ่ิมภำระงำน  
2.ศักยภำพผู้รับผิดชอบ 
  2.1 ขำดควำมช ำนำญเรื่องโรคเฉพำะ เช่น วัณโรค และผู้ป่วยกำยภำพ ที่มีข้อจ ำกัดในประเมิน

ผู้ป่วยและกำรลงข้อมูล 
  2.2 เครือข่ำยโรงพยำบำลชุมชนบำงแห่งไม่ได้คัดกรองผู้ป่วยและประสำนงำนกำรส่งข้อมูลลงไปยัง

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  
  2.3 ในบำงพ้ืนที่ผู้รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวแต่รับผิดชอบงำนหลำย service plan  
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3.ศูนย์บริกำร 
  3.1 ศูนย์บริกำรขำดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และมีควำมเสื่อมช ำรุดของอุปกรณ์จำกกำรใช้งำนระยะเวลำนำน 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  

1.จัดให้มีกองทุนกำรฟ้ืนฟูของจังหวัดในศูนย์ COC และเปิดรับกำรบริจำคอุปกรณ์กำรแพทย์  
2.จัดอบรมพัฒนำศักยภำพแก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนกำรดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
3.พัฒนำโปรแกรมให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกทั้งในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (ระบบ  J) 

โรงพยำบำลชุมชน(ระบบ HosXP) และโรงพยำบำลล ำพูน (PMK) รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่ำงโปรแกรม COC 
และ Thai refer เพ่ือลดภำระงำนและกำรลงข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน 

4.จัดท ำ MOU ระหว่ำงจังหวัดและหน่วยงำนในสังกัดเกี่ยวกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรลงข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุน 

5.ศูนย์กำรดูแลต่อเนื่องของจังหวัด มีกำรลงเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงำนกำรดูแลในพ้ืนที่             
เพ่ือรับทรำบปัญหำ 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1.กำรท ำ Spot map เยี่ยมบ้ำน โดยกำรใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น Google earth ก ำหนดจ ำแนกสี

ของบ้ำนผู้ป่วยในพ้ืนที่รับผิดชอบ จะท ำให้สำมำรถมองเห็นจ ำนวนคน และควำมเร่งด่วนในกำรลงเยี่ยม รวมทั้ง
กำรเดินทำงในพื้นที่ท่ีถูกต้อง 

2.กำรท ำ Google form ให้มีค ำถำม รูปภำพ และข้อควำมอธิบำยเพ่ือให้ อำสำสมัครหมู่บ้ำนช่วย
เยี่ยมบ้ำนและประเมินได้ง่ำยขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงาน การดูแลแบบประคับประคอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

กำรดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ำยของชีวิต มีควำมส ำคัญ และเป็นที่ต้องกำรของสังคมมำกขึ้น 
จำกแนวโน้มโครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุของโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคม
สูงอำยุอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ อุบัติกำรณ์ของโรคร้ำยแรง และโรคที่คุกคำมต่อชีวิต เช่น โรคมะเร็ง  
และโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออ่ืนๆ มีจ ำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้จ ำนวนผู้ป่ วยในระยะท้ำยของชีวิตมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 
อย่ำงรวดเร็ว องค์กำรอนำมัยโลกคำดกำรณ์ว่ำในแต่ละปีจะมีประชำกรประมำณ 20 ล้ำน ที่มีควำมต้องกำร 
กำรดูแลในระยะท้ำยของชีวิต และประมำณร้อยละ 80 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรำยได้ต่ ำ ถึง ปำนกลำง  
ร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไป) ในขณะที่ร้อยละ 6 เป็นเด็ก องค์กำรอนำมัยโลก  
จึงได้ประกำศให้ทุกประเทศได้บูรณำกำร กำรดูแลแบบประคับประคองเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำ              
ตลอดช่วงชีวิต (WHO, 2013) ส ำหรับประเทศไทยสมัชชำสุขภำพแห่งชำติได้จัดตั้งคณะกรรมกำรขึ้นชุดหนึ่ง 
เพ่ือก ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติเฉพำะ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ทุกคนในพ้ืนแผ่นดินไทยมีสุขภำวะ  
ในระยะท้ำยของชีวิตและตำยดี(Good death) ด้วยนโยบำยระดับชำติท ำให้ผู้บริหำรระดับรัฐมนตรีกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนดนโยบำยเร่งรัดกำรด ำเนินกำรระบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้อยู่ใน
ภำวะพ่ึงพิง รวมทั้งผู้ป่วยในระยะท้ำยของชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภำยในหนึ่งปีและมีผลอย่ำงต่อเนื่อง  
อย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งหน่วยประคับประคองดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ำยก่อนเสียชีวิต  
ในโรงพยำบำลศูนย์โรงพยำบำลทั่วไปทุกแห่ง เป้ำหมำยเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรกำรดูแลด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ สำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนผ่ำนทุกระยะ
ของกำรดูแลตำมบริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 

ตาราง 34  แสดงจ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลล าพูนแยกตามพ้ืนที่ ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 
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ผลการด าเนินงาน   
ตาราง 35 แสดงร้อยละการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid  
             ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ2563 

 
หมำยเหตุ : ประมวลผล วันที่ 8 ตุลำคม 2563 
B หมำยถึง ผู้ปว่ยในและผู้ปว่ยนอก สัญชำติไทยที่มีกำรวินจิฉยัระยะประคับประคอง(Z515) 
A หมำยถึง ผู้ป่วยในและผู้ปว่ยนอก สัญชำติไทยที่มีกำรวินจิฉยัระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับยำกลุ่ม Strong Opioid 

 

ตาราง 36 แสดงร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วย     
             ประคับประคองอย่างมีคุณภาพในจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ2563 

      
หมำยเหตุ : ประมวลผล วันที่ 8 ตุลำคม 2563 
B หมำยถึง ผู้ปว่ยในและผู้ปว่ยนอก สัญชำติไทยที่มีกำรวินจิฉยัระยะประคับประคอง(Z515) 
A หมำยถึง ผู้ป่วยในและผู้ปว่ยนอก สัญชำติไทยที่มีกำรวินจิฉยัระยะประคับประคอง(Z515) และได้รับยำกลุ่ม Strong Opioid 
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ตาราง 37  แสดงจ านวนผู้ป่วยประคับประคองแยกตามรายโรงพยาบาล และได้รับการจัดการรบกวน 
              ด้วยยากลุ่ม Strong opioid 
 

โรงพยาบาล จ านวนผู้ป่วย
ประคับประคอง

ทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วย
ประคับประคองท่ี

ได้รับ strong 
opioid 

ร้อยละผู้ป่วย
ประคับประคองท่ี

ได้รับ strong 
opioid 

ล ำพูน 506 163 32.21 
แม่ทำ 124 28 22.58 
บ้ำนโฮ่ง 116 24 20.69 
ลี้ 246 30 12.20 
ทุ่งหัวช้ำง 46 10 21.74 
ป่ำซำง 84 40 47.62 
บ้ำนธิ 38 11 28.95 
เวียงหนองล่อง 21 5 23.81 

 

 
ตาราง 38  แสดงจ านวนผู้ป่วยประคับประคองแยกตามอ าเภอ และได้รับการเยี่ยมบ้าน 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย
ประคับประคอง

ทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วย
ประคับประคองท่ี

ได้รับ การเยี่ยมบ้าน 

ร้อยละผู้ป่วย
ประคับประคองท่ี

ได้รับ การเยี่ยมบ้าน 
เมือง 247 94 38.06 
แม่ทำ 151 78 51.66 
บ้ำนโฮ่ง 98 23 23.47 
ลี้ 258 111 43.02 
ทุ่งหัวช้ำง 50 27 54.00 
ป่ำซำง 126 33 26.19 
บ้ำนธิ 33 9 27.27 
เวียงหนองล่อง 34 15 44.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

76 
 

ตาราง 39  แสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นที่ 
 

โรงพยาบาล ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นที่ 
ล ำพูน 1.กำรส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ รพสต เครือข่ำยและ รพช  ดูแลต่อเนื่อง ยังไม่ครอบคลุม 

2.องค์ควำมรู้ในกำรประเมินผู้ป่วยที่บ้ำน ของเจ้ำหน้ำที่ รพสต. และอสม. ยังไม่ครอบคลุม 
3.กำรเชื่อมโยงกับ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ยังไม่เป็นทีมที่เข้มแข็ง 

แม่ทำ 1.ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 
2.แนวทำงกำรประเมินขณะให้กำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 
3.กำรเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงโรงพยำบำลและ รพสต. 

บ้ำนโฮ่ง 1.ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 
2.ควำมครอบคลุมในกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยประคับประคอง 
3.กำรลงข้อมูลผู้ป่วย 
4.ควำมครอบคลุมในกำรดูแลผู้ป่วยที่มำตรวจแบบ OPD case 

ลี้ 1.ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 
2.กำรเชื่อมข้อมูลระหว่ำงทีม palliative care และทีม HHC 
3.แพทย์ใช้ทุนขำดองค์ควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 

ทุ่งหัวช้ำง ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 
ป่ำซำง 1.ควำมครอบคลุมในกำรให้กำรวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์ประคับประคอง 

2.ควำมครอบคลุมในกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยประคับประคอง 
บ้ำนธิ 1.ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 

2.กำรลงข้อมูลภำยหลังกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยประคับประคอง 
3.แพทย์ขำดองค์ควำมรู้ในกำรดูแลผู้ป่วยประคับประคอง 

เวียง 
หนองล่อง 

1.ยำในกลุ่ม strong opioid ยังมีในระบบไม่เพียงพอ 
2.ควำมครอบคลุมในกำรจัดกำรอำกำรรบกวนด้วยยำ strong opioid 

 
GAP Analysis  

1.ขำดแคลนพยำบำลเฉพำะทำง ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PCN) ที่ผ่ำนกำร
อบรม ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ 

2.ขำดคุณภำพในกำรดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้ำนได้จำกสถำนกำรณ์โรค COVID19 
3.ขำดกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำระบบส่งต่อ 
4.ปัญหำของระบบกำรส่งข้อมูล 43 แฟ้มเข้ำ HDC 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1.พัฒนำพยำบำลศักยภำพพยำบำลหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(PCN) 
2.พัฒนำระบบกำรส่งต่อข้อมูลในโปรแกรม Thai COC และ Thai refer 
3.มีเยี่ยมเครือข่ำยเพ่ือรับฟังปัญหำของพ้ืนที่ และให้ควำมรู้วิชำกำรแบบสัญจร 
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การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งบประมาณ พ.ศ.2563 
การด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ 

 
สถานการณ์  

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 และมี    
กำรประเมินผลกำรจัดกำรสุขภำพ   

ในปี 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพคุณภำพ
ชีวิตแบบบูรณำกำรและกำรพัฒนำงำนสุขภำพภำคประชำชน จังหวัดล ำพูน ประจ ำปี  2563 เพ่ือเสริมสร้ำง
บทบำทภำคีเครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชน เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนต ำบลจัดกำรคุณภำพ
ตำมแนวทำงวิถีชีวิตคนไทย จังหวัดล ำพูน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร และกระบวนกำรจัดกำร
ชุมชนแก่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งภำครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำสำสมัครสำธำรณสุข  และเครือข่ำยสุขภำพ
อ่ืน ๆ เพ่ือเกิดหมู่บ้ำนจัดกำรชุมชนตำมแนวทำงต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรดูแลสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
และหนุนเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยภำคประชำชน จนน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนแผนชุมชน ต ำบล  
และพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรชุมชนเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนตำมแนวทำง               
วิถีชีวิตคนไทย สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยให้มีกำรจัดกำรชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยมีผลกำร
กิจกรรมกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ลดโรค/ต ำบล                  
จัดกำรคุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำรและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้  
 

ผลการด าเนินงาน   
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 

 ชนะเลิศได้แก่  บ้ำนไร่น้อย หมู่ที่ 7 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง  (ชนะเลิศหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน ฯ 
ระดับเขตปี 2563)  

 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ บ้ำนสัญชัย หมู่ที่ 7 ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บ้ำนม้ำใต้ หมู่ที่ 5 ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมืองล ำพูน 
 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 หมู่บำ้นได้แก่  

1. บ้ำนห้วยไซใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ  
2. บ้ำนโฮ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
3. บ้ำนก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้  
4. บ้ำนล้องเครือกวำว หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง  
5. บ้ำนปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ 
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โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2563  
 ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ (ชนะเลิศโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติระดับเขตปี2563) 
 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนไม้สลี ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดสันทรำย ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ  
 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้ำนล้องเครือกวำว ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
2. โรงเรียนบ้ำนห้วยแพ่ง ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
3. โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง  
4. โรงเรียนรพีเลิศ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน  
5. โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ  

 

GAP Analysis  
 1. ปี 2563 เกิดวิกฤติสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ต่อเนื่อง แต่ได้มีกำรปรับกิจกรรมเป็นต ำบลจัดกำรโควิด-19 
 2. บุคลำกรในระดับพ้ืนที่ขำดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต้องอำศัยบุคลำกรระดับอ ำเภอ และต ำบล   
ที่มีอำยุงำนเป็นผู้สอนงำน 
 3. เกณฑ์กำรประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพได้มีกำรปรับเปลี่ยนเกณฑ์จำก 5 ระดับกำรพัฒนำ                
เป็นเกณฑ์ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน ท ำให้ผู้ประเมินอำจมีกำรประเมินที่ผิดพลำดได้ 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
แนวทำงกำรพัฒนำปี 2564 
 1. พัฒนำผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำหมู่บ้ำนต ำบลจัดกำรสุขภำพโดยกำรพัฒนำเป็นทีมพ่ีเลี้ยงระดับ
ต ำบลแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ครอบคลุม ทุกอ ำเภอ 
 2. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ ต ำบลต้นแบบกำรจัดกำรสุขภำพ สนับสนุนให้เกิดเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนหมู่บ้ำน/ต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
 3. มีกำรติดตำมเยี่ยมเสริมพลังต ำบลจัดกำรสุขภำพโดยทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ ำเภอ/จังหวัด/เขตสุขภำพ/
สถำบันพัฒนำนวัตกรรมด้ำนระบบบริกำรสุขภำพภำคเหนือ/กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2563  
 ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง ต ำบลลี้ อ ำเภอลี้ (ชนะเลิศโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติระดับเขตปี 2563) 
 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนไม้สลี ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดสันทรำย ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ  
 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้ำนล้องเครือกวำว ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
2. โรงเรียนบ้ำนห้วยแพ่ง ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
3. โรงเรียนบ้ำนป่ำตำล ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง  
4. โรงเรียนรพีเลิศ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน  
5. โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ  
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หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 
 ชนะเลิศ ได้แก่  บ้ำนไร่น้อย หมู่ที่ 7 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง   

(ชนะเลิศหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน ฯ ระดับเขตปี 2563)  
 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ บ้ำนสัญชัย หมู่ที่ 7 ต ำบลทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บ้ำนม้ำใต้ หมู่ที่ 5 ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมืองล ำพูน 
 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 หมู่บำ้นได้แก่  

1. บ้ำนห้วยไซใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ  
2. บ้ำนโฮ่งหลวง หมู่ที่ 1 ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  
3. บ้ำนก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้  
4. บ้ำนล้องเครือกวำว หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง  
5. บ้ำนปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ  
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สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

กำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ เป็นกำรพัฒนำต่อเนื่องมำจำกหลักกำร “กำรสำธำรณสุขมูลฐำน” 
ซึ่งเป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรเชื่อมต่อระบบบริกำรปฐมภูมิที่มีทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) 
ดูแลประชำชนทุกครัวเรือน บนพ้ืนฐำนกระบวนกำรส่งเสริมพัฒนำบทบำทภำคประชำชน ภำคท้องถิ่นและภำค
ส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือบูรณำกำรก ำหนดปัญหำสุขภำพ ด ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ นวัตกรรม มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม 
เรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ำมำมีบทบำทกำรจัดกำรระบบสุขภำพของชุมชน ตำมแนวคิด “ชุมชน/
ท้องถิ่นเป็นเจ้ำของสุขภำวะชุมชน” กลไกกำรด ำเนินงำนภำครัฐต้องปรับบทบำทมำเป็นผู้ให้ข้อมูลและท ำ
หน้ำที่เชื่อมประสำนภำคส่วนต่ำง ๆ ของชุมชนเข้ำมำด ำเนินกำรร่วมกัน ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
มำกขึ้น จัดระบบเฝ้ำระวังภัยคุกคำมทำงสุขภำพ โดยเฉพำะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำม
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยลดภำวกำรณ์เจ็บป่วย ควำมคุมสิ่งแวดล้อมให้เกิด
สมดุลแห่งสุขภำพชุมชนโดยประชำชน อสม. แกนน ำสุขภำพ ภำคีภำครัฐท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเข็มแข็ง 
ขับเคลื่อนพลังชุมชนอย่ำงต่อเนื่องเกิดเป็นระบบสุขภำพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภำวะ และควำมมั่นคงในชีวิต
อย่ำงยั่งยืน โดยปี 2563 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพก ำหนดให้ทุกต ำบลต้องมีกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ
ตำมประเด็นพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ซึ่งจังหวัดล ำพูน มี 51 ต ำบล ทุกต ำบลได้รับกำรบันทึกและ
พัฒนำต ำบลจัดกำรคุณภำพชี วิ ตครบทุกต ำบล และมีต ำบลต้นแบบสร้ ำงสุ ข  “สุ ขกำย สุ ข ใจ  
สุขเงิน สุขสำมัคคี” ได้ก ำหนดเป้ำหมำยขยำยผลและยกระดับกำรพัฒนำต ำบลต้นแบบระยะที่ 2 ในระดับ
จังหวัด อ ำเภอละ 1 ต ำบล ดังนี้ 
โดยในปี 2563 อ ำเภอละ 1 ต ำบล ได้แก่  

1. ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน  ประเด็น พชอ. 1.กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ลดอุบัติเหตุ 
2. ต ำบลห้วยยำบ อ ำเภอบ้ำนธิ  ประเด็น พชอ. 1.กำรดูแลผู้สูงอำยุ  
3. ต ำบลทำแม่ลอบ อ ำเภอแม่ทำ  ประเด็น พชอ. 1.กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ไข้เลือดออก 
4. ต ำบลแม่แรง อ ำเภอป่ำซำง  ประเด็น พชอ. 1กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ผู้สูงอำยุ 
5. ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  ประเด็น พชอ. 1.อำหำรปลอดภัย 2.อุบัติเหตุ  
6. ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ ประเด็น พชอ. ประเด็นพชอ. 1.สิ่งแวดล้อมหมอกควันไฟป่ำ 2.ไข้เลือดออก 
7. ต ำบลตะเคียนปม อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง  ประเด็น พชอ.1.ผู้สูงอำยุ 2.ไข้เลือดออก 
8. ต ำบลหนองยวง อ ำเภอเวียงหนองล่อง  ประเด็น พชอ. 1. ผู้สูงอำยุ 2.ไข้เลือดออก 

และมีต ำบลต้นแบบต่อเนื่อง ปี 2562 จ ำนวน 2 ต ำบล ได้แก่ 
 1. ต ำบลทำขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. ได้แก่ กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
ไข้เลือดออก และกำรลดปัญหำจำกกำรดื่มสุรำ  
 2. ต ำบลบ้ำนโฮ่ง อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. ได้แก่ อำหำรปลอดภัย และ อุบัติเหตุทำง
กำรจรำจร    
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ผลการด าเนินงาน   
ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ มีผลงานในระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ดังนี้  

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบจังหวัดล าพูน ได้แก่ ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง ได้รับรำงวัลต ำบล
ต้นแบบรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภำพที่ 1 ปี 2563  

จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ โดยเน้น
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ผ่ำนกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำน/ต ำบลจัดกำรสุขภำพ มำตั้งแต่ปี 2550  
โดยเน้นกำร พ่ึงตนเองทำงสุขภำพตำมวิถีและบริบทของพ้ืนที่ ในกำรลดโรคและภัยด้ำนสุขภำพ                              
จำกกำรประเมินผลในปี 2558 เป้ำหมำยต ำบลจัดกำรสุขภำพ จ ำนวน 25 ต ำบล( 50% ของต ำบลทั้งหมด  
จำก51ต ำบล) ผลกำรด 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                 
และมีหมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ จ ำนวน 555 หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 96.52 ซึ่งต ำบลต้นแบบ
ในกำรจัดกำรสุขภำพของจังหวัดในกำรเป็นพ้ืนที่เรียนรู้และขยำยผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่กำรด ำเนินกำร              
ที่ผ่ำนมำเน้นให้พ้ืนที่ก ำหนดประเด็น ยังไม่ได้มีก ำหนดมีกำรบูรณำกำรทั้ง 5 กลุ่มวัย และยังขำดกำร
ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภำพ เกณฑ์กำรประเมินผลส ำเร็จของกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพดี วิสำหกิจยั่งยืน 
5 ระดับ ใช้ประเมินตั้งแต่ ปี 2558 – 2560 ระดับพ้ืนฐำน มีองค์ประกอบเครือข่ำยกำรสร้ำงพัฒนำทีมงำน
ก ำหนดบทบำท มีกำรใช้แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์มีกระบวนกำรจัดท ำแผน มีกำรพัฒนำควำมรู้ อสม.กำรดูแล
สุขภำพตำมกลุ่มวัยระดับพัฒนำ มีกำรคืนข้อมูลสถำนะสุขภำพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดท ำแผน มีกำรระดมทุน
สุขภำพ มีกำรสื่อสำร มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์วิสำหกิจชุมชน ระดับดี ชุมชน/ท้องถิ่นเข้ำมำขับเคลื่อน                
มีกิจกรรมเชิงรุก มีอสม.นักจัดกำรสุขภำพ หมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพร้อยละ 70 มีกำร
ด ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนระดับดีมำก มีข้อมูลประเมินผล มีกระบวนกำรควบคุมก ำกับ มีกำรสรุปประเมินผล 
มีผลลัพธ์กำรพัฒนำ มีมำตรกำรทำงสังคม ระดับดีเยี่ยม มีวิทยำกรชุมชนต้นแบบ มีกำรสรุปบทเรียน                
กำรจัดกำรควำมรู้ มีศูนย์เรียนรู้สุขภำพชุมชน มีกำรเสร้ำงเครือข่ำย มีวิสำหกิจชุมชนก้ำวหน้ำ ส ำหรับปี 2561 
กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ปรับเกณฑ์กำรประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพ                
แบบบูรณำกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของต ำบลที่มีกำรจัดกำรคุณภำพชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน (Quality of Life 
Management Tumbol; QMT) ระดับดีเยี่ยม 

เป้ำหมำย :ร้อยละ 70 ของต ำบล ผ่ำนเกณฑ์ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน              
ระดับดีเยี่ยม 

ค ำอธิบำย :ต ำบลจัดกำรสุขภำพดี  หมำยถึง  ต ำบลที่มีกระบวนกำรสร้ำงสุขภำพที่ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำบทบำทภำคประชำชน ท้องถิ่น และทุก ๆ ภำคส่วนในท้องถิ่น ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกันช่วยกัน
ค้นหำหรือก ำหนดปัญหำสุขภำพ ก ำหนดอนำคต ด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ และมำตรกำร        
ทำงสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยควำมตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ โดยเน้น
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหำและปัจจัยเสี่ยง ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ              
5 กลุ่มวัย  ได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง โดยเฉพำะผู้สูงอำยุระยะยำว 
(Long Term Care) ที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพ
ดีและยั่งยืนต ำบลเป้ำหมำย หมำยถึง ร้อยละ  100 ของต ำบลตำมเขตกำรปกครองในทุกอ ำเภอ โดยขอให้
เชื่อมโยงกับเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ (DHS: District Health System) มำตรฐำนที่ก ำหนด 
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หมำยถึง เกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรพัฒนำที่ก ำหนดโดยกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินงำน และวัดผลส ำเร็จของต ำบลจัดกำรสุขภำพตำมเกณฑ์ T-PAR ดังนี้ 

ระดับพ้ืนฐำน :  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ (ทีมงำน)   : T:Team 
ระดับพัฒนำ  :  กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำตำมแผนสุขภำพต ำบล  : P:Plan 
ระดับดี:  กำรขับเคลื่อนแผนสุขภำพต ำบลสู่กำรปฏิบัติ             : A:Activity 
ระดับดีมำก   :  ต ำบลที่มีระบบกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง )              : R:Results 
ระดับดีเยี่ยม  :  ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ นวัตกรรมสุขภำพอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

ทีมการพัฒนา 
(ระดับพื้นฐาน);  T:Team 

มีองค์ประกอบเครือข่ำยที่เข้ำร่วมทีมสุขภำพต ำบลจำกหลำยภำคส่วน มีกำรสร้ำง และพัฒนำทีม
เครือข่ำยสุขภำพต ำบล โดยก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำร่วมกันและบทบำทของแต่ละภำคส่วนที่ชัดเจน            
มีกำรพัฒนำศักยภำพทีมสุขภำพต ำบล ในเรื่องกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล โดยใช้แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์                         
หรือกระบวนกำรจัดท ำแผนอย่ำงมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพประกอบกำรพัฒนำ                 
มีกำรพัฒนำควำมรู้ อสม.ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจำกวิถีชีวิต ได้แก่ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคมะเร็ง พัฒนำกำรเด็ก และหลักสูตรนักจัดกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
การพัฒนากระบวนการจัดท าตามแผนสุขภาพต าบล (ระดับพัฒนา); P:Plan 

1. มีกำรคืนข้อมูลสถำนะสุขภำพของชุมชน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร 
จัดท ำแผนสุขภำพต ำบล 

2. มีกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล โดยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำ
สุขภำพของชุมชน และร่วมจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล โครงกำรและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เพ่ือกำรแก้ปัญหำด้วย
กระบวนของชุมชน 

3. มีกำรระดมทรัพยำกร ทุน และภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกชุมชนมำใช้สนับสนุนโครงกำร และกิจกรรม
ที่ก ำหนดไว้  

4. มีกำรสื่อสำรแผนงำน/โครงกำรแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
5. มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เกี่ยวกับวิสำหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยำกร/ผลผลิต/ควำมรู้/ภูมิปัญญำ/

ทุนทำงวัฒนธรรม/ทุนทำงสังคม) 
การขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบลสู่การปฏิบัติ (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. มี อสม.นักจัดกำรสุขภำพ ที่ได้รับกำรอบรม และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ อย่ำงน้อย
ร้อยละ 20 ของที่ได้รับกำรอบรม 

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

กำรให้บริกำรหรือกำรอื่นๆ 
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ต าบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก) R:Results 
1.  มีข้อมูลที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ชุมชนรับรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีกระบวนกำรติดตำมและควบคุมก ำกับ กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ            

ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
3.  มีกำรสรุปประเมินผล  เพื่อปรับกระบวนกำร /กิจกรรม/โครงกำร 
4. มีผลลัพธ์ของกำรพัฒนำ เช่น มีมำตรกำรทำงสังคม กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ประชำชน

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรสุขภำพที่เหมำะสม 
5.  มีวิสำหกิจชุมชนพ้ืนฐำน (กำรด ำเนินกำรเพ่ือกิน เพ่ือใช้ในชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ 

ลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยรับ) อย่ำงน้อย 2 แห่ง/ต ำบล 
 

ต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ(ระดับดีเยี่ยม) 
1.  มีวิทยำกรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพควำมเป็นครูหรือวิทยำกรกระบวนกำร วิทยำกร

ต้นแบบในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
2.  มีกำรสรุปบทเรียนกำรพัฒนำ กำรจัดกำรควำมรู้ และนวัตกรรมสุขภำพชุมชน ที่น ำไปสู่กำร

ส่งเสริมสุขภำพกำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสุขภำพ 
3.  มีกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้สุขภำพชุมชน เช่น โรงเรียนวัตกรรมสุขภำพชุมชน/โรงเรียน อสม.                

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

ใช้ในชุมชนเข้ำสู่ตลำดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภำพผลผลิต  หีบห่อ  กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันได้) อย่ำงน้อย ต ำบลละ 1 แห่ง 
 

GAP Analysis  
 1. สถำนกำรณ์ปัญหำโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้กิจกรรมกำรพัฒนำมีต้องหยุดไป  
 2. งบประมำณมำล่ำช้ำท ำให้เบิกจ่ำยไม่ทันเวลำ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. ปรับกิจกรรมเป็นต ำบลจัดกำรโควิด  
 2. เร่งกำรเบิกจ่ำยโดยให้พ้ืนที่ท ำเป็นสัญญำยืมเงิน 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
ต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร มีผลงำนในระดับเขตสุขภำพ และระดับภำค ดังนี้ ต ำบลจัดกำร

คุณภำพชีวิตต้นแบบจังหวัดล ำพูน ได้แก่ ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง ได้รับรำงวัลต ำบลต้นแบบรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับเขตสุขภำพท่ี 1 ปี 2563  
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สรุปการด าเนินงานกิจกรรมอสม.เคาะประตูบ้าน ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานการณ์  
 สนับสนุนกำรณรงค์ “อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19” ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)ในกำรต้นหำ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ที่เข้ำมำในหมู่บ้ำน/ชุมชน ติดตำม เฝ้ำสังเกตอำกำร ณ ที่พักอำศัย (Home Quarantine) เป็นระยะเวลำ 14 วัน 
และกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ได้ติดตำมกำรด ำเนินงำน อสม.เคำะประตูบ้ำน ต้ำนโควิด-19 ในชุมชน    
“ค้นให้พบจบใน 14วัน” และมีมติร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขทุกจังหวัด จ ำแนก อสม.ที่ปฏิบัติงำน        
เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

  กลุ่มที่ 1อสม.ที่ติดตำมกลุ่มเสี่ยง(Home Quarantine) และปฏิบัติงำน ณ จุดคัดกรองของชุมชน     
มีค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในชุมชน 
  กลุ่มท่ี 2 อสม.เคำะประตูบ้ำนค้นหำกลุ่มเสี่ยง 
  กลุ่มท่ี 3 อสม.กลุ่มสนับสนุน เช่น อสม.สูงอำยุ มีโรคประจ ำตัว ฯลฯ  
  กลุ่มท่ี 4 อสม.ที่ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 
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จ านวน 
ต าบลท่ี 
รายงาน 
เคาะ 
ประตู
บ้าน 

  
  
  

จ านวน 
หลังคา
เรือนที่ 

อสม.เคาะ
ประตูบ้าน 

  
  
  
  
  

เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน 
(สะสม) 

อสม.ติดตาม 
กลุ่มเสี่ยง 
(Home 

quarantine) 
และ

ปฏิบัติงาน 
ณ จุดคัด

กรอง 
ของชุมชน 

  

อสม. 
เคาะ
ประตู
บ้าน 
ค้นหา
กลุ่ม
เสี่ยง 

  
  
  

อสม. 
กลุ่ม

สนับสนุน 
เช่น อสม.
สูงอายุ 
มีโรค

ประจ าตัว 
ตั้งครรภ์ 

ให้นมบุตร
ฯลฯ 

อสม. ที่
ปฏิบัติ 
งานอ่ืน 

  
  
  
  
  
  

เดินทาง 
มาจาก 

ต่างประเทศ 

เดินทาง 
มาจาก 

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 

ไปร่วม/
ใกล้ชิด 

กับกลุม่คน 
ในพื้นที่
เสี่ยง 

อยู่ใน 
ระยะ

ติดตาม 
(ยังไม่ครบ 
14 วัน) 

ติดตาม
ครบ 

14 วัน 
  

มีอาการ
ส าคัญ 
และส่งต่อ
เจ้าหน้าที ่

  

15 44,405 181 913 285 264 1,190 7 531 1,360 434 161 

6 9,423 35 134 133 95 306 2 141 502 99 12 
5 8,089 30 280 331 39 487 0 253 527 179 1 
8 19,791 65 237 0 68 240 0 27 210 35 0 
3 4,345 2 36 57 65 133 0 191 274 42 30 
9 17,939 54 569 1,263 242 836 9 295 571 245 201 
2 5,291 27 175 0 18 184 0 47 335 104 20 
3 3,768 14 62 8 14 8 0 95 362 152 74 

51 113,051 408 2,406 2,077 805 3,384 18         

ตาราง 40  จ าแนกการด าเนนิงานของ อสม.ที่ปฏิบัติงานเป็น 4 กลุ่ม 
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GAP Analysis  
 1. กำรก ำหนดกลุ่มอสม.ปฏิบัติงำนท ำให้อสมงบำงกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติงำนตำมศักยภำพ 
 2. กำรขำดวัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนของ อสม.  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 1. ปรับกิจกรรมให้อสมงปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
 2. ระดมอสม.กลุ่มสนับสนุนจัดหำวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงำน เช่น ตัดเย็บหน้ำกำกอนำมัยใช้เอง กำรท ำ
แอลกอฮอล์เจล 
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สรุปการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 

 
สถานการณ์  

1. อสม.ได้รับกำรอบรมฟ้ืนฟูควำมรู้ด้ำนสุขภำพ  หลักสูตรกำรอบรมควำมรู้ อสม.นักจัดกำรสุขภำพ
ตำมกลุ่มวัย และได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนตำมเป้ำหมำยที่กระทรวงก ำหนด 

2. ร้อยละของอสม.ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด(ร้อยละ 80) 

3. อสม.จังหวัดล ำพูนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพโดยมีกำรคัดเลือกให้เป็นอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 
ระดับเขตสุขภำพ ระดับภำค และระดับชำติ 
 

ผลการด าเนินงาน   
กำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ดีเด่นระดับต่ำง ๆ จังหวัดล ำพูนมี อสม.ดีเด่น ที่ได้รับกำรคัดเลือก                  

เป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 12 สำขำในปี 2563 ดังนี้ 
1. สำขำกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นำงวันเพ็ญ  ส่งน้อย  ต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอเมือง
ล ำพูน 
2. สำขำกำรส่งเสริมสุขภำพ  ได้แก่ นำงวำสนำ  ปรุงเครื่อง  ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง  
3. สำขำสุขภำพจิตชุมชน  ได้แก่ นำงแบระดำ  เขียวขจีไพร  ต ำบลนำทรำย  อ ำเภอลี้  
4. สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน ได้แก่ นำยจรูญ  ฤทธิ์เรือนค ำ ต ำบลหนองล่อง อ ำเภอ
เวียงหนองล่อง  
5. สำขำกำรบริกำรในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน (ศสมช.) และกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพ ได้แก่                
นำงจ ำปำ  แสงศักดิ์ ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมืองล ำพูน 
6. สำขำกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  ได้แก่ นำงสำวยุพิน  กำยทวรรณ์  ต ำบลเหมืองจี้ อ ำเภอเมืองล ำพูน 
7. สำขำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ ได้แก่ นำยพรทวี   แก้วดุลดุก  ต ำบลทำปลำดุก อ ำเภอแม่ทำ  
8. สำขำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นำงจ ำแรง  ดวงวรรณำ  ต ำบลริมปิง อ ำเภอเมือง
ล ำพูน 
9. สำขำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชนและกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นำยนพดลย์  กุมมำรกำศ ต ำบลทำ
ขุมเงิน อ ำเภอแม่ทำ 
10. สำขำนมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก ได้แก่ นำงสำวจินตนำ  พรมพิงค์  ต ำบลริมปิง  อ ำเภอเมืองล ำพูน 
11. สำขำทันตสุขภำพ ได้แก่ นำงทิพวรรณ  ใจ ต ำบลทำกำศ อ ำเภอแม่ทำ  
12. สำขำกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ นำยจ ำรัส   ค ำใจ ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ  
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อสม.จังหวัดล ำพูน ได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 คน ได้แก่ 
นำยจ ำรัส   ค ำใจ  สำขำกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

อสม.ดีเด่นระดับภำค 2 คน ได้แก่ 
1. นำงสำวยุพิน  กำยทวรรณ์ สำขำกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ    
2. นำงแบระดำ  เขียวขจีไพร สำขำสุขภำพจิตชุมชน    
 

ปี อสม.ดีเด่น
ระดับ
จังหวัด 

อสม.ดีเด่น
ระดับเขต
สุขภาพ 

อสม.ดีเด่น
ระดับภาค 

อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ 

องค์กรอสม.ดีเด่น 

ปี 2558 10 - 1 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต 
ปี 2559 10 1 - - รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต 
ปี 2560 10 - 1 - ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต 
ปี 2561 9 - 1 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต 
ปี 2562 8 1 - - รำงวัลชมเชย 
ปี 2563 12 1 2 - รำงวัลชนะเลิศ ระดับเขต 

 

ปี 2563 องค์กรอสม.สร้ำงสุขภำพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จังหวัดล ำพูน  
ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำซำง (องค์กร อสม.สร้ำงสุขภำพชนะเลิศระดับเขต
สุขภำพ พ.ศ.2563)  

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอลี้  
 องค์กรอสม.รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงหนองล่อง 
 รำงวัลชมเชย จ ำนวน 5 รำงวลั รับใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่ 

1. ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ 
2. ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  
3. ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองล ำพูน 
4. ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
5. ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

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

 ระดับจังหวัด ชนะเลิศ  ชมรมอสม.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชมรมอสม.อ ำเภอแม่ทำ 
 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.สร้ำงสุขภำพดีเด่น  
ระดับจังหวัด 3 ปีซ้อน (2558 – 2560) ชนะเลิศองค์กรอสม.ดีเด่นระดับเขต ปี 2560 และได้รับรำงวัล                   
ค่ำของแผ่นดิน จังหวัดล ำพูน ปี 2561 ประเภทองค์กรดีเด่น ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
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GAP Analysis  
 กำรคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัดกระชั้นชิดท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพอสม.ดีเด่นได้เต็มที่ 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 จัดกำรคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ตั้งแต่กลำงปีงบประมำณ 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
ปี 2563 องค์กรอสม.สร้ำงสุขภำพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรมสุขภำพ กำรเฝ้ำระวังโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จังหวัดล ำพูน  
ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำซำง (องค์กร อสม.สร้ำงสุขภำพชนะเลิศระดับเขต
สุขภำพ พ.ศ.2563)  
 อสม.จังหวัดล ำพูน ได้รับกำรคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 คน ได้แก่  
ได้แก่ นำยจ ำรัส   ค ำใจสำขำกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

อสม.ดีเด่นระดับภำค 2 คน ได้แก่ 
1. นำงสำวยุพิน  กำยทวรรณ์ สำขำกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ    
2. นำงแบระดำ  เขียวขจีไพร สำขำสุขภำพจิตชุมชน   
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สรุปการพัฒนาศักยภาพอสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
สถานการณ์  

อสม.หมอประจ ำบ้ำนจังหวัดล ำพูนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน และมี
คุณภำพมำตรฐำน ตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดร้อยละ 80 
 

ผลการด าเนินงาน   
ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม. หมอประจ ำบ้ำน มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
กลุ่มเป้าหมาย : อสม. กลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพเป็น อสม. หมอประจ ำบ้ำน 
1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง/ผู้พิกำร/ผู้ด้วยโอกำสที่มีภำวะพ่ึงพิง      
2. อสม.หมอประจ าบ้าน หมายถึง ประธำน อสม. ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือ อสม. ตำมระเบียบ

กระทรวงสำธำรณสุข ที่ได้รับคัดเลือกและพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร อสม.  หมอประจ ำบ้ำนที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด  

3. อสม. ที่มีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตร 
อสม.หมอประจ ำบ้ำน มีควำมรู้และทักษะในกำรดูแลสุขภำพคนในชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  

4. คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ด้ำนควำมสัมพันธ์ 
ทำงสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี                  
= จ ำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำกอสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี / จ ำนวนผู้ป่วย
กลุ่มเป้ำหมำย X 100  (จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด อสม.หมอประจ ำบ้ำน 1 คน ดูแลกลุ่มเป้ำหมำย 3 คน 
= อสม. 616 คน X 3 คน = จ ำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำย 1,854 คน   

พัฒนำยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.จังหวัดล ำพูนได้รับงบประมำณอบรม อสม.หมอประจ ำบ้ำน จ ำนวน 616 คน มีผลกำรพัฒนำ
จ ำนวน 618 คน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดล ำพูนได้น ำเอำหลักสูตร อสม.หมอประจ ำบ้ำนโดยพัฒนำ
หลักสูตรร่วมกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนอบรมเพ่ิมเติมอีกอ ำเภอละ 50 คน 8 อ ำเภอรวม 400 คน 
(ยกเว้น อ.เมืองล ำพูนและ อ.เวียงหนองล่อง เลื่อนกำรอบรมไปก่อน)  

2.กำรพัฒนำต่อยอด จำกกำรอบรมอสม.ตำมหลักสูตร สู่กำรปฏิบัติที่จะส่งผลต่อกำรลดป่วย  
ลดภำวะแทรกซ้อน ในกลุ่มเป้ำหมำยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง LTC/CKD/NCD ที่อสม.ต้องให้กำรดูแลต่อไป  
โดยก ำหนดเป้ำหมำย อสม.หมอประจ ำบ้ำน 1 คน ดูแลผู้ป่วยกลุ่มหมำย 3 คน (ตำมจ ำนวนเป้ำหมำย  
ข้อ 1 และเพ่ิมกลุ่มประชำชนที่เดินทำงกลับมำจำกต่ำงประเทศ ต่ำงจังหวัดและถูกกักตัวที่บ้ำน 

3.กำรพัฒนำเพ่ิมศักยภำพต่อยอด อสม.หมอประจ ำบ้ำน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำหลักสูตร  
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ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563)  
1.กำรพัฒนำหลักสูตร แนวทำงและคู่มือจ ำนวน 6 ชุดวิชำ 18 ชั่วโมง และอบรมพัฒนำศักยภำพอ

สม.ตำมแนวทำงที่กระทรวงก ำหนด 
2. กำรประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับอ ำเภอและประธำน  อสม.                 

ระดับอ ำเภอ 8 อ ำเภอ และพัฒนำศักยภำพทีมพ่ีเลี้ยง/ครูฝึก อ ำเภอละ 5 คน รวม 40 คน 
3. อสม. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นอสม.หมอประจ ำบ้ำน จ ำนวน 618 คน  
4. อสม. เคำะประตูบ้ำนต้ำนโควิด -19 

 

  ตาราง 41 ผลการด าเนินงาน อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ดังนี้ 
 คปสอ. ผลงาน คะแนนที่ได้ 

เมืองล ำพูน 187 100 
ป่ำซำง 92 (เป้ำหมำย 90) 102.22 
บ้ำนโฮ่ง 63 100 
ลี้ 99 100 
แม่ทำ 72 (เป้ำหมำย 71) 101.40 
บ้ำนธิ 39 100 
ทุ่งหัวช้ำง 36 100 
เวียงหนองล่อง 28 (เป้ำหมำย 25) 112 

สรุปรวม 616 (เป้ำหมำย 618) 99.67 
2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
คปสอ. ผลงาน/เป้าหมาย คะแนนที่ได้ 
เมืองล ำพูน 554 / 561 98.75 
ป่ำซำง 271  /  276 98.18 
บ้ำนโฮ่ง 185  / 189 97.88 
ลี้ 292  / 297 98.31 
แม่ทำ 216  / 219 98.63 
บ้ำนธิ 114  / 117 97.43 
ทุ่งหัวช้ำง 105  / 108 97.22 
เวียงหนองล่อง 85  /  87 97.70 

สรุปรวม 1,822 / 1,854 98.27 
 

GAP Analysis  
1. จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำโควิด-19 ท ำให้เกิดกำรพัฒนำต่อยอดกำรดูแลผู้ป่วย

โรคเรื้อรังโดยทุกรพ.สต.จัดส่งยำให้ผู้ป่วยเรื้อรังถึงบ้ำนโดยระบบส่งตรงโดยอสม.(อสม.Grab Drug Delivery)  
ครบ 71 รพ.สต. (รพช.ส่งยำให้ผู้ป่วยมำรับที่รพ.สต.) 

2. กำรพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะอสม.หมอประจ ำบ้ำน ต ำบลละ 1 คน ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำก อสม.
ต้องไปปฏิบัติงำนรณรงค์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำโควิด-19 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1. กำรปรับเป้ำหมำยประชำชนกลุ่มเสี่ยงที่อสม.หมอประจ ำบ้ำนต้องดูแล เพ่ิมกลุ่มประชำชนที่ถูก

กักตัวที่บ้ำน ประชำชนบำงส่วนออกพ้ืนที่และมีข้อมูลไม่ตรงกัน 
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลรำยงำน ให้เป็นระบบเพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรรำยงำนในระดับพ้ืนที่ 
  

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
อสม.Grab Drug Delivery ครบ 71 รพ.สต.  รพช.ส่งยำให้ผู้ป่วยมำรับที่รพ.สต. 
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การด าเนินงานการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ และบุคลากรใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สถานการณ์  

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2553
ข้อ 8 ให้กับหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมให้กับข้ำรำชกำรใหม่เป็นไปอย่ำงมีระบบ  
มีมำตรฐำนและมีคุณภำพ โดยมีกระบวนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร             
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) กำรปฐมนิเทศ เพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ผู้บริหำร 
และวัฒนธรรมของส่วนรำชกำรรวมทั้งสร้ำงขวัญก ำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
2) กำรเรียนรู้ด้วยตนเองโดยชุดฝึกอบรมทำงไกลหลักสูตรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่เพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำย กฎและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ผ่ำนชุดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) กำรฝึกอบรมสัมมนำ
ร่วมกันโดยให้ใช้ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” เพ่ือปลูกฝังปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี เสริมสร้ำง
สมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม กำรท ำงำนเป็นทีม  
และพัฒนำเครือข่ำยในกำรท ำงำน ท ำให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องด ำเนินตำมนโยบำยดังกล่ำว 

 

ผลการด าเนินงาน   
มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 

จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมให้กับข้ำรำชกำรใหม่ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในบทบำทหน้ำที่ของข้ำรำชกำร รวมถึงเสริมสร้ำงเครือข่ำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในอนำคต  
เป็นไปอย่ำงเป็นระบบมีมำตรฐำนและมีคุณภำพ จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่ำงในวันที่ 18 -29 พฤษภำคม 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี สธ. ชัน้ 4 รพ.
ล ำพูน  มีผู้เขำ้รับกำรอบรมจ ำนวน 26 คน ( แพทย์ 17  คน,ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน พยำบำลวิชำชีพ 
1 คน และบุคลำกรสำยสนับสนุน 5 คน)  

เบิกจ่ำยจำกงบประมำณส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือจัดกิจกรรม
โครงกำรอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีค่ำใช้จ่ำย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,700 บำท  (ห้ำหมื่นเก้ำพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)   

กำรประเมินผลโครงกำร  
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำอบรม สรุปบทเรียนรำยบุคคลทุกวัน และส่งตัวแทนกลุ่มน ำเสนอ                      

กำรเรียนรู้ในหัวข้อ     
1.1 สิ่งที่ท่ำนได้เรียนรู้จำกกำรอบรมสัมมนำในวันนี้  
1.2 กำรน ำสิ่งที่ได้จำกกำรเรียนรู้จำกกำรอบรมสัมมนำเพ่ือน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำน 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำอบรม เข้ำร่วมกำรอบรมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
3. ร้อยละ 88 ของผู้เข้ำอบรม มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรอบรมปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ 

ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีผู้
เข้ำรับกรอบรม จ ำนวน 61 คน 
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เบิกจ่ำยจำกงบประมำณส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือจัดกิจกรรม
โครงกำรอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ “หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีค่ำใช้จ่ำย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,300 บำท  (หกหมื่นสองพันสำมร้อยบำทถ้วน)   

กำรประเมินผลโครงกำร  
       1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำอบรมปฐมนิเทศทุกคน เข้ำอบรมเต็มเวลำ ครบ 3 วัน  
       2. ประเมินระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมร้อยละ 88 
       3. ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมหัวข้อกำรอบรม ร้อยละ 86  
 

GAP Analysis  
 จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด ท ำให้กำรจัดอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของจังหวัดล ำพูน                
ซึ่งต้องน ำนโยบำยกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคดังกล่ำวมำก ำหนดแนวทำงกำรอบรมโดยผ่ำนกำรจัดท ำ
หลักสูตรของส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 เน้นใช้กำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์และเว้นระยะห่ำงทำงสังคม             
ท ำให้เป็นปัญหำอุปสรรคในกำรอบรมในเรื่องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมกลุ่ม กำรสื่อสำรไปมำ
ระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำอบรมจะน้อย 
  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 มีกำรปรับหลักสูตรกำรอบรมให้เป็นระบบออนไลน์ในระดับเขตสุขภำพ แต่ในระดับจังหวัดยังเน้น
กำรมีกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์แต่ให้อยู่ภำยใต้มำตรฐำนกำรควบคุมโรคโควิด  
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สรุปผลการการพัฒนาแพทย์ประจ าบ้าน ปีงบประมาณ 2563 
 

สถานการณ์  
กำรเสนอขอโควตำแพทย์ประจ ำบ้ำนจังหวัดล ำพูน พิจำรณำตำมกรอบอัตรำก ำลัง นโยบำยขยำย

หน่วยบริกำรของพ้ืนที่ และควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของกำรมีแพทย์เฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
หน่วยบริกำร ซึ่งส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 1 จะพิจำรณำโควตำภำพเขตเพ่ือก ำหนดโควตำให้แต่ละจังหวัด 

 

ผลการด าเนินงาน   
รอบที่ 1 กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจ โดยสอบสัมภำษณ์แพทย์รับทุนต้นสังกัดของ

จังหวัด รวมถึงแพทย์รับทุนต้นสังกัดเขตสุขภำพที่ 1 (โรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน) วันที่ 22 มิถุนำยน 2563  
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และด ำเนินกำรส่งผลให้ส ำนักงำนเขคสุขภำพที่ 1 ตำมก ำหนดผลกำร
พิจำรณำคัดเลือกแพทย์ให้รับต้นสังกัดจังหวัดล ำพูน โควตำโรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลลี้  ครบทั้ง 7 โควตำ 
ดังนี้  สำขำศัลยศำสตร์ รพ.ล ำพูน จ ำนวน 1 โควตำ รพ.ลี้ จ ำนวน 6 โควตำ (สำขำศัลยศำสตร์,สำขำกุมำรเวช
ศำสตร์,สำขำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ,วิสัญญีวิทยำ,ออร์โธปิดิกส์และอำยุรศำสตร์) 

รอบท่ี 2 ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครรอบที่ 2 ทุนของจังหวัดอ่ืน  
รอบที่ 3 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 ให้โรงพยำบำลที่ที่มีควำมต้องกำรขอโควตำแพทย์ประจ ำบ้ำน

เพ่ิมเติม โดยรพ.ล ำพูนขอเพ่ิม 2 คือสำขำพยำธิวิทยำกำยวิภำค และอนุสำขำกุมำรเวชศำสตร์โรคระบบทำงเดินหำยใจ 
กำรด ำเนินกำรหลังจำกกำรได้รับต้นสังกัดแล้ว คือกำรสมัครเข้ำศึกษำในสถำบันต่ำง ๆ ที่แพทย์สภำให้กำรรับรอง 
หำกได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำเนินกำรจัดท ำใบลำและสัญญำลำศึกษำ ฝึกอบรมภำยในประเทศต่อไป 

 

GAP Analysis  
กำรพัฒนำแพทย์ประจ ำบ้ำนจังหวัดล ำพูน ปัจจุบันโรงพยำบำลลี้มีผู้ที่ขอทุนเรียนเฉพำะทำง

ศัลยกรรมและกุมำรเวชกรรม จ ำนวนอย่ำงละ 1 โควตำ ไม่จบกำรอบรม ท ำให้พ้ืนที่ รพ.ลี้ยังขำดแพทย์เฉพำะ
ทำงที่จะพัฒนำระบบบริกำร ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2564 ได้ขอโควตำ แพทย์ประจ ำบ้ำนเฉพำะทำงสำขำต่ำง ๆ
จ ำนวน 6 โควตำ ซึ่งช่วงระยะเวลำ 3 ปีนี้ยังไม่สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ป่วยเฉพำะทำงได้  

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
  ในปีกำรศึกษำ 2565 จังหวัดล ำพูน ต้องวิเครำะห์ควำมต้องกำรและกรอบอัตรำก ำลังของแพทย์

ประจ ำบ้ำนเพื่อขอโควตำโดยมีทุนต้นสังกัดจังหวัดล ำพูน เพ่ือพัฒนำระบบบริกำรจังหวัดล ำพูนต่อไป  
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร  ปีงบประมาณ 2563 
สถานการณ์  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆ  
เพ่ือเป็นกำรเสริมศักย์ภำพด้ำนกำรบริหำรสำธำรณสุขของจังหวัดล ำพูน 

  

ผลการด าเนินงาน   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  ได้ประชำสัมพันธ์บุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดให้ด ำเนินกำร

จัดส่งใบสมัครภำยในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร
ระดับกลำงจ ำนวน 11 รำย และอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับต้น จ ำนวน 10 รำย ก ำหนดคัดเลือก  
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลล ำพูน คณะกรรมกำรฯ          
ได้พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรที่มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับกลำง  
รุ่นที่ 34 และหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30  ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

ผลการคัดเลือก   
ส่งรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง  ระดับจังหวัด จ ำนวน 1 คน 
ส่งรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับกลำง ระดับจังหวัด จ ำนวน 7 คน 
ส่งรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับต้น ระดับจังหวัด    จ ำนวน 5 คน 
 

GAP Analysis  
แต่เนื่องด้วยสถำนกำรณ์โควิด ท ำให้สถำบันกำรอบรมยกเลือกกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรทั้งหมด  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 ส ำรวจควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับต่ำงๆ และหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับ
หน่วยงำน เพ่ือจัดท ำแผนและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ 
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สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

สถานการณ์  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนภำครัฐ ที่ได้น ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนในกำรพัฒนำองค์กำร โดยในปีงบประมำณ 2563  
ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศ           
ด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำล และองค์กร
คุณภำพ โครงกำรที่ 33 โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ ตัวชี้วัดร้อยละควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดสำธำรณสุข ที่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด          
และได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement : PA) ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุข โดยให้ส่วนรำชกำรในสังกัดมีกำรด ำเนินกำรปีละ 2 หมวดจนครบ 6 หมวด  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้ด ำเนินกำรในหมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร โดยเพ่ิมค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรระดับส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ร้อยละ 90 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ( PMQA)               
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 บุคลำกรและหน่วยงำน มีควำมเข้ำใจ
กระบวนกำรประเมินที่เป็นระบบ กำรจัดท ำแผน และกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด และกำรน ำไปสู่ 
กำรปรับปรุงระบบกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จึงจัดท ำโครงกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

 

ผลการด าเนินงาน   
1. พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

พ.ศ.2558 (PMQA) ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและอ ำเภอทุกอ ำเภอ ปรับปรุงกำร
จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรครบ 13 ค ำถำมให้เป็นปัจจุบัน และ ประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 หมวด 3 และหมวด 6 น ำโอกำสในกำรปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement : OFI)  มำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรหมวด 3 และหมวด 6 หมวดละ 1 แผน และจัดท ำตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำองค์กำรหมวด 3 และหมวด 6 โดย ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ครบทั้ง 4 ไตรมำสตำมก ำหนดเวลำ  

2. มีกำรสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จัดท ำผลงำนส่ง
สมัครรับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำบริกำรภำครัฐ และสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2563  
โดยให้ผู้ที่มีผลงำนของจังหวัดล ำพูน มีควำมโดดเด่น มีคุณภำพส่งสมัครรับรำงวัลเลิศรัฐในสำขำต่ำง ๆ  
โดยมีผู้สมัครและได้รับรำงวัล ในวันที่ 16 กันยำยน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อำคำรชำแลนเจอร์  
ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธำนี จ ำนวน 3 รำงวัล ดังนี้  

รำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “ระดับดีเด่น” โครงกำรหมู่บ้ำนสีขำว
ชุมชนบ ำบัดยำเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่ำงยั่งยืน โดยโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 

รำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) นำยจรูญ ฤทธิ์เรือนค ำ ผู้ใหญ่บ้ำนวังสะแกงใต้ 
อ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล ำพูน  
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 รำงวัลสัมฤทธิ์ผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “ระดับดี” ศูนย์มิตรภำพบ ำบัด-จิต
อำสำ เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง โดยโรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง 
 

GAP Analysis  
มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำนระดับอ ำเภอท ำให้ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ              

แต่ยังอยู่ในช่วงเวลำที่ก ำหนด  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
กำรจัดท ำแผนที่เป็นภำพปัญหำที่ส ำคัญขององค์กร ต้องอำศัยควำมร่วมมือและควำมชัดเจน 

ขององค์กรตั้งแต่แผนงำน ยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรมีทีมคณะท ำงำน  
ที่ต้องระดมสมอง มีเวลำในกำรช่วยตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำน จึงจะท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

99 
 

สรุปผลงานการประชาสัมพันธ์การประชุม/ฝึกอบรม/การสัมมนาวิชาการและการศึกษาต่อ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) 

สถานการณ ์
 กระบวนกำรในกำรพัฒนำตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ                          
ไปจนถึงมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลำกรเกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้วย โดยกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรนั้นอำจท ำได้หลำยวิธีหรือหลำยกระบวนกำรตั้งแต่กำรฝึกอบรม , กำรศึกษำ
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่จริงจัง, กำรออกไปดูงำนนอกองค์กร, ไปจนถึงกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน 
ซึ่งเมื่อบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำแล้วก็สำมำรถเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรพัฒนำ  และประสบ
ควำมส ำเร็จตำมไปด้วยได ้
 

ผลการด าเนินงาน 
ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรประชุม/ฝึกอบรม/กำรสัมมนำวิชำกำรและกำรศึกษำต่อ ดังนี้ 

   กำรประชุม/ฝึกอบรม/กำรสัมมนำวิชำกำรและกำรศึกษำต่อ  
   หลักสูตรไม่เกิน 1 เดือน จ ำนวน 177 เรื่อง  
   กำรประชุม/ฝึกอบรม/กำรสัมมนำวิชำกำรและกำรศึกษำต่อ  
   หลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 46 หลักสูตร 
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สรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นและ ลาศึกษาต่อ 
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) 

สถานการณ์    
 กระบวนกำรในกำรพัฒนำตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ไปจนถึงมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลำกรเกิดกำรพัฒนำศักยภำพด้วย โดยกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรในองค์กรนั้นอำจท ำได้หลำยวิธีหรือหลำยกระบวนกำรตั้งแต่กำรฝึกอบรม, กำรศึกษำ
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่จริงจัง, กำรออกไปดูงำนนอกองค์กร, ไปจนถึงกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน 
ซึ่งเมื่อบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำแล้วก็สำมำรถเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลให้องค์กรพัฒนำและประสบ
ควำมส ำเร็จตำมไปด้วยได ้

 

ผลการด าเนินงาน  
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งลำฝึกอบรม/ลำศึกษำต่อ ดังนี้ 
  1. ค ำสั่งลำฝึกอบรมหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 5 รำย เป็นหลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง 
แยกได้ดังนี้ 
  หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติทั่วไป 1 รำย 
   หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤต 3 รำย 
   หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติครอบครัว 1 รำย 
   หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำกำรพยำบำลผ่ำตัดจักษุ 1 รำย 
  2. ค ำสั่งลำฝึกอบรมหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 5 รำย เป็นหลักสูตรทำงทันตกรรม แยกได้ดังนี้ 
  หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ 4 รำย 
   หลักสูตรทันกรรมผู้สูงอำยุ 1 รำย 
  3. ค ำสั่งลำศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จ ำนวน 4 รำย 
 4. ค ำสั่งลำศึกษำต่อแพทยศำตร์บัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) จ ำนวน    
  5. ค ำสั่งลำศึกษำต่อปริญญำโท หลักสูตรทันตกรรม จ ำนวน 4 รำย 
  6. ค ำสั่งลำศึกษำต่อหลักสูตรแพทย์ประจ ำบ้ำน จ ำนวน 5 รำย เป็นหลักสูตร แยกได้ดังนี้ 
    สำขำอำยุรศำสตร์ 9 รำย 
   สำขำวิสัญญีวิทยำ 6 รำย 
    สำขำโสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ 1 รำย 
    สำขำศัลยศำสตร์ 4 รำย 
    สำขำประสำทวิทยำ 1 รำย   
    สำขำจิตเวชศำสตร์ 1 รำย 
    สำขำพยำธิวิทยำ 1 รำย 
    สำขำกุมำรเวชศำสตร์ 2 รำย 
    สำขำรังสีวิทยำวินิจฉัย 1รำย 
    สำขำเวชศำสตร์ 8 รำย 
    สำขำทำรกแรกเกิดปริก ำเนิด 1 รำย  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
  กำรจัดท ำค ำสั่ง ลำฝึกอบรมหรือลำศึกษำ มีปัญหำอุปสรรค ดังนี้ 
   1. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ฝึกอบรมหรือลำศึกษำต่อ ของแต่ละสถำบันล่ำช้ำ  
   2. สถำบันที่เปิดกำรอบรมหรือลำศึกษำต่อ ของสถำนบันที่เปิดกำรฝึกอบรมหรือศึกษำต่อ  
ได้ประกำศฝึกอบรมหรือศึกษำต่อล่ำช้ำ 
   3. บุคลำกรที่ลำไปศึกษำต่อส่งแบบใบลำฝึกอบรมฯ (ศน 1) ล่ำช้ำ 
ทั้ง 3 กรณี ท ำให้กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร มีเวลำที่จะจัดท ำค ำสั่งลำฝึกอบรม หรือลำศึกษำ
ต่อล่ำช้ำ ไม่ทันต่อระยะเวลำตำมควำมเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบกำรลำฝึกอบรม ลำศึกษำต่อฯ ของแต่ละหน่วยงำน ติดตำมก ำกับดูแล
ตำมระยะเวลำบุคลำกรที่ลำไปศึกษำ ของแต่ละหน่วยงำน ให้ส่งแบบใบลำฝึกอบรมฯ (ศน 1) เพ่ือจะได้จัดท ำ
ค ำสั่งลำศึกษำต่อได้ทันเวลำก ำหนด  
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สรุปผลการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้แก่หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน/ระดับกระทรวงปีงบประมาณ 2563  

 
สถานการณ์  

กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำพลักษณ์องค์กรให้แก่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน/ระดับกระทรวง เป็นกำรเผยแพร่ภำพลักษณ์ ตลอดจนสร้ำงกำรรับรู้และกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  
ของแต่ละกลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ให้ปรำกฏและเป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง             
และระดับจังหวัด  

 

ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมำณ 2563 กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำพลักษณ์องค์กรให้แก่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน/ระดับกระทรวง จ ำนวน 48 เรื่อง 
 

GAP Analysis  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้รับเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กรให้แก่หน่ วยงำน
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน/ระดับกระทรวง เนื่องจำกเนื้อหำข่ำวสำรที่ไม่สมบูรณ์                  
เช่น ชื่อบุคคล ต ำแหน่ง กิจกรรมที่ด ำเนินกำร สถำนที่ด ำเนินกิจกรรม และรูปภำพที่น ำมำประกอบไม่สมบูรณ์ 
เมื่อน ำเสนอผิดพลำดอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
  ให้กลุ่มงำนที่จะน ำเสนอข่ำวสำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลทุกด้ำนที่จะน ำเสนอให้สมบูรณ์ก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรผลิตเพ่ือเผยแพร่ 
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สรุปผลการด าเนินงานการดแูลผู้ป่วยสาขาผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
สถานการณ์  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการหน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมโรงพยาบาลล าพูน  รพ.ผ่านการประเมิน ODS ได้แก่  รพ.ล าพูน   

รพ.ล าพูนมีแพทย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ศัลยแพทย์ จ านวน 
12 คน แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร จ านวน 1 คน 

มีการบูรณาการ ODS อยู่ในงานบริการประจ า ยังไม่มี Unit One stop service 
ODS center เริ่ม 1 ก.พ. 2561 
ปี 2561 สามารถด าเนินหัตถการได้ทั้งหมด 5 โรค จาก 12 โรค คิดเป็นร้อยละ 91.31  

(เป้าหมายในปี 2561 : ร้อยละ 15 
ปี 2562 สามารถด าเนินหัตถการได้ทั้งหมด 11 โรค จาก 24 โรค คิดเป็นร้อยละ 97  

(เป้าหมายในปี 2562 : ร้อยละ 20) 
ปี 2563 สามารถด าเนินหัตถการได้ทั้งหมด 13 โรค จาก 31 โรค คิดเป็นร้อยละ 98.18  

(เป้าหมายในปี 2563 : ร้อยละ 25) 
ทางโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกจุด ตั้งแต่ pre op, intra op, 

post op  และการติดตาม ผู้ป่วยด้วยระบบ Thai COC  และมีไลน์กลุ่ม 
1. โรคและหัตถการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับOne Day Surgery (ODS) ในปี 2561 โรคเป้าหมาย

จ านวน 12 โรค โรงพยาบาลล าพูน สามารถท าได้ 5 โรค จ านวนผู้ป่วยที่ เข้าร่วมโครงการการผ่าตัด              
แบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ทั้ งหมดจ านวน 138 ราย จ านวนผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด            
แบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ทั้งหมด 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.31 (เป้าหมายในปี 2561         
: ร้อยละ 15) จ านวนผู้ป่วย Drop out 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 

2. โรคและหัตถการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery (ODS) ในปี 2562 โรค
เป้าหมายจ านวน 24 โรค โรงพยาบาลล าพูน สามารถท าได้ 11 โรค จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการการผ่าตัด           
แบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery (ODS) ทั้ งหมดจ านวน 267 ราย จ านวนผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด                
แบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ทั้งหมด 259 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 (เป้าหมายในปี 2562              
: ร้อยละ 20) จ านวนผู้ป่วย Drop out 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 

3. โรคและหัตถการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery (ODS) ในปี 2563 โรค
เป้าหมายจ านวน 31 โรค โรงพยาบาลล าพูน สามารถท าได้ 13 โรค จ านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการการผ่าตัด               
แบบวันเดียวกลับ  One Day Surgery (ODS) ทั้ งหมดจ านวน 220 ราย จ านวนผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด               
แบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ทั้งหมด 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.18 (เป้าหมายในปี 2563                    
: ร้อยละ 25) จ านวนผู้ป่วย Drop out 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.82 
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ผลการด าเนินงาน  
ตาราง 42 แสดง จ านวนและร้อยละที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS)  
             ในปีงบประมาณ 2561-2563 

 
ปีงบประมาณ 

โรค 
เป้าหมาย 

(โรค) 

รักษาได้ 
(โรค) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

จ านวนที่ได้รับ
การผ่าตัดODS 
(คิดเป็น % ) 

Drop out 
(คิดเป็น % ) 

2561 
(เป้าหมาย: ร้อยละ 15)  

12 5 138 126 
(91.31%) 

12    
(8.69 % ) 

2562 
(เป้าหมาย: ร้อยละ 20)  

24 11 267 259 
(97%) 

8   
(3%) 

2563 
(เป้าหมาย: ร้อยละ 25)  

31 13 220 205 
(98.18%) 

15  
(6.82%) 

 

ตาราง 43 โรคและหัตถการ One Day Surgery ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 
 

โรค/หัตถการ ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ2563 
1.Inguinal hernia 49 87 48 
2.Hydrocele 2 1 0 
3.Hemorrhoid 4 2 2 
4.Esophageal varices, 
Gastric varices 

22 20 22 

5.Colorectal polyp 49 73 39 
6.Fistula in ano 0 2 1 
7.Pterygium Excision 0 23 28 
8.Vesicle stone 0 20 25 
9.Ureteric stone 0 29 33 
10.Urethral stone 0 1 3 
11.Foreign body of upper 
Gastrointestinal Tract 

0 1 1 

12.Orchidectomy 0 0 1 
13.Tongue tie release 0 0 2 

รวม 126 259 205 
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GAP Analysis  
1. ไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้ ทั้งช่วงก่อน และ/หรือหลังการผ่าตัด (ไม่รับเบอร์แปลก /ไม่พกโทรศัพท์) 
2. ระบบยังไม่เป็น One Stop Service 
3. บุคลากรท างานหลายหน้าที่ เช่น nurse manager ไม่สามารถประจ าการที่ศูนย์ ODS ตลอดเวลา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1. การติดตามผู้ป่วยด้วยระบบ Thai COC  และมีไลน์กลุ่ม ให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มีส่วนร่วมใน     

การติดตามผู้ป่วย 
2. พัฒนาการการผ่าตัดแบบ One Day Surgery : ODS ให้เป็นศูนย์ One Day Surgery : ODS

แบบ One Stop Service 
3. จัดตารางงานให้มีพยาบาลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ 

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อ และติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน 
 



 

 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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การด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้ วัดย่อยที่ 1 ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์                   
ภำยใต้กำรสนับสนุนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่ำ                  
ร้อยละ 60 (เป้ำหมำยร้อยละ 60) 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 2 อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต (เป้ำหมำยร้อยละ 40) 
 

สถานการณ ์
ตาราง 44  แสดงจ านวน รพ.สต. ที่มีการบริการทันตกรรมในปีงบประมาณ 2563 

หน่วยบริการ 
รพ.สต.
(แห่ง) 

มียูนิต 
ทันตกรรม 

(แห่ง) 

มีทันตบุคลากร
ประจ า(A) 

มีทันตบุคลากร
หมุนเวียน (B) 

มีทันตบุคลากร
ให้บริการทันตกรรม 

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

เมืองล ำพูน 17 11 6 35.29 5 29.41 11 64.70 
แม่ทำ 9 7 5 55.56 4 44.44 9 100.00 

บ้ำนโฮ่ง 9 7 4 44.44 4 44.44 8 88.89 
ลี้ 13 3 3 23.08 0 0 3 23.08 

ทุ่งหัวช้ำง 4 2 2 50.00 0 0 2 50.00 
ป่ำซำง 13 5 5 38.46 4 30.77 9 69.23 
บ้ำนธิ 2 2 1 50.00 1 50.00 2 100.00 

เวียงหนองล่อง 4 2 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งจังหวัด 71 39 26 36.62 18 25.35 44 61.97 

  

จำกตำรำง  แสดงจ ำนวน รพ.สต.ที่มีบริกำรทันตกรรมในปีงบประมำณ 2563 จังหวัดล ำพูน                    
มี รพ.สต. จ ำนวนทั้งหมด 71 แห่ง สำมำรถให้บริกำรทันตกรรมโดยทันตบุคลำกร จ ำนวน 44 แห่ง                 
คิดเป็น ร้อยละ 61.97  โดยแบ่งเป็นมีทันตบุคลำกรประจ ำ  จ ำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.62                        
และทันตบุคลำกรหมุนเวียน จ ำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.35 จะเห็นได้ว่ำกำรให้บริกำรทันตกรรม            
ของจังหวัดล ำพูน ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เนื่องจำกบุคลำกร ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ยังไม่เพียงพอ จึงใช้แนวทำง            
ในกำรหมุนเวียนทันตบุคลำกรไปให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกัน และส่งต่อกำรรักษำไปยัง  รพ.สต.                
ที่มยีูนิตทันตกรรม หรือ รพ. ใกล้เคียงตำมควำมเหมำะสม 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ ภำยใต้กำร

สนับสนุนของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ หรือ District Health Board ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
 

ตาราง 45  แสดงจ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณ 2563 

ที่มำ : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 17 ก.ย. 2563 
 

จำกตำรำง   แสดงจ ำนวน รพ.สต. ของแต่ละอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์ รพ.สต. ที่จัดบริกำรสุขภำพ             
ช่องปำกที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ โดยจ ำนวนอ ำเภอที่มีจ ำนวน รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 ของจังหวัดล ำพูน        
มีทั้งหมด 4 อ ำเภอ จำกทั้งหมด 8 อ ำเภอ ได้แก่ อ.แม่ทำ อ.บ้ำนโฮ่ง อ.ป่ำซำง และ อ.บ้ำนธิ คิดเป็นร้อยละ 50 
ซึ่ ง ไม่ผ่ ำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  ซึ่ งมีอ ำ เภอที่ยั งไม่ผ่ ำน ได้แก่  อ .เมืองล ำพูน อ.ลี้  อ .ทุ่ งหัวช้ำง                              
และ อ.เวียงหนองล่อง  
  

อ าเภอ 
จ านวนรพ.สต.ทั้งหมด 

(แห่ง) 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านตัวช้ีวัด 
แห่ง ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 17 7 41.18  
แม่ทำ 9 7 77.78  

บ้ำนโฮ่ง 9 6 66.67  
ลี้ 13 3 23.08  

ทุ่งหัวช้ำง 4 1 25.00  
ป่ำซำง 13 8 61.54  
บ้ำนธิ 2 2 100.00  

เวียงหนองล่อง 4 2 50.00  
จังหวัดล าพูน 71 36 50.70 4 อ าเภอ 
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แผนภูมิ 28  แสดงร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
                จ าแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มำ : ข้อมูล HDC วันท่ี 17 ก.ย. 2563 
  

จำกแผนภูมิ   แสดงร้อยละอ ำเภอที่จัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภำพตำม
เกณฑ์ จ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2563 พบว่ำจังหวัดล ำพูนมีร้อยละของอ ำเภอที่ผ่ำน
เกณฑ์เป็นอันดับที่ 3 รองจำกจังหวัดล ำปำง และพะเยำ แตย่ังคงมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขตสุขภำพที่ 1  

 2. อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต (เป้ำหมำยร้อยละ 40) 
 

แผนภูมิ 29  แสดงอัตราการใชบ้ริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต จังหวัดล าพูน  
      ปีงบประมาณ 2561-2563 

 
ที่มำ : ข้อมูล HDC วันท่ี 17 ก.ย.2563 

ล ำพูน เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภำพ

ที่ 1

ปี 2563 50 28 92.31 25 33.33 77.78 27.78 12.5 34.62
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ช้ำง
อ.ป่ำซำง อ.บ้ำนธิ

อ.เวียง
หนองล่อง

จังหวัด
ล ำพูน

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

ปี 2563 23.34 37.31 40.2 22.62 37.32 40.83 29.63 28.22 29.81
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 จำกแผนภูมิ  แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จั งหวัด
ล ำพูน ปีงบประมำณ 2561-2563 พบว่ำอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของจังหวัดล ำพูนยังคงต่ ำกว่ำ
เกณฑ์เป้ำหมำย  โดยผลงำน 3 ปีย้อนหลังพบว่ำปีงบประมำณ 2563 ผลงำนลดลง  

 

แผนภูมิ 30  แสดงอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต 
                จ าแนกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มำ : ข้อมูล HDC วันท่ี 17 ก.ย. 2563 

 

จำกแผนภูมิ  แสดงอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขต จ ำแนกรำย
จังหวัด ในเขตสุขภำพที่ 1 ปีงบประมำณ 2563 พบว่ำจังหวัดล ำพูนมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นอันดับที่ 7 รองจำก
จังหวัดพะเยำ ล ำปำง เชียงรำย แพร่ น่ำน และเชียงใหม่ อีกทั้งยังคงต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของระดับเขตสุขภำพที่ 1 
 

Gap Analysis 
อ ำเภอที่มีกำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกที่มีคุณภำพใน รพ .สต./ศสม. ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย                              

คือ อ.เมืองล ำพูน อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้ำง และ อ.เวียงหนองล่อง  
อ ำเภอที่อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกรวมทุกสิทธิของประชำชนในเขตยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ ได้แก่                 

อ.เมืองล ำพูน  อ.แม่ทำ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้ำง อ.บ้ำนธิ และ อ.เวียงหนองล่อง 
 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 สัดส่วนระหว่ำงทันตำภิบำลกับประชำชนในเขตรับผิดชอบไม่เพียงพอในบำงพ้ืนที่ เนื่องจำก                
จ ำนวนประชำกรมำก กำรให้บริกำรจึงยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องใช้กำรหมุนเวียนของทันตบุคลำกรไป
ให้บริกำร  ซึ่งท ำให้กำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำกใน รพ.สต. บำงแห่งยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ อีกทั้งกำรปรับเปลี่ยน
สถำนที่ปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร จึงท ำให้แผนกำรจัดบริกำร
ในแต่ละอ ำเภอมีผลกระทบ อีกทั้งในปีงบประมำณ 2563 เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

ล ำพูน เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน
เขตสุขภำพที่ 

1

ปี 2563 29.81 32.52 43.13 37.65 35.72 46.65 38.57 26.86 36.56
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2019 ซึ่งส่งผลกระทบกับกำรให้บริกำรทันตกรรมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกงำนทันตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่
ท ำให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจำย จึงจัดเป็นจุดเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรค  
 จึงท ำให้มีมำตรกำรงดกำรให้บริกำรทันตกรรมบำงประเภท เป็นกำรชั่วครำวในระยะเวลำหนึ่ง        
และเริ่มกลับมำให้บริกำรในรูปแบบ New normal dental service ซึ่งมีผลกระทบกับกำรจัดบริกำร              
ทันตกรรมเป็นอย่ำงมำก 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา 
1) ระดับจังหวัด ด ำเนินกำรสร้ำงมำตรกำรปรับระบบกำรให้บริกำรทันตกรรมในรูปแบบ  New 

normal dental service ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้มำรับบริกำร ทันตบุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ขณะให้บริกำรทันตกรรม อีกทั้งควร
กระตุ้นอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกโดยก ำกับ ควบคุม และติดตำมตำมนโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกท่ีจ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule) ได้แก่ กำรตรวจและขัดท ำควำม
สะอำดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กำรเคลือบฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี และกำรเคลือบหลุม
ร่องฟันกรำมถำวรในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี อีกทั้งต้องท ำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของระดับอ ำเภอและต ำบล 
โดยคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ในทุก ๆ เดือน เพ่ือให้ทำงพ้ืนที่ได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของผลงำน และข้อมูล 
หำกมีข้อผิดพลำดจะได้มีกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป รวมถึงวำงแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำเรื่องข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนทันตสำธำรณสุข และกำรบริกำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือให้สำมำรถจัดบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นในปีถัดไป 

2) ระดับอ ำเภอ ด ำเนินกำรปรับระบบกำรให้บริกำรทันตกรรมในรูปแบบ New normal                    
dental service ทั้งในส่วนของรูปแบบกำรจัดบริกำร ระบบนัด มำตรกำรควบคุมกำรติดเชื้อ และปรับปรุง             
ระบบคุณภำพอำกำศภำยในห้องทันตกรรมตำมแนวทำง และปรับตำมควำมเหมำะสมกับของบริ บทพ้ืนที่                    
อีกทั้งควรด ำเนินกำรเพ่ิมอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกตำมนโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ                                
และป้องกันโรคในช่องปำกท่ีจ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule) ได้แก่ กำรตรวจและขัดท ำควำมสะอำด
ฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กำรเคลือบฟลูออไรด์เพ่ือป้องกันฟันผุในกลุ่มเด็ก 4-12 ปี และกำรเคลือบหลุมร่องฟัน
กรำมถำวรในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี นอกจำกนี้ควรดึงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจำก Data 
Exchange รวมถึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของระดับต ำบล วำงแผนกำรท ำงำนร่วมกันในเชิงรุกเข้ำไปใน
พ้ืนที่ของกลุ่มเป้ำหมำย และช่วยกันด ำเนินงำนให้ผ่ำนตัวชี้วัด และหำแนวทำงให้ประชำชนเข้ำถึงกำรให้บริกำร
ทันตกรรมเพ่ิมมำกข้ึน 

3) ระดับต ำบล ด ำเนินกำรปรับระบบกำรให้บริกำรทันตกรรมในรูปแบบ New normal                       
dental service ทั้งในส่วนของงำนเชิงรุก และเชิงรับ อีกทั้งควรด ำเนินกำรเพ่ิมอัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำก              
ตำมนโยบำยกำรให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในช่องปำกท่ีจ่ำยตำมรำยกำรบริกำร (fee schedule)                  
และมีกำรดึงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบจำก Data Exchange เพ่ือให้ทรำบกลุ่มเป้ำหมำย               
ที่ชัดเจน สำมำรถเข้ำไปติดตำมและให้บริกำรทันตกรรม รวมถึงกำรเข้ำหำประชำชนทั้งเชิงรับ และเชิงรุก           
เพ่ือเพ่ิมควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น  
 



 

 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

และอาชีวอนามัย 
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งานพัฒนา GREEN & CLEAN HOSPITAL 
 

สถานการณ์  
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 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน สำมำรถรักษำมำตรฐำน และพัฒนำได้         
ตำมเกณฑ์ 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 

 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ของโรงพยำบำล (รพท. รพช.) พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์      
           GREEN & CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป (เป้ำหมำย) จ ำนวน 8 แห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน  
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูน ทั้งหมดจ ำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 

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

1.) โรงพยำบำล ทุกแห่ง ประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital คิดเป็นร้อยละ 100 
2.) จังหวัดมีคณะกรรมกำร GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด และร่วมประเมินกับทีม          

ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่ สคร. 1 เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยม และประเมินรับรองมำตรฐำน  
3.) โรงพยำบำล มีแผนพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  GREEN & CLEAN Hospital เป้ำหมำย

โรงพยำบำล ทุกแห่ง รักษำระดับพ้ืนฐำนขึ้นไป จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
4.) ผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนโรงพยำบำลให้ได้  มำตรฐำน GREEN & CLEAN Hospital                 

แยกรำยสถำนบริกำร มดีังนี้         
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ตาราง 46 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital                 
    แยกรายสถานบริการ       
 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล อ าเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   พื้นฐาน ดี ดีมาก ดีมาก Plus 
1 โรงพยำบำลล ำพูน เมือง / / / / 
2 โรงพยำบำลป่ำซำง ป่ำซำง / / / / 
3 โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง /    
4 โรงพยำบำลแม่ทำ แม่ทำ / /   
5 โรงพยำบำลลี้ ลี้ / / / / 
6 โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง ทุ่งหัวช้ำง / /   
7 โรงพยำบำลบ้ำนธิ บ้ำนธิ / / /  
8 โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง /    
 รวม 8 อ าเภอ 8 6 4 3 
  คิดเป็นร้อยละ 100 75 50 37.5 
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งานพัฒนาโรงอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
ภายใต้ โครงการ GREEN & CLEAN HOSPITAL 
 
สถานการณ์  

ในช่วงที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำก               
ส่งผลให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำชนเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรปรุง 
ประกอบอำหำรเองที่บ้ำน เป็นกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำน ซึ่งอำจเสี่ยงต่อกำรได้รับอำหำร และน้ ำที่ไม่สะอำด
มีกำรปนเปื้อนของเชื้อโรค และสำรเคมีที่เป็นพิษ อันอำจจะเกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้ทั้งชนิดพิษเฉียบพลัน 
เช่น โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน อำหำรเป็นพิษ และอหิวำตกโรค และชนิดเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไป                 
เช่นก่อให้เกิดมะเร็ง และจำกกำรเฝ้ำระวังโรคของส ำนักระบำดวิทยำ พบว่ำโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน              
และโรคอำหำรเป็นพิษในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ยังคงสูงอยู่โดยในแต่ละปี มีรำยงำนโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน            
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนรำย กรมอนำมัย ในฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย 
ด้ำนอำหำร และตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 โดยด ำเนินกำรในส่วนของสถำนประกอบกิจกำร 
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร เพ่ือให้บริกำรอำหำรที่สะอำดปลอดภัยแก่ประชำชน จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบัน                   
ร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร รวมทั้งตลำดสด มีกำรพัฒนำและปรับปรุงให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่กรมอนำมัยก ำหนด จำกกรอบยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรอำหำรประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
อำหำรแห่งชำติ (2556) ได้กล่ำวว่ำ ข้อมูลองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) และองค์กำรเกษตรและอำหำร            
แห่งสหประชำชำติ (FAO) (1983) พบสำเหตุส่วนใหญ่ ของกำรเจ็บป่วยจำกกำรบริโภคอำหำร ว่ำเกิดจำกอำหำร 
ที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสำรเคมี เช่น สำรเคมีที่ใช้ในกำรก ำจัดศัตรูพืช ยำปฏิชีวนะ และยำที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ 
วัตถุเจือปนอำหำร รวมไปถึง สำรพิษจำกจุลินทรีย์ และสำรเคมีปนเปื้อนจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งนอกจำก
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพของ ผู้บริโภคแล้วยังส่งผลต่องบประมำณ และเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งยังกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งประเทศ กำรเลือกบริโภคอำหำรจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ส่งผล               
ต่อกำรมีสุขภำพดี และในปีนี้ ได้มีนโยบำย มุ่งเน้ นด ำเนินกำรในส่วนของโรงพยำบำล ซึ่ งเป็นสถำนที่                          
ที่มีประชำชนใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก มีควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบ  ในกำรประกอบอำหำรส ำหรับผู้ป่วย                    
และมีร้ำนอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และผู้รับบริกำรทั่วไป และผู้ป่วย ต้องได้รับอำหำรจำกโรงอำหำร                   
จำกร้ำนอำหำรภำยในโรงพยำบำล โรงพยำบำลจึงจ ำเป็น  จะต้องผลิตอำหำรที่ปลอดภัยส ำหรับผู้ป่วย                    
ญำติผู้ป่วย และผู้มำรับบริกำร เพ่ือไม่ให้ได้รับสำรพิษ หรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนซึ่งจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วย          
หรืออำจจะกระทบต่ออำกำรกำรป่วยที่ เพ่ิมมำกขึ้นอีกด้วย  กระทรวงสำธำรณสุข ได้เห็นควำมส ำคัญ                   
ของกำรบริโภคอำหำรที่ สะอำดปลอดภัย ไม่มีสำรเคมี อันตรำยตกค้ำง จึ งส่ งเสริมและสนับสนุน                          
ให้มีกำรด ำเนินงำนโรงอำหำรในโรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยภำยใต้โครงกำร               
GREEN & CLEAN  Hospital  
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ตัวชี้วัด ร้อยละของ 100 โรงอำหำรในโรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของกรมอนำมัยภำยใต้ 
โครงกำร GREEN & CLEAN HOSPITAL 
ผลการด าเนินงาน 

โรงพยำบำลทุกแห่งด ำเนินงำนตำมแนวทำงโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยของเขตสุขภำพที่ 1 ดังนี้ 
          1.) สถำนที่ประกอบอำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรของ                 

กรมอนำมัยทั้งหมด 7 แห่ง  
2.) โรงพยำบำลด ำเนินกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย ผ่ำนเกณฑ์โครงกำร GREEN & 

CLEAN  Hospital PLUS 
- ระดับดีมำก PLUS  1 แห่ง (ร้อยละ 14.28)  ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน  
- ระดับดีมำก  4 แห่ง (ร้อยละ 57.15) ได้แก่ โรงพยำบำลลี้ ,ป่ำซำง ,บ้ำนธิ และบ้ำนโฮ่ง  
- ระดับด ี 2 แห่ง (ร้อยละ 28.57)    ได้แก่ โรงพยำบำลแม่ทำ และ ทุ่งหัวช้ำง  

(โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง ไม่มีโรงครัวและร้ำนอำหำร)   
           3.) โรงพยำบำลทุกแห่ง ประกำศโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย โดยเน้นรับซื้อผักและผลไม้
ปลอดภัยจำกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่เป็นหลัก 
           4.) โรงพยำบำลทุกแห่ง มีมำตรกำรข้อตกลงด้ำนอำหำรปลอดภัยร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำร
อำหำรในโรงพยำบำล หรือแหล่งจ ำหน่ำย/เพำะปลูกผัก ผลไม้ 
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งานเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันในจังหวัดล าพูน 
 

สถานการณ์  
            ลักษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ ส่วนมำกเป็นภูเขำและมีพ้ืนที่ป่ำจ ำนวนมำก ตั้งแต่อดีตที่ผ่ำนมำ 
ในช่วงฤดูหนำวไปจนถึงฤดูแล้ง ประชำชนจะมีกำรเผำในพ้ืนที่ป่ำ เพ่ือท ำให้เกิดของป่ำที่ท ำให้เกิดรำยได้              
เช่น ผักหวำน, เห็ดเผำะ เป็นต้น กำรเผำในพื้นที่กำรเกษตร เพื่อเตรียมกำรเพำะปลูกในฤดูฝน และกำรเผำขยะ
ในชุมชน ซึ่งมีกำรเผำตลอดทั้งปี กำรเผำ 3 ประเภทนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้เกิดสภำวะหมอกควันในภำคเหนือ 
มำตั้งแต่อดีต และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ กำรเผำส่งผลกระทบต่อภำคเหนือเป็นบริเวณกว้ำง                 
และมีผลกระทบที ่เห็นผลชัดเจนขึ ้น  ท ำให้มีผู ้ป ่วยที ่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศ                  
ที ่เกิดจำกกำรเผำ โดยเฉพำะโรคระบบทำงเดินหำยใจและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบโดยตรงจำกควันไฟ            
เพ่ิมมำกขึ้น โดยมีสำเหตุมำจำกมลพิษและฝุ ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ที่อยู่ในควัน              
ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร รวมถึงค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ (AQI) ซึ่งมีค่ำมำตรฐำน
ไม่เกิน 100  สำมำรถตรวจวัดด้วยเครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษ มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ           
จำกกำรเฝ้ำระวังในปี พ.ศ. 2563   
             กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้มอบหมำยภำระกิจกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำหมอกควัน 
ให้กับส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โดยขอควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด                 
ใน 8 จังหวัด ภำคเหนือตอนบน ด ำเนินกำรในมำตรกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขที่เกิดจำกปัญหำหมอกควัน            
ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ และมีกำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน 2 กลุ่มโรคใหญ่ 
คือ กลุ่มโรคระบบทำงเดินหำยใจรวม และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม และ 11 โรคย่อย ส่วนส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมโดยกำรน ำข้อมูลค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) และค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ (AQI) รำยวัน มำเฝ้ำระวังดูแนวโน้มควำมสัมพันธ์กับโรคที่จะส่งผล
กระทบ                 ที่รุนแรงมำกขึ้น จำกกำรตอบสนองกับคุณภำพอำกำศ ที่น่ำจะแสดงอำกำรได้อย่ำง
รวดเร็ว ได้แก่ จ ำนวนผู้ป่วยโรคหอบหืด (Asthma) และโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ที่มำใช้บริกำรในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยำบำลทุกแห่ง รำยวัน 

 

ตัวช้ีวัด : จ ำนวนโรงพยำบำลที่มีกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกภำวะ  
            หมอกควัน ในจังหวัดล ำพูน (เป้ำหมำย : 8 แห่ง) 
 

ผลการด าเนินงาน  

 1. โรงพยำบำลที่มีกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกภำวะหมอกควัน    
ในจังหวัดล ำพูน จ ำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

2. กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควัน 2 กลุ่มโรคใหญ่ คือ กลุ่มโรคระบบทำงเดิน
หำยใจรวม และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมและ 11 โรคย่อย ปีงบประมำณ 2563 โดยกำรรำยงำน           
ให้ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่ จำกกำรควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนโดย ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ร้อยละ 100  

3. กำรสนับสนุนหน้ำกำกอนำมัยให้กับหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในจังหวัดล ำพูนส ำหรับผู้ป่วย 
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงและประชำชนทั่วไปเพ่ือใช้ในกำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจในสถำนกำรณ์ที่มีหมอกควัน 
โดยกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย สถำนบริกำร 79 แห่ง จ ำนวน 30,000 ชิ้น 
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การด าเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

กิจกรรม / โครงการ รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. กำรดูแลรักษำกลุ่ม
เสี่ยงที่ต้องดูแลมำก
เป็นพิเศษและ
สนับสนุนหน้ำกำก
อนำมัย ให้สถำน
บริกำรสำธำรณสุข    

- กำรดูแลรักษำกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง
ดูแลมำกเป็นพิเศษและสนับสนุน
หน้ำกำกอนำมัยให้สถำนบริกำร
สำธำรณ สุ ข  ให้ บ ริ ก ำรอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง ได้แก่  กลุ่มเด็ก สตรีมี
ครรภ์ ผู้สูงอำยุ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด 
โรคเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ
และโรคปอดโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ 
เป็นต้น    

- โรงพยำบำลล ำพูน  1 แห่ง     
- โรงพยำบำลชุมชน  7 แห่ง      
- โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล  71 แห่ง                                                                            
- รวมสนับสนุนทั้งสิ้น 30,000 
ชิ้น   

มกรำคม – 
เมษำยน 
2563 

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

- รณรงค์งดกำรเผำโดย อสม.              
- ประชำสัมพันธ์งดกำรเผำใน
ชุมชนโดย อสม. 

- อสม. ทุกต ำบล มกรำคม – 
เมษำยน 
2563 

3. ระบบกำรเฝ้ำระวัง
โรคที่ได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภำพจำกปัญหำ
หมอกควัน 
 

- ก ำ ร เฝ้ ำ ร ะ วั ง โ ร ค ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกปัญหำ
หมอกควัน 2 กลุ่มโรคใหญ่  คือ 
กลุ่มโรคระบบทำงเดินหำยใจรวม 
และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
รวม และ 11 โรคย่อย 

- โรงพยำบำล 8 แห่ง 
รำยงำนทำง Internet ผ่ำน 
Website ของส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ 

- รำยงำน
รำยวัน ช่วง  
มกรำคม – 
เมษำยน 
2563  

4. จัดท ำช่องทำง
พิเศษส ำหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภำพ
จำกปัญหำหมอกควัน 

- โรงพยำบำลทุกแห่ง จัดท ำ
ช่องทำงพิเศษ ส ำหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภำพ             
จำกปัญหำหมอกควัน  

- โรงพยำบำล 8 แห่ง มกรำคม – 
เมษำยน 
2563 

5. กำรให้สุขศึกษำใน
กำรดูแลสุขภำพของ
ประชำชน 

- กำรให้สุขศึกษำในกำรดูแล
สุขภำพของประชำชนในภำวะ
วิกฤตหมอกควัน ทำงเสียงตำม
สำยประจ ำหมู่บ้ำนทุกวัน  
เอกสำร/แผ่นพับ  โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน และ อสม. 

- ประชำชนในชุมชนทุกแห่ง มกรำคม – 
เมษำยน 
2563 
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จัดให้มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ในโรงพยาบาลทุกแห่ง อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน 
            ลักษณะภูมิประเทศของภำคเหนือ ส่วนมำกเป็นภูเขำและมีพ้ืนที่ป่ำจ ำนวนมำก ตั้งแต่อดีตที่ผ่ำนมำ 
ในช่วงฤดูหนำวไปจนถึงฤดูแล้ง ประชำชนจะมีกำรเผำในพ้ืนที่ป่ำ เพ่ือท ำให้เกิดของป่ำที่ท ำให้เกิดรำยได้            
เช่น ผักหวำน, เห็ดเผำะ เป็นต้น กำรเผำในพื้นที่กำรเกษตร เพื่อเตรียมกำรเพำะปลูกในฤดูฝน และกำรเผำขยะ
ในชุมชน ซึ่งมีกำรเผำตลอดทั้งปี กำรเผำ 3 ประเภทนี้  เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้เกิดสภำวะหมอกควัน                    
ในภำคเหนือมำตั้งแต่อดีต และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมำ กำรเผำส่งผลกระทบต่อภำคเหนือเป็นบริเวณ
กว้ำงและมีผลกระทบที่เห็นผลชัดเจนขึ้น  ท ำให้มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภำพจำกมลพิษทำงอำกำศ    
ที ่เกิดจำกกำรเผำ โดยเฉพำะโรคระบบทำงเดินหำยใจและโรคอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบโดยตรงจำกควันไฟ        
เพ่ิมมำกขึ้น โดยมีสำเหตุมำจำกมลพิษและฝุ ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ที่อยู่ในควัน              
ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ซึ่งมีค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร รวมถึงค่ำดัชนีคุณภำพอำกำศ (AQI) ซึ่งมีค่ำมำตรฐำน
ไม่เกิน 100 สำมำรถตรวจวัดด้วยเครื่องมือของ กรมควบคุมมลพิษ มีผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกกำร
เฝ้ำระวังในปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด: โรงพยำบำล ทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) อย่ำงน้อย 1 จุด ที่ได้มำตรฐำน(เป้ำหมำย จ ำนวน 8 แห่ง)  
 

ผลการด าเนินงาน  

            จำกสถำนกำรณ์หมอกควันในภำคเหนือ ที่เป็นปัญหำในพ้ืนที่ทุกปี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน            
จึงได้มีนโยบำยให้จัดท ำห้องปลอดฝุ่น (Safe room) เตรียมไว้ภำยในบ้ำนหรืออำคำรสำธำรณะเพ่ือลดกำรสัมผัส 
ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) โดยภำยในห้อง 
ต้องมีค่ำ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และ  PM10 เฉลี่ย         
24 ชั่วโมง ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เพ่ือป้องกันลดกำรสัมผัสฝุ่นละออง            
ขนำดเล็ก PM 2.5 และดูแลสุขภำพประชำชน กลุ่มเสี่ยง หรือผู้มำรับบริกำรในโรงพยำบำลและโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในช่วงภำวะหมอกควันไฟป่ำ 

โรงพยำบำลทุกแห่ง มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) อย่ำงน้อย 1 จุด ที่ได้มำตรฐำน จ ำนวน 8 แห่ง
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต. ในพื้นที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มำตรฐำน อย่ำงน้อย               
            1 ต ำบล 1 รพ.สต. ที่ได้มำตรฐำน (เป้ำหมำย รพ.สต. จ ำนวน  51  แห่ง ) 
 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 100 รพ.สต. ในพ้ืนที่มีห้องปลอดฝุ่น (safe room) ที่ได้มำตรฐำน อย่ำงน้อย 1 ต ำบล              

1 รพ.สต. ที่ได้มำตรฐำน  
 กำรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นส ำหรับผู้มำรับบริกำร ในสถำนกำรณ์ที่มีหมอกควัน  
 หน่วยงำนของกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตาราง 47 จ านวนห้องปลอดฝุ่น (แห่ง) แยกตามหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข         
             กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

อ าเภอ 
จ านวนห้องปลอดฝุ่น (แห่ง) 

รวม สสจ./ที่ว่าการ อ./
สสอ./รพ. 

รพ.สต. สถานศึกษา อปท. 

1.เมือง 3 17 6 17 43 
2.ป่ำซำง 2 13 1 8 24 
3.บ้ำนโฮ่ง 2 9 6 6 23 
4.ลี้ 2 13 9 10 34 
5.บ้ำนธิ 2 2 1 2 7 
6.แม่ทำ 3 9 16 8 36 
7.ทุ่งหัวช้ำง 2 4 4 4 14 
8.เวียงหนองล่อง 2 4 4 3 13 

รวม 18 71 47 58 194 
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งานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในจังหวัดล าพูน 
 

สถานการณ์  
สถำนประกอบกำรมีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง “สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข”   

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคและ เฝ้ำระวังสุขภำพให้กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ                
ในภำคอุตสำหกรรมทุกขนำด รวมถึงวิสำหกิจชุมชน โดยกำรให้ค ำแนะน ำ ชี้แจง ประสำนงำนสนับสนุน            
ทำงวิชำกำร และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำงหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ส่งเสริมและสนับสนุน                
ให้ประชำกรวัยท ำงำนมีสุขภำพดี ลดกำรเจ็บป่วย กำรบำดเจ็บ และปัญหำสำธำรณสุขของพ้ืนที่ให้ปลอดภัย
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

1. ลดโรคและกำรบำดเจ็บอันสืบเนื่องมำจำกกำรประกอบอำชีพในภำคอุตสำหกรรมทุกกลุ่ม รวมถึง
วิสำหกิจชุมชน   

2. เพ่ิมสภำวะสุขภำพจิตที่ดี แจ่มใส มีขวัญและก ำลังใจที่ดี เห็นคุณค่ำในตัวเอง ร่ำเริงแจ่มใสไม่เครียด 
3. ผู้ประกอบอำชีพในภำคอุตสำหกรรมทุกขนำด ได้รับควำมรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมำะสม

ในกำรท ำงำน 
 

ตัวชี้ วัด : จ ำนวนสถำนประกอบกำรมีกำรด ำเนินกำรดูแลสุขภำพผู้ประกอบอำชีพ ตำมโครงกำรสถำน
ประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข ในจังหวัดล ำพูน โดยกำรเข้ำถึงข้อมูลและรับรู้โครงกำร
(เป้าหมาย: 20 แห่ง) 
             

ผลการด าเนินงาน  

 ตำมที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำโครงกำรสถำนประกอบกำร ปลอดโรค 
ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข ภำยใต้กำรขับเคลื่อนนโยบำยลดโรค เพ่ิมสุข สำธำรณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำกรวัยท ำงำนมีพฤติกรรมที่เหมำะสม ไม่เสี่ยงต่อกำรเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม มีควำมปลอดภัยในกำรประกอบอำชีพ 
รวมไปถึงกำรมีสุขภำพจิตในกำรท ำงำนที่ดี และในปีงบประมำณ 2563 ได้เชิญสถำนประกอบกำรในจังหวัดล ำพูน 
เพ่ือเข้ำถึงข้อมูลและรับรู้โครงกำรฯ จ ำนวน 40 แห่ง   

รำยชื่อสถำนประกอบกำรในจังหวัดล ำพูน ที่เชิญเข้ำร่วมโครงกำร “สถำนประกอบกำรปลอดโรค 
ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข”ที่ตอบรับกำรประเมินในระดับประเทศ ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่   

1. บริษัท ทำนำกะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด    
2.บริษัท ยำมำนำชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด  
3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ล ำพูน    
4. บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จ ำกัด (มหำชน)   
5. บริษัท วำโก้ล ำพูน จ ำกัด    
6. บริษัท แพนดอร่ำ โพรดักชั่น จ ำกัด (สำขำล ำพูน)     
7. บริษัท ซีพีแรม จ ำกัด     
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งานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
 

สถานการณ์  
ตำมที่รัฐบำลให้ควำมส ำคัญ และก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติที่ทุก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องประสำนควำมร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปมูลฝอย
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 ำเนิดมูลฝอยติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจำกโรงพยำบำลของรัฐจังหวัดล ำพูน มีสถำนบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ 
ทั้งหมด 79 แห่ง (เป็นโรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง, โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง, รพ.สต. 71 แห่ง), โรงพยำบำล
เอกชน 2 แห่ง, สถำนพยำบำล /คลินิกต่ำง ๆ 137 แห่ง  

 

ผลการด าเนินงาน  

1.) มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมทั้งจังหวัด   
  2.) มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง ในสถำนบริกำรสุขภำพ (รวมไปถึง
กำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน) 
              2.1)  โรงพยำบำล/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง (โรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง, 
โรงพยำบำลชุมชน 7 แห่ง, โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 71 แห่ง) มีกำรให้ควำมรู้บุคคลำกรด้ำนกำรคัดแยก 
จัดเก็บ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ       
              2.2) โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรให้สุขศึกษำแก่ญำติผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกำรคัดแยกมูลฝอย             
ติดเชื้อในกำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
             2.3) ทีมเยี่ยมบ้ำนของสถำนบริกำรสุขภำพทุกแห่งมีกำรให้ควำมรู้แก่ญำติผู้ป่วย และติดตำม
กำรคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน 
  3.) โรงพยำบำล/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง มีระบบกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ         
ตั้งแต่กำรคัดแยก รวบรวม จัดเก็บ และขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอส่งก ำจัด หรือก ำจัดเอง (รวมไปถึงมูลฝอย
ติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงในชุมชน) ดังนี้ 
              3.1) โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชนมีกำรเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อใส่ถุงขยะติดเชื้อ         
สีแดง เก็บไว้ในที่เก็บ และท ำสัญญำจ้ำงบริษัทเอกชน หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เก็บขนส่งไปให้บริษัท                  
โชติฐกรณ์ นครสวรรค์ เผำในเตำเผำที่มีอุณภูมิสูง โดยมีเอกสำรกำรดูแลก ำกับติดตำมตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง  
              3.2) ขยะติดเชื้อของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง
น ำส่งมำเก็บไว้ที่โรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 
              3.3) ขยะติดเชื้อของคลินิกเอกชน ผู้ประกอบกำรเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะติดเชื้อสีแดงน ำส่งมำ
เก็บไว้ที่โรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไปในเขตพ้ืนที่ 
              3.4) ขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียง ผู้ญำติผู้ป่วยเก็บรวบรวมใส่ถุง น ำมำส่งให้โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขตพ้ืนที่  
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 4.) โรงพยำบำลทั้งหมด จ ำนวน 10 แห่ง มีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อได้ทั้งหมดทุกแห่ง 
           5.) มีฐำนข้อมูลรำยงำนสถำนกำรณ์กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำลทุกแห่ง ข้อมูลกำรจัดกำร 
มูลฝอยติดเชื้อ ของโรงพยำบำลในจังหวัดล ำพูน  
 

ตาราง 48 แสดงรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกแห่ง แยกรายโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อท้ังหมด/Kg 

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
ก าจัดได้/Kg 

ร้อยละ 

1.โรงพยำบำลล ำพูน 135130 135130 100 
2.โรงพยำบำลป่ำซำง 18958 18958 100 
3.โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง 11613 11613 100 
4.โรงพยำบำลลี้ 14853 14853 100 
5.โรงพยำบำลแม่ทำ 5840 5840 100 
6.โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 7259 7259 100 
7.โรงพยำบำลบ้ำนธิ 6151 6151 100 
8.โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 4525 4525 100 
9.โรงพยำบำลหริภุญชัย 27962 27962 100 
10.โรงพยำบำลศิริเวช 23346 23346 100 

รวม 255637 255637 100 
หมำยเหตุ โรงพยำบำลทุกแห่งท ำสัญญำกับ หจก. ส.เรืองโรจน์ ในกำรเก็บขนและส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก ำจัดที่ 
บริษัทโชติฐกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เผำในเตำเผำที่มีอุณหภูมิสูง 
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ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS 
 

สถานการณ์  
กำรพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยให้ได้มำตรฐำน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือควำมพึง

พอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำรและนักท่องเที่ยว  โดยเน้นกำรพัฒนำส้วมสำธำรณะให้บรรลุเกณฑ์มำตรฐำน 3 
เรื่อง คือ สะอำด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility)  และปลอดภัย (Safety)  :  HAS 
 ค ำนิยำมส้วมสำธำรณะ หมำยถึง ห้องส้วมที่สำธำรณะหรือสถำนประกอบกำรที่จัดเตรียมไว้ให้
ประชำชนทั่วไปใช้บริกำร  
 เกณฑ์มำตรฐำนส้วมสำธำรณะ HAS =   Health +  Accessibility + Safety   มี  16  ข้อ 
 ความสะอาด  (Health) หมำยถึง ควำมสะอำดของสุขภัณฑ์ พ้ืน ผนัง เพดำน อ่ำงล้ำงมือ ก๊อกน้ ำ         
และกระจก ห้องส้วมต้องมีระบบระบำยอำกำศดี ไม่มีกลิ่นเหม็น มีกระดำษช ำระ  หรือสำยฉีดน้ ำช ำระ มีสบู่
ส ำหรับล้ำงมือ มีถังรองรับมูล ไม่รั่วซึม มีฝำปิดท่อระบำยต่อสิ่งปฏิกูลและถังเก็บสะอำด มีกำรควบคุมตรวจ
ตรำเป็นประจ ำ 
 ความเพียงพอ (Accessibility) หมำยถึง ต้องมีส้วมให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรผู้หญิง ผู้ชำย ผู้สูงอำยุ หญิง
มีครรภ ์และผู้พิกำร โดยจัดให้มีส้วมแบบนั่งรำบอย่ำงน้อย 1 ที่ และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร 
 ความปลอดภัย (Safety) หมำยถึง ควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำรขณะใช้ส้วม โดยบริเวณที่ตั้งส้วม
ต้องไม่อยู่ในที่ลับตำ ไม่เปลี่ยว มีกำรแยกเพศหญิง - ชำย ประตูมีสภำพดี มีที่จับ สภำพที่ใช้งำนได้ดี พื้นที่ห้อง
ส้วมแห้ง  มีแสงสว่ำงเพียงพอ  สำมำรถมองเห็นได้ทั่วบริเวณห้องส้วม 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 โรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ ถูกต้อง เหมำะสม ตำมกฎหมำย 
 

ผลการด าเนินงาน  

กำรด ำเนินงำนพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีส้วมสำธำรณะ
ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนส้วมสำธำรณะระดับประเทศ (HAS)  ครบ  16  ข้อ ดังนี้ 
 

ตาราง 49  การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
              (รักษามาตรฐาน) แยกรายอ าเภอ   

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 
หมำยเหตุ  โรงพยำบำลทุกแห่งท ำสัญญำกับ หจก. ส.เรืองโรจน์ ในกำรเก็บขนและส่งมูลฝอยติดเชื้อไปก ำจัด 
    ที่บริษัทโชติฐกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เผำในเตำเผำที่มีอุณหภูมิสูง 
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ผลงานเด่น 
1.มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน กำรจัดกำรที่ถูกต้อง มำปรับใช้ในกำรทิ้งขยะ            

ติดเชื้อจำกบ้ำนผู้ป่วยเพื่อน ำส่งมำก ำจัดที่โรงพยำบำลที่เป็นจุดพักขยะ  
2.จังหวัดล ำพูนได้รับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” ชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับประเทศ ปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดล ำพูน (เอกสำรแนบหนังสือแจ้งผลกำรคัดเลือก) 

3.เป็นผู้รับผิดชอบงำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดขยะภำครัฐของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ ที่พักอำศัยในส ำนักงำนมีกำรน ำขยะเปียกมำใช้เป็นปุ๋ยปลูกพืชผักสวนครัว 

 
 

ตัวช้ีวัด  สถำนบริกำรสำธำรณสุข(รพ.สต.)สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีส้วมสำธำรณะผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
HAS ร้อยละ 65 

 

ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนพัฒนำส้วมสำธำรณะไทยในโรงพยำบำล สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีส้วมสำธำรณะ

ผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนส้วมสำธำรณะระดับประเทศ ( HAS ) ครบ 16 ข้อ ดังนี้ 
 

ตาราง 50 การพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในสถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต.) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
             แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 
 

อ าเภอ โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนทั้งหมด(แห่ง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS  คิดเป็นร้อยละ 

เมือง 17 17 100 
แม่ทำ 9 9 100 
บ้ำนโฮ่ง 9 9 100 
ลี้ 13 13 100 
ทุ่งหัวช้ำง 4 2 100 
ป่ำซำง 13 13 100 
บ้ำนธิ 2 2 100 
เวียงหนองล่อง 4 4 100 

รวม 71 71 100 
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งานพัฒนารับรองระบบคุณภาพบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Environmental Health Accreditation :EHA) 
 

สถานการณ์  
       กรมอนำมัยร่วมกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกันด ำเนินงำนพัฒนำรับรองระบบคุณภำพ
บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)  
ทั้งหมด 9 ระบบ ได้แก่  

1.ระบบกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร  
2.ระบบกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภค   
3.ระบบกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล  
4.ระบบกำรจัดกำรมูลฝอย  
5.ระบบกำรรองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
6.ระบบกำรจัดกำรเหตุร ำคำญ   
7.ระบบกำรจัดกำรกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
8.ระบบกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ และ  
9.ระบบกำรบังคับใช้กฎหมำย  

 เพ่ือน ำไปสู่กำรประเมินรับรองคุณภำพตำมระบบบริกำร  อนำมัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมำย             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบำลนครและเทศบำลเมืองทั่วประเทศ ประมำณ 202 เทศบำล 
สมัครเข้ำร่วมกำรประเมินรับรองจ ำนวน 181 เทศบำล  คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่ำนกำรประเมินพ้ืนฐำน              
จ ำนวน 101 เทศบำล คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่ำนกำรประเมินดีเยี่ยมจนได้รับเกียรติบัตร จ ำนวน 51 เทศบำล            
คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งระบบที่ผ่ำนกำรประเมินมำกที่สุด คือ ระบบกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร รองลงมำเป็น
ระบบกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป และระบบจัดกำรสิ่งปฏิกูล ตำมล ำดับ 
            กรมอนำมัยมีเป้ำหมำยที่จะสนับสนุนให้เทศบำลทุกระดับ สมัครเข้ำรับกำรประเมินระบบคุณภำพ   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของเทศบำลทั่วประเทศท่ีมีประมำณ 2,000 กว่ำแห่ง ซึ่งกรมอนำมัยได้รับกำรสนับสนุน 
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และร่วมกันพัฒนำระบบคุณภำพ
บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกระบบ EHA เป็นระบบที่คุ้มครองสิทธิด้ำนสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ของประชำชนตำมสิทธิและกฎหมำยก ำหนด โดยเทศบำลที่สนใจสมัครเข้ำร่วมประเมินรับรอง  EHA                 
และประเมินตนเองตำมเกณฑ์ นัดหมำยทีมประเมิน  (Auditors) จำกจังหวัดและศูนย์อนำมัย ประเมิน               
ปีละ 1 ครั้ง หำกผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ จะได้รับเกียรติบัตร เพ่ือเป็นกำรยกย่องเทศบำล              
ที่มีกำรพัฒนำได้ดี ที่เป็นกำรคุ้มครองสิทธิประชำชนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
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ตวัชี้วัด  ร้อยละ 60 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบำล) มีมำตรฐำนคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) จ ำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.00   
ตาราง 51 แสดงจ านวนเทศบาลมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)  แยกรายอ าเภอ 

อ าเภอ เทศบาลเป้าหมาย 
(แห่ง) 

เทศบาลมีมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA) 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
เมือง 15 11   73.33 
ป่ำซำง 4  4 100.00 
บ้ำนโฮ่ง 2 2 100.00 
ลี้ 7 2   28.57 
แม่ทำ 7 4   57.14 
ทุ่งหัวช้ำง 1 1 100.00 
บ้ำนธิ 1 1 100.00 
เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 

รวม 40 28   70.00 
 
 

ตัวชี้วัด   ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรพัฒนำระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)                 
มีเทศบำล มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบฯ (EHA) จ ำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00    

 

ตาราง 52 แสดงจ านวนเทศบาลมีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบฯ (EHA) แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ เทศบาลเป้าหมาย 
(แห่ง) 

เทศบาลมีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบฯ (EHA) 
จ านวน  (แห่ง) ร้อยละ 

เมือง 15 15 100.00 
ป่ำซำง 4 4 100.00 
บ้ำนโฮ่ง 2 2 100.00 
ลี้ 7 7 100.00 
แม่ทำ 7 7 100.00 
ทุ่งหัวช้ำง 1 1 100.00 
บ้ำนธิ 1 1 100.00 
เวียงหนองล่อง 3 3 100.00 

รวม 40 40 100.00 
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เทศบำลผ่ำนกำรประเมินรับรองมำตรฐำน ทั้งระดับพ้ืนฐำนและเกียรติบัตร (ผลงำนสะสม              
รับรองมำตรฐำน 3 ปี) จ ำนวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70  มีเทศบำลดีเด่น เทศบำลต้นแบบ จ ำนวน 2 แห่ง  
ได้แก่ เทศบำลต ำบลอุโมงค์ และ เทศบำลต ำบลป่ำสัก    

กำรติดตำม สนับสนุน และประเมินกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม (EHA)             
และโดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอย EHA 4001 (กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป), EHA 4002 (กำรจัดกำรมูลฝอย
ติดเชื้อ) และ EHA 4003 (กำรจัดกำรมูลฝอยที่เป็นอันตรำย) ของเทศบำลเมืองและเทศบำลต ำบลในจังหวัด
ล ำพูน  ผ่ำนกำรประเมินรับรองมำตรฐำนระดับพ้ืนฐำนและเกียรติบัตร จ ำนวน 27 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
67.50) และมีชุมชนต้นแบบ ผ่ำนกำรคัดเลือก ชุมชนปลอดขยะ โดยได้รับรำงวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) ประจ ำปี  2563 (โดยส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่  1 เชียงใหม่ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม) ระดับภำค  ผ่ำนเข้ำสู่กำรคัดเลือกในระดับประเทศแล้ว 2 แห่ง ได้แก่  
  1.) ชุมชนบ้ำนหนองหลุม ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน รำงวัลระดับดีเยี่ยม ชุมชนขนำดกลำง (M) 

2.) ชุมชนบ้ำนไร่ ต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอเมืองล ำพูน ได้รับรำงวัลดีเยี่ยม ชุมชนขนำดใหญ่ (L)  
และผ่ำนเข้ำสู่กำรคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง                   

ในกำรลดคัดแยก กำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชนบ้ำนไร่               
ได้น ำทุกภำคส่วนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยมีแกนน ำชุมชน คณะกรรมกำรชุมชน วัด โรงเรียน ร่วมสนับสนุน 
กำรด ำเนินกิจกรรม มุ่งเน้นกำรจัดกำรขยะต้นทำง สร้ำงควำมตระหนักเรื่องกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน            
โดยใช้หลัก 3Rs และกำรน ำขยะที่แยกแล้วไปใช้ประโยชน์ มีกระบวนกำรน ำมำใช้  และจัดกำรคัดแยกขยะ
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะขำยได้ มีกิจกรรมผ้ำป่ำรีไซเคิล กองทุนขยะบุญสิ่งประดิษฐ์ 
จำกขยะรีไซเคิล จ ำหน่ำยขยะสร้ำงรำยได้ ธนำคำรขยะฯลฯ จัดท ำถังขยะเปียก ปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่              
น้ ำหมักธรรมชำติ น้ ำหมักชีวภำพ กำรเลี้ยงไส้เดือนดิน กำรน ำไปเลี้ยงสัตว์ฯลฯ พร้อมนี้ยังได้ส่งเสริม            
ให้คนในชุมชนคัดแยกและเก็บขยะอันตรำย รวบรวมไปไว้ที่จุดรวบรวมประจ ำหมู่บ้ำนเพ่ือน ำไปก ำจัด            
อย่ำงถูกวิธีอีกด้วย 

ภำพกิจกรรม กำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจ ำปี 2563 
ระดับจังหวัด ร่วมกับ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดล ำพูน คัดเลือกชุมชน 2 แห่ง ได้แก่    
ชุมชนบ้ำนหนองหลุม ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมืองล ำพูน และ ชุมชนบ้ำนไร่ ต ำบลอุโมงค์ อ ำเภอเมืองล ำพูน        
จนได้รับ รำงวัลระดับดีเยี่ยม ระดับภำคและระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2563 
  นอกจำกนี้ จังหวัดล ำพูน ยังได้รับรำงวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอำด” ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระดับกลุ่ม
จังหวัดขนำดเล็ก ซึ่งเป็นกำรรับรำงวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจำก ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ.2561  
กระทรวงมหำดไทย โดยคณะกรรมกำรประกวดกำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอำด ประจ ำปี พ.ศ.2562           
โดยได้ก ำหนดพิธีมอบรำงวัล กำรจัดกำรมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” ระดับประเทศ ในวันที่ 14 กันยำยน 2563 
ณ สโมสรทหำรบก (วิภำวดี) กทม. 
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GAP Analysis  

ปัจจัยหรือปัจจัยเสี่ยง ที่ท ำให้ไม่บรรลุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งส่งใบสมัคร แต่ยังไม่ส่ง
แบบประเมินตนเอง จำกกำรประเมินรับรองมำตรฐำน พบว่ำ กำรด ำเนินงำนตำมกระบวนงำนยังไม่ครบถ้วน  
ขำดเอกสำรหลักฐำน และ อปท.บำงแห่งยังไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนบำงข้อ ซึ่งต้องปรับปรุงยังต้องรอกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำระบบคุณภำพบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมต่อไป 



 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
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การด าเนินงานงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและระบบงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
 
สถานการณ์ 

ปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 1 จังหวัดล าพูนมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
RDU ขั้นที่ 1  จ านวน  8  โรงพยาบาล จากจ านวนทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100   
RDU ขั้นที ่2  มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน 

โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง คิดเป็นร้อยละ 37.5 % ซึ่งผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ 44)  
RDU ขั้นที่ 3  โดยตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในโรงพยาบาลที่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นที่ 2 อีกจ านวน 5 แห่ง 

คือตัวชี้วัดร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล ได้แก่  
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันใน

ผู้ป่วยนอก URI (เกณฑ์ รพช. ร้อยละ 20) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันAD (เกณฑ ์ร้อยละ 20) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW (เกณฑ์ ร้อยละ 50) 
-ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอดAPL (เกณฑ์ ร้อยละ 15) 
โดยโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  RDU หลายแห่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าวบางตัวชี้วัดซึ่งไม่ครบทุกตัว 

ท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ RDU  ขั้นที่ 2 ได้ ซึ่งโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในขึ้นนี้จะต้องมีการ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายใน ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ  2563 ต่อไป  

โดยได้ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ    
Six Auditing Block  ดังนี้ 

 

บริการ  : ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการสั่งใช้ การจ่ายยา การจัดหายา และ Service plan 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด  

คน  :  มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างความตระหนักในผู้สั่งใช้ยา  

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

เทคโนโลยี  : มีโปรแกรมในการรวบรวมและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลตาม
ตัวชี้วัด คือ Program RDU R9  และรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในรพสต.ผ่านระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพจังหวัด (HDC)(ใช้ Hos XP ทุก รพช.ยกเว้น รพ.ล าพูน) โดยมีการกรองข้อมูลดิบเพ่ือความ
ถูกต้อง โดยผู้รับผิดชอบอีกครั้งก่อนรายงาน 

เงิน  :  งบประมาณการด าเนินงานมาจากงบประมาณประจ าปีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูน ผ่านโครงการพัฒนาการด าเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประจ าปี 
2563 งบประมาณเบิกแทนกันจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี 2563 และ งบประมาณเงินบ ารุง
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  

ธรรมาภิบาล  : มีเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
เกณฑ์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสั่งใช้ยาของผู้สั่งใช้  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล : เกณฑ์การด าเนินงาน 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1.โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โรงพยาบาลแม่ข่ายที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
ขั้นที่ 2 และ 3 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
กุญแจ PLEASE 

1.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 2 
- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นใน 4 

กลุ่มโรค 
- ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สตรี

ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต 
3.ติดตามกิจกรรม ขั้นที่ 3 
- ก ารใช้ ย า ในผู้ ป่ วย  ได้ แก่  โรคหอบ หืด 
โรคเบาหวาน 
- ป้องกันการใช้ยาซ้ าซ้อน ได้แก่ RAS NSAID 
- ลดการใช้ยา BZD ในผู้สูงอายุ 
- ไม่ใช้ Non-sedating antihistamine RI  
ในเด็ก 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 50 % 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ 20 % 
 

2.รพ.สต. ส่งเสริมการใช้ยาปฏชิีวนะอย่างรับผิดชอบ  
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ลู กข่ ายที่ ใช้ ย าสม
เหตุผล  
ขั้นที่ 1 และ 2 

ลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะใน  
2 กลุ่มโรค  
ได้แก่ RI และ AD 

ติดตามร้อยละของ รพ.สต. ใน CUP  
ที่ใช้ยาปฏิชีวนะผา่นเกณฑ์ทัง้  
RI และ AD 

Small Success  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 44 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 15 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 46 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 15 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 48 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 50 
RDU ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 

 
ตาราง 53 แสดงผลการด าเนินงานร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

ล า 
ดับ ตัวช้ีวัด รายการข้อมูล 

ภาพรวมจังหวัด 
(ข้อมลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้   
ยาอย่างสมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผ่านเงื่อนไขตาม RDU1 
และ รพ.สต.ผ่านเงื่อนไขตาม RDU2) 

เป้าหมาย 
(จ านวน รพ.ทั้งหมด) 

8 8 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด : 
1. RDU ขั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรพ.ทั้งหมด 

ผลงาน 
1. จ านวน รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 2 

6 6 

       RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ  75.00 75.00 

2. RDU ขั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของรพ.ทั้งหมด 

2. จ านวน รพ. ผ่าน RDU ขั้นที่ 3 1 1 
       RDU ขั้นที่ 3 ร้อยละ 12.5 12.5 
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ตาราง 54 ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 จ าแนกตามโรงพยาบาล 

รายช่ือรพ. 

ระดับ 
A 
S 

M1 
M2 
F1 
F2 
F3 

ผ่าน 
RDU1
(ข้ันท่ี1) 

RDU1 (ข้ันท่ี 2) RDU1 (ข้ันท่ี 3) 

RDU2 
ร้อยละของ รพ.สต. ในเครือข่าย
ระดับอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ใช้ยา
ปฏิชีวนะท้ังโรค RI และ AD 

สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช้ 
Glibenclamide 
ใน DM สูงอายุ/
ไตระดบั 3 

6) ร้อยละ
การใช้ 
NSAIDs 
ในผู้ป่วยไต
ระดับ 3 

7) สตรี
ตั้งครรภ์ท่ี
ใช้ยา 
Warfarin, 
Statin, 
Ergots 

1)  ร้อยละ
ผู้ป่วยท่ีใช้ 
RAS 
blockade 
2 ชนิด
ร่วมกัน 

2)  ร้อยละ
ผู้ป่วย DM 
ใช้ 
Metformin 

3)  ร้อยละ
การใช้ 
NSAIDs 
ซ้ าซ้อน 

4)  ร้อยละ
ผู้ป่วยหืดเร้ือรัง
ได้รับ Inhaled 
corticosteroid 
 

5) ร้อยละผู้ป่วย
สูงอายุได้รับ 
Long acting 
benzodiazepine 

6) ร้อยละเด็ก
ได้รับ  
non-sedating 
antihistamine 

     
1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL ผ่าน 

(แห่ง) 
ท้ังหมด 
(แห่ง) 

ร้อยละ ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 

รพ.ล าพูน s / 27.96 19.89 38.76 7.27 0 4.84 0 0.06 87.87 0.39 64.51 1.14 8.83 17 17 100 / X 

รพ.ป่าซาง F1 / 16.40 16.94 44.24 3.23 0 0.30 0 0 82.19 0.06 84.21 1.03 13.78 13 13 100 / X 

รพ.ลี ้ F1 / 19.62 30.71 49.35 7.25 0 1.27 0 0 84.38 0.13 76.60 1.19 0.55 --13 14 92.86 x x 
รพ.แม่ทา F2 / 13.80 17.45 18.45 6.67 0 9.93 0 0 84.40 0.05 84.12 3.51 2.23 9 9 100 / ∕ 

รพ.บ้านโฮ่ง F2 / 19.29 15.94 47.69 6.25 0 0.28 0 0 70.51 0.10 73.82 1.67 2.96 9 9 100 / X 

รพ.ทุ่งหัวช้าง F2 / 9.02 14.52 41.78 5.56 0 2.29 0 0 89.56 0.19 88.91 3.60 0.81 4 4 100 / X 

รพ.บ้านธ ิ F2 / 19.89 18.53 33.23 5.77 0 0.15 0 0 73.90 0.11 43.02 1.20 0 2 2 100 / x 

รพ.เวียงหนองล่อง F3 / 19.64 19.92 51.95 0 0 0.40 0 0 80.52 0.27 81.45 3.28 1.32 4 4 100 X X 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

A ,S,M1 
≤30% 
M2, 

F1-F3 
≤20% 
ข้ัน 3 
≤20% 

≤ร้อยละ 
20 

≤ร้อยละ 
50 
 

ข้ัน 3 
≤ร้อยละ 

40 

≤ร้อยละ 
15 
 

ข้ัน 3 
≤ร้อยละ 

10 

≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 10 0 ราย ร้อยละ 0 ≥ร้อยละ 80 ≤ร้อยละ 5 ≥ร้อยละ 80 ≤ร้อยละ 5 ≤ร้อยละ 20 
 

ข้ัน 2 ≥ ร้อยละ 60 
ข้ัน 3 ≥ ร้อยละ 80 

  

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1)  A   =  จ านวน รพ.ท่ีผ่าน  
     ข้ันท่ี 2   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน   6  แห่ง  
     ข้ันท่ี 3   ภาพรวมจังหวัด  จ านวน    1  แห่ง  
2)  B    =  จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จ านวน   8  แห่ง 

3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็นรพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 
      ข้ันท่ี 2   คิดเป็นร้อยละ     75.0 
      ข้ันท่ี 3   คิดเป็นร้อยละ    12.5 
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3. GAP analysis  
โดยการประเมิน 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 ซ  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
ตัวชี วัด 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1.ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก และการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดยังมีปัญหาในเรื่องนิยามและความชัดเจนของการ

เก็บข้อมูล เนื่องจากใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น คือ Program RDU R9 แต่ยังไม่ใช่โปรแกรมมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบรับรอง ควรจะมีโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
จากฐานข้อมูลการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจากส่วนกลาง และยังต้องมีการกรองข้อมูลดิบที่ได้เพ่ือความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ท าให้การรายงานผลการด าเนินงานล่าช้าได้หากเกิดการที่จะต้องแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้องเช่น แพทย์ผู้รักษา หรือทีมสหสาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

2.ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในการด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 
คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 4 กลุ่มโรคของโรงพยาบาล คือ ในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจส่วนบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก URI โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน AD บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW และการใช้ยา
ปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด APL ซึ่งพบว่ามีบางโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์บางตัวชี้วัด     
ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป อีกทั้งการรวบรวม
ข้อมูลเป็นคิดข้อมูลแบบสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ท าให้โรงพยาบาลจะต้องปรับกลยุทธ์ในการควบคุมก ากับ
การใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

3.ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาในการด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 3 
คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ FTW ซึ่งลดเกณฑ์จากข้ันที่ 2 ลงจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 40 
ซึ่งจะต้องมีการติดตามและปรับแนวทางการด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ในไตรมาสอ่ืนๆต่อไป 

4.ตัวชี้วัดบางข้อ จะต้องมีการบูรณาการระหว่าง Service plan ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ตัวชี้วัดร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤50% (ขั้นที่ 2) และ≤40%       
(ข้ันที่ 3) และตัวชี้วัด ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบก าหนดทางช่องคลอด ≤15% เป็นต้น 

5.ควรมีการคืนข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้หน่วยบริการทราบอย่างสม่ าเสมอและเป็นประจ า 
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตามผลการด าเนินงาน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคและยังสามารถใช้เป็นข้อมูล
แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานระหว่างกันได้ 

6.การด าเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาล โดยมีเภสัชกรผู้รับผิดชอบเป็นเลขานุการ และมีการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการเภสัชกรรมและ    
การบ าบัด หรือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังมีบางโรงพยาบาลมี
การขับเคลื่อนที่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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การด าเนินงาน งานเครื่องส าอาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ ์

สถานที่ผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอางที่ผ่านการอนุญาตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มี
ผู้ประกอบการจดแจ้ง จ านวน 20 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการยืนยันตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ   
(E-Submission) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ก าหนดระยะเวลาภายใน 30 กันยายน 2563 นี้ 
หลังจากครบก าหนดพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการตรวจสอบสถานที่ต่อไป 

ส าหรับผลการตรวจประเมิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ.2561 พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 
และอยู่ระหว่างพัฒนาสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2563 นี้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการด้านเครื่องส าอางส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในข้อก าหนดของเกณฑ์ฯ ดังกล่าว 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการจดแจ้งเครื่องส าอางผ่านระบบอัตโนมัติ       
(E-Submission) โดยผู้ประกอบการไม่มีการศึกษาขั้นตอนการใช้โปรแกรมฯ  
 

เป้าหมาย 
1.เพ่ือควบคุมก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องส าอางก่อนและหลังออกสู่ตลาด 
2.เพ่ือควบคุมก ากับดูแลสถานประกอบการก่อนประกอบกิจการและภายหลังได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการ 
 

ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1.งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) ด้านเครื่องส าอาง  
ตาราง 55 รายละเอียดงานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control)  
    ด้านเครื่องส าอาง 
ล าดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 

1 สถานที่ผลิตและเก็บรักษาเครื่องส าอาง 16 แห่ง 20 แห่ง 
2 สถานที่น าเข้าและเก็บรักษาเครื่องส าอาง 1 แห่ง 0 แห่ง 
3 การออกตรวจสถานที่ผลิต/น าเข้า เครื่องส าอาง (ขอใหม่) 2 แห่ง 4 แห่ง 
4 ยกเลิกสถานที่ผลิต/ น าเข้า เครื่องส าอาง 0 แห่ง 3 แห่ง 
5 การให้ค าปรึกษา 34 ครั้ง 80 ครั้ง 
6 ด าเนินการรับค าขอจดแจ้งเครื่องส าอาง และพิจารณา 

ค าขอผ่านระบบอัตโนมัติ 
16 ค าขอ 155 ค าขอ 
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2.งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
 

ตาราง 56 รายละเอียดสถานประกอบการด้านเครื่องส าอางแยกเป็นรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 

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) 

สถานที่ผลิตและเก็บรักษา
เครื่องส าอาง 

10 3 1 0 0 4 1 1 20 

ด าเนินการตรวจ 10 3 1 0 0 4 1 1 20 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

2.1 ในปี 2563 มีเป้าหมายของสถานประกอบการด้านเครื่องส าอางที่ออกตรวจสอบเฝ้าระวัง คือ 
สถานที่ผลิตเครื่องส าอางที่ยื่นจดแจ้งผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 20 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างให้
ผู้ประกอบการยืนยันตัวตนในระบบ Skynet ซึ่ง มีก าหนดถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อครบก าหนดดังกล่าว
พนักงานเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบสถานที่ต่อไป 

2.2 สถานที่จ าหน่ายเครื่องส าอาง เป้าหมายด าเนินการจ านวน 82 แห่ง ด าเนินการตรวจสอบ 95 แห่ง 
จากการตรวจสอบสถานที่ พบว่า สถานที่สะอาดเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 116  

2.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้รับการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจฉลากเครื่องส าอางจากสถานที่
จ าหน่าย เป้าหมาย 820 รายการ ด าเนินการตรวจสอบจ านวนทั้งสิ้น 1,651 รายการ คิดเป็นร้อยละ 171 ของ
เป้าหมาย พบถูกต้อง 1,609 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.46 พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตักเตือนและให้เก็บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากไม่ถูกต้องออกจากบริเวณท่ีขาย  

2.4 ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องส าอาง ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด หรือตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น เก็บตัวอย่างตรวจสอบโดยส่งตรวจตามแผนของรถ Mobile 
unit 2 ครั้ง จ านวน 63 รายการ ผ่านมาตรฐาน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 

งานจัดการเรื่องร้องเรียน 
เป้าหมาย 

จ านวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องส าอาง ได้รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ได้รับเรื่องร้องเรียน จ านวน 1 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
  

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
1. การเข้าใช้งานระบบการจดแจ้งเครื่องส าอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-Submission) ผู้ประกอบการ 

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีการศึกษาการเข้าใช้ระบบโปรแกรมฯ ก่อน 
2. สถานประกอบการด้านเครื่องส าอางยังไม่ผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ.2561  
3. ผู้บริโภคยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1.จัดท าสื่อเอกสาร และ ช่องทาง แนะน าการเข้าไปศึกษาโปรแกรมฯ และเอกสาร ที่ อย. ได้จัดท า

สื่อการสอนผู้ประกอบการศึกษาก่อนใช้โปรแกรม 
2.ตรวจสถานประกอบการพร้อมให้ค าแนะน าและจัดท า เอกสารตัวอย่างให้ผุ้ประกอบการตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข้าเครื่องส าอาง      
พ.ศ.2561 และ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่สถานประกอบการที่ยังไม่ด าเนินการตามประกาศฯ 

3.ประชาสัมพันธ์ สื่อการเลือกใช้เครื่องส าอาง 
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การด าเนินงาน งานพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

การพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้รู้จักปกป้องและเรียกร้องสิทธิในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ต้องอาศัยกลวิธีหลายอย่าง เช่น การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ การให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ การมีเครือข่าย      
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1.โครงการปงแม่ลอบจิตอาสาร่วมใจ ใช้ยาสมเหตุผล ชุมชนสุขภาพดี ด้วยวิถี บวร.ร. ชุมชน  

ปงแม่ลอบ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างชุมชนที่สามารถดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ถูกต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวด
เกินจริง ไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา การไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หรือประเด็น
ปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่พบในชุมชนโดยการด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุน
โครงการของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายบ้าน       
วัด โรงเรียนและโรงพยาบาล (บวร.ร.) ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของบุคคลในชุมชนอย่างยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 สร้างจิตอาสา รอบรู้เรื่องยา 
- มีการจัดตั้ง และประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- มีการรับสมัครจิตอาสาในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
- อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย  และเข้าฐานฝึกปฏิบัติการจริง  
กิจกรรมที่ 2 เสริมแนวทางแก้ปัญหาด้วยชุมชน 
- จัดตั้งแกนน าในการด าเนินโครงการโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (บวร.ร) มีการรณรงค์

ส่งเสริม มีข้อตกลงของชุมชน 
กิจกรรมที่ 3 สุขภาพดีทุกคนด้วยวิถี บวร.ร  
- จัดทีมเยี่ยมบ้าน ได้แก่ จนท. รพ.สต. อสม. ให้ความรู้ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และ

แจกถุงผ้าให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติตัว และมอบของอุปโภค บริโภค 
- คัดเลือกจิตอาสาต้นแบบ 
- มีการเปิดศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน 
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ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อโคโร่น่าไวรัส 2019 หรือ โควิด19 ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่ต้องมี

ผู้เข้าร่วมจ านวนมากจะต้องมีการปรับรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และมีการ
มอบหมายภารกิจให้ด าเนินการแยกเป็นแต่ละส่วนแทน ส่วนการประเมินผลโดยสาธารณสุขอ าเภอและ
สาธารณสุขจังหวัด ไม่ได้มีการลงพ้ืนที่ประเมินเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคดังกล่าว จึงต้องประเมินโดย
แบบประเมินหรือการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผ่านระบบสื่อสารไร้สายแทน 
 

2.โครงการ อย.น้อย 
   2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้วยชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปีงบประมาณ 

2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแกนน า อย.น้อย ให้มีความรู้ในการใช้ชุดรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สามารถน าไปใช้สอนนักเรียนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
เพ่ือป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเด็กนักเรียน ผลการด าเนินงาน มีโรงเรียน เข้าร่วมอบรม และครูแกนน าซึ่ง
ผ่ านการอบรมมีการน ารูปแบบการปรับ เปลี่ ยน พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของนัก เรียน ไปใช้                
จ านวน 8 โรงเรียน  

   2.2 มีโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดล าพูน จ านวน 38 โรงเรียน โดยในปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้สนับสนุนชุดทดสอบอาหาร บอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค และฟอร์มาลิน 
ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ด าเนินการงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 

 

3.การสนับสนุนการท างานและส่งเสริมองค์กรผู้บริโภค 
  3.1 มีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จ านวน 20 องค์กร 
  3.2 สนับสนุน Roll Up ให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกอ าเภอๆ ละ 10 ชุด 

 
4.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้   
  4.1 จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ จ านวน 16 ครั้ง 
  4.2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อสม. คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ รพ.สต 
  4.3 สนับสนุนโปสเตอร์และแผ่นพับด้านคุ้มครองผู้บริโภคให้ทุกอ าเภอ 

 
GAP Analysis 

1.การด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในแต่ละกลุ่ม ไม่ต่อเนื่อง  
2.ขาดผู้ดูแลระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการกระตุ้น ติดตามการด าเนินงานและมีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
2.ควรมีผู้ดูแลระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ 
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การด าเนินงาน งานอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

สถานการณ์คุณภาพและความไม่ปลอดภัย ด้านอาหารเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการปรุงประกอบอาหาร รวมทั้งคุณภาพมาตรฐานของ
อาหารแปรรูป ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูน มีสถานประกอบการผลิตและน าเข้าอาหารที่ได้รับ
อนุญาต รวม 317 แห่ง โดยเป็นสถานที่ผลิต จ านวน 310 แห่ง และสถานที่น าเข้า 21 แห่ง ซึ่งมี 14 แห่งเป็นทั้ง
สถานที่ผลิตและสถานที่น าเข้า การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร มีการด าเนินงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-
Marketing Control) และห ลั งผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ออกสู่ ท้ อ งตล าด  (Post-Marketing Control) ใน ปี  2563 
สถานการณ์ปัญหา พบการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหาร เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุญาต ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 60 ตัวอย่าง พบว่าผ่านมาตรฐาน 56 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 93.33 ไม่ผ่าน
มาตรฐาน จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.67  โดยพบ Chlorpyrifos ในผักชีเกิน default limit จ านวน 
1 ตัวอย่าง พบ metalaxyl เกิน default limit ในล าไย จ านวน 1 ตัวอย่าง พบ Coliform และ E coli ในน้ าดื่ม 
จ านวน 1 ตัวอย่าง และพบ pH เกินมาตรฐาน ในน้ าดื่ม จ านวน 1 ตัวอย่าง ผลการสุ่มตรวจอาหาร ณ สถานที่
จ าหน่ายในหน่วยงานสาธารณสุขและชุมชน ตรวจสารปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบอาหาร สุ่มตรวจ จ านวน 
2,440 ตย.  ผ่านมาตรฐาน 2,375 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.34 พบสารปนเปื้อน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
2.66 พบว่า ในตัวอย่างที่สุ่มตรวจไม่พบบอแรกซ์ ซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง alfatoxin  และ    
พบไอโอดีนในเกลือ ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ100 พบว่าตัวอย่างที่พบสารปนเปื้อน จ านวน 65 ตัวอย่าง พบ   
สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า จ านวน 32 ตัวอย่าง จากตัวอย่างน้ ามันทอดซ้ า จ านวน 165 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
19.39 พบสีสังเคราะห์ จ านวน 4 ตัวอย่าง จากตัวอย่างอาหารที่ตรวจสีสังเคราะห์ จ านวน 23 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 17.3 พบฟอร์มาลีน จ านวน 22 ตัวอย่าง จากตัวอย่างอาหารที่ตรวจฟอร์มาลีน จ านวน 215 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 10.23 พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย จ านวน 7 ตัวอย่าง จากตัวอย่างผักผลไม้ จ านวน 
1,161 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.60 การสุ่มตรวจเฝ้าระวัง ณ โรงเรียน ตรวจสารปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบ
อาหารและตรวจหาโคลิฟอร์ม ในอาหาร ภาชนะและมือ โดยใช้ SI2 สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร จ านวน 
15 โรงเรียน ตัวอย่างอาหาร จ านวน 68 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละร้อย 100 สุ่มตรวจโคลิฟอร์ม ในมือ 
ภาชนะ และอาหาร จ านวน 1 โรงเรียน จ านวน 93 ตัวอย่าง ผ่าน 91 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.85  ไม่ผ่าน 
(พบโคลิฟอร์ม) จ านวน 2 ตัวอย่างในมือและน้ าราดขาหมู คิดเป็นร้อยละ 2.15  

สถานการณ์โรคทางเดินอาหาร พ.ศ.2563 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ทั้งสิ้น 2,018 ราย  
คิดเป็นอัตราป่วย 497.10  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  
คิดเป็นอัตราป่วย 2,036.27 ต่อประชากรแสนคน โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 856 ราย  คิดเป็นอัตรา
ป่วย 210.86  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  65  ปี ขึ้นไป  
คิดเป็นอัตราป่วย 407.19 ต่อประชากรแสน 
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ผลการด าเนินงาน 
1.งานก ากับตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-Marketing Control) ด้านอาหาร 

input Process output outcome 
งานอาหาร 
Pre-Marketing Control 
1. สถานที่ผลิต-น าเข้า 

1.1 การด าเนินงานออกใบอนุญาตผลิต
อาหาร 

          1.1.1 ปี 2560 จ านวน 24 ฉบับ 
1.1.2 ปี 2561 จ านวน 16 ฉบับ 
1.1.3 ปี 2562 จ านวน 24 ฉบับ 

      1.2 การด าเนินงานออกใบอนุญาต
น าเข้าอาหาร 

1.2.1 ปี 2560 จ านวน 2 ฉบับ 
1.2.2 ปี 2561 จ านวน 2 ฉบับ 
1.2.3 ปี 2562 จ านวน 4 ฉบับ 

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร 
การอนุญาตจดทะเบียนอาหาร/แจ้ง
รายละเอียดอาหาร  

2.1 ปี 2560 จ านวน 3 ฉบับ 
2.2 ปี 2561 จ านวน 186 ฉบับ  
2.3 ปี 2562 จ านวน 580 ฉบับ 
 

 

 
การวางแผน 
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน
การร่วมออกแบบ แนะน า แก้ไขสถานที่
ผลิต-น าเข้าอาหาร ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง
อาคารเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การด าเนินงานตามแผน 
การอนุญาตสถานที่ 
- ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ
ขออนุญาตผลิต-น าเข้าอาหาร 
-รับเอกสารค าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต
อาหาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร 
- ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต-น าเข้าอาหาร 
- ออกผลการตรวจ (Audit report) 
- รับเอกสารค าขออนุญาตผลิต (อ.1/สบ.1) 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาตผลิต-น าเข้าอาหาร 
- แจ้งผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต 
- ลงข้อมูลในท าเนียบผู้ประกอบการ 
 

 
ผลการด าเนินการ 
การอนุญาตสถานที่ 
สถานที่ผลิต-น าเข้าอาหาร ได้รับการ
ตรวจ-แก้ไข ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
การอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการจดทะเบียน/แจ้ง
รายละเอียดถูกต้องตามประเภทอาหาร 
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงานปี 2563 
-ด าเนินงานออกใบอนุญาตผลิตอาหาร 
จ านวน 27 ฉบับ 
-ด าเนินงานออกใบอนุญาตน าเข้าอาหาร 
จ านวน 6 ฉบับ 
-ด าเนินงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
อาหาร จ านวน 273 ฉบับ 
ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2563 
มีสถานประกอบการด้านอาหาร 317 แห่ง 
-ผลิต 310 แห่ง 
-น าเข้า 21 แห่ง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การอนุญาตสถานที่ 
สถานที่ผลิต-น าเข้าอาหาร เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประเภท
ของอาหารและสภาพพ้ืนที่ของ
สถานประกอบการ 
การอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์มีการจดทะเบียน/แจ้ง
รายละเอียดถูกต้อง  
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input Process output outcome 

 การอนุญาตผลิตภัณฑ์ 
-พิจารณาอนุญาตในระบบ E-submission 
การควบคุมก ากับประเมินผล 
-แบบประเมินสถานที่ผลิต-น าเข้าอาหาร  
-การด าเนินงานเป็นไปตามค าสั่ง คสช. ที่ 
77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
 -ระยะเวลาในการด าเนินการตรวจประเมิน
สถานที่ ไม่เกิน 10 วันท าการ 
-ระยะเวลาในการด าเนินงานออกใบอนุญาต
ผลิตอาหาร ไม่เกิน 6 วันท าการ 
-ระยะเวลาในการด าเนินงานอนุญาตจด
ทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร ไม่เกิน 3 
วันท าการ 
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2.งานก ากับตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด (Post-Marketing Control) ด้านอาหาร 
input Process output outcome 

Post-Marketing Control 
1. การตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการด้านอาหาร  

ปี 60 ปี 61 ปี 62 
189 แห่ง 212 226 

 

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
อาหาร 
 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
อาหาร
แปรรูป 

252 
(99.5) 

241 
(98.7) 

245 
(99.58) 

อาหาร
สด 

1,916 
(96.0) 

1,872 
(97.9) 

2,355 
(97.66) 

 

3. การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 
15 เรื่อง 15 เรื่อง  13 เรื่อง 

 

4. การด าเนินการทางกฎหมายด้าน
อาหาร 
ปี 60 ปี 61 ปี 62 
10 คด ี 16 คด ี 2 คด ี

 
 

 
การวางแผน 

- แผนการตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบ 
การด้านอาหารประจ าปี เป้าหมาย 250 
แห่ง 

- แผนการเก็บตัวอย่างอาหารประจ าปี 
- การเก็บตัวอย่างอาหารกรณีร้องเรียน / 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

- การด าเนินการหาข้อมูลที่ เท็จจริงและ
จัดการเรื่องร้องเรียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- การด าเนิ นการตามกฎหมายมีการ
ตรวจสอบพยานหลักฐานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

- อบรม ประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พนง.จนท., ผู้ประกอบการ, อสม. ฯลฯ 

งบประมาณ 
  - ปี 2560 104,000 บาท 
  - ปี 2561   47,150 บาท 
  - ปี 2562   50,000 บาท 
 

 
ผลการด าเนินงานปี 2563 

- สถานประกอบการด้านอาหาร
ได้ รั บ การตรวจสอบและผ่ าน
มาตรฐานจ านวน 163 แห่ง  

- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปสุ่มเก็บ
ตัวอย่างจากสถานที่ผลิต จ านวน 
60 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 56 ตย. 
คิดเป็นร้อยละ 93.33   

- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห ารส ด สุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่าง 2,440 ตย. ผ่านมาตรฐาน 
2,375 ตย. คิดเป็นร้อยละ 97.34 

- ด าเนินการแก้ ไขเรื่องร้องเรียน
จ านวน 11 เรื่อง 

- ด าเนินคดีตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.
2522 จ านวน 1 คดี 

- ตรวจสอบเฝ้าระวัง สารปนเปื้อน
ในอาหารตามเกณฑ์ความปลอดภัย
ด้านอาหารของจังหวัด พร้อมทั้ง
รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ ร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชน อสม. 
และ อย.น้อย ทุกอ าเภอ 2 ครั้ง/ปี 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- สถานประกอบการอาหารได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

- ผู้ ป ระกอบ การด้ านอาห าร
รั บ ท ร า บ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรการทางกฎหมายและ
นโยบายด้านอาหารของ 
จังหวัดล าพูน 

- ผู้ประกอบการมีความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการ
ผลิตอาหาร 

- ผลิตภัณ ฑ์ อาหารในจั งหวัด
ล าพูนมีคุณภาพและปลอดภัย 

- ประชาชนมีความรู้ในการเลือก
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย  

-    ประชาชนมีสุขภาพดีและ  
     ได้รับการเฝ้าระวังด้านการ  
     คุ้มครองผู้บริโภค 
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input Process output outcome 
5. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 
3 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

โครงการกิจกรรม 
ปี  2560 โครงการความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food Safety) 
ปี  2561 โครงการความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food Safety)  
ปี  2562 โครงการความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food Safety)  
 

การด าเนินงานตามแผน 
- สถานประกอบการด้านอาหารได้รับการ

ตรวจสอบร้อยละ 100 และผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

- ผลิตภัณ ฑ์อาหารแปรรูป ได้ รับการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพและผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 200 ตย. 

- ผลิตภัณฑ์อาหารสดไม่พบสารปนเปื้อน
มากกว่าร้อยละ 70 เป้าหมาย 1,000 
รายการ 

- จัดการเรื่องร้องเรียนตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- การด าเนินการตามกฎหมายด้านอาหาร
พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- อบรม / ประชุมเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง
ตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 

โครงการกิจกรรม 
ปี  2563  โครงการความปลอดภัยด้ าน
อาหาร (Food Safety)  
 

- ตรวจสอบฉลาก ณ สถานที่ผลิต/
จ าหน่าย จ านวน 936 ตัวอย่าง ตก
มาตรฐาน 2 ตัวอย่าง 

- ยกเลิกการประชุมผู้ประกอบการ 
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด โควิด-19  

- ให้ความรู้ด้านวิชาการกับเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 4 ครั้ง (เป็นวิทยากร) 
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input Process output outcome 
 การควบคุมก ากับประเมินผล 

- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 
- แบบตรวจประเมินสถานประกอบการ

ด้านอาหาร 
- เอกสารผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมิน
มาตรฐาน ISO 17025  

- เอกสารผลตรวจอาหารสดเบื้องต้นจาก 
Mobile Unit 

- การด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ
ผู้บริโภคตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- เอกสารผลด าเนินคดีทางกฎหมาย 
- เอกสารเกี่ ยวที่ เกี่ ยวข้องกับการจัด

ประชุมวิชาการ 
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GAP Analysis  ปัญหาส าคัญ 
ปี 2563 จากผลการสุ่มตรวจอาหาร ณ สถานที่จ าหน่าย ตรวจสารปนเปื้อนโดยใช้ชุดทดสอบอาหาร 

สุ่มตรวจ จ านวน 2,440 ตย.  ผ่านมาตรฐาน 2,375 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.34 พบสารปนเปื้อน 65 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.66 พบว่า ในตัวอย่างที่สุ่มตรวจไม่พบบอแรกซ์ ซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง 
aflatoxin  และพบไอโอดีนในเกลือ ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ100 พบว่าตัวอย่างที่พบสารปนเปื้อน จ านวน 65 
ตัวอย่าง พบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า จ านวน 32 ตัวอย่าง จากตัวอย่างน้ ามันทอดซ้ า จ านวน 165 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 19.39 พบสีสังเคราะห์ จ านวน 4 ตัวอย่าง จากตัวอย่างอาหารที่ตรวจสีสังเคราะห์ จ านวน 23 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.3 พบฟอร์มาลีน จ านวน 22 ตัวอย่าง จากตัวอย่างอาหารที่ตรวจฟอร์มาลีน 
จ านวน 215 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.23 พบยาฆ่าแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย จ านวน 7 ตัวอย่าง        
จากตัวอย่างผักผลไม้ จ านวน 1,161 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.60  

จากข้อมูลย้อนหลังปี 2561และ2562 สุ่มตรวจไม่พบบอแรกซ์ ซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารเร่งเนื้อแดง 
โดยผ่านมาตรฐานร้อยละ 100 ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย ปี 2561 พบร้อยละ 1.37 
และปี 2562 พบร้อยละ 1.56 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงมาก ซึ่งยังคงต้องตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป 
สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย ปี 2561 ร้อยละ 9.30 และปี 2562  ร้อยละ 12.17    
สารฟอร์มาลิน พบ ปี 2561 ร้อยละ 4.57  และปี 2562 ร้อยละ 8.84  ซ่ึงพบว่า สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า
และสารฟอร์มาลิน มีแนวโน้มตรวจพบมากข้ึน 

 

ตาราง 57 แสดงข้อมูลการตรวจสารโพลาร์ในน  ามันทอดซ  าและสารฟอร์มาลนิของจังหวัดล าพูนแยกรายอ าเภอ 
1.สารโพลาร์ในน  ามันทอดซ  า 

อ าเภอ 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 
ตรวจ พบ % ตรวจ พบ % ตรวจ พบ % 

เมือง 50 6 12 62 10 29.13 47 13 27.66 
ป่าซาง 3 1 33.33 21 1 12.5 48 5 10.42 
บ้านโฮ่ง 16 0 0 13 3 23.07 25 3 12 
เวียงหนองล่อง 2 0 0 4 0 0 3 0 0 
ลี  3 0 0 3 0 0 14 8 57.14 
ทุ่งหัวช้าง 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
บ้านธิ 0 0 0 4 0 0 1 0 0 
แม่ทา 11 1 9.09 7 0 0 27 3 11.11 

รวม 86 8 9.30 115 14 12.17 165 32 19.39 
 

จากตารางข้อมูลการตรวจสารโพลาร์ แยกรายอ าเภอพบว่า อ าเภอเมือง อ าเภอป่าซาง อ าเภอลี้ 
อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอแม่ทา ยังตรวจพบสารโพลาร์ในระดับที่ไม่ปลอดภัยสูงเกินร้อยละ 10 และ           
มีแนวโน้มตรวจพบมากขึ้น ควรมีการด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการในการใช้น้ ามันทอด
อาหาร และสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง 
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2. ฟอร์มาลีน 

อ าเภอ 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 
ตรวจ พบ % ตรวจ พบ % ตรวจ พบ % 

เมือง 89 7 7.87 62 10 29.13 102 15 14.71 
ป่าซาง 23 0 0 21 1 12.5 42 0 0 
บ้านโฮ่ง 12 1 8.33 13 3 23.07 16 1 6.25 
เวียงหนองล่อง 12 0 0 4 0 0 13 3 23.08 
ลี  13 0 0 3 0 0 14 3 21.43 
ทุ่งหัวช้าง 8 0 0 1 0 0 3 0 0 
บ้านธิ 7 0 0 4 0 0 8 0 0 
แม่ทา 11 0 0 7 0 0 17 0 0 

รวม 175 8 4.57 115 14 12.17 515 22 10.23 
 

จากตารางข้อมูลการตรวจสารฟอร์มาลิน แยกรายอ าเภอพบว่า อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
อ าเภอลี้ ตรวจพบสารฟอร์มาลิน เกินร้อยละ 10 ในปี 2563 แต่อ าเภอบ้านโฮ่ง  มีแนวโน้มลดลง จากข้อมูล
แหล่งที่มาและชนิดของอาหารที่ตรวจพบฟอร์มาลิน พบว่า อาหารที่ตรวจพบฟอร์มาลิน ในปี 2563 จ านวน 
22 ตัวอย่าง พบในปลาหมึกกรอบ จ านวน 19 ตัวอย่าง สไบนาง จ านวน 3 ตัวอย่าง ควรมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา แต่ด้วยผู้จ าหน่ายยืนยันว่าไม่ได้เติมสารฟอร์มาลินในสินค้าที่จ าหน่าย  และการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการไม่สามารถยืนยันผลได้ว่าสารฟอร์มาลินที่พบเกิดจากการเติมหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น 
การแก้ปัญหาในพื้นที่อาจจะท าได้เพียงการแนะน าผู้จ าหน่ายให้เปลี่ยนแหล่งซื้อ และสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1.ควรผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัย ผ่าน พชอ. 
2.ควรมีการสื่อสารข้อมูล/การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบจากการ

บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย 
3.ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง 
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การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ ์

จังหวัดล ำพูนมีสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพและผลิตภัณฑ์สุขภำพจ ำนวนมำก ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ต้องตรวจสอบและดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำน
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพ และส่วนหนึ่งพบว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพนี้ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนจึงด ำเนินกำรตักเตือนและให้โอกำสปรับปรุงแก้ไข แต่บำงครั้ง
ก็ยังพบข้อผิดพลำดอยู่ถึงแม้จะมีกำรแก้ไขไปแล้วบำงส่วน จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2561 มีกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับทั้งหมด 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 ปี  2562 มีกำรด ำเนินกำร
เปรียบเทียบปรับจ ำนวน 11 รำย แยกเป็น พ.ร.บ.อำหำร 2 รำย และ พ.ร.บ.ยำ 9 รำย คิดเป็นมูลค่ำ 61 ,100 
บำท ส ำหรับปี 2563 มี กำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับจ ำนวน 2 รำยและส่งพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร
ต่อ 1 รำย แยกเป็น พ.ร.บ.อำหำร 1 รำย พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ 1 รำย และ พ.ร.บ.เครื่องส ำอำง 1 รำย      
คิดเป็นมูลค่ำ 15,000 บำท 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้ที่ฝ่ำผืนกฎหมำยด้ำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสุขภำพ  (ผู้ที่ฝ่ำผืน

กฎหมำยด้ำนอำหำร / ยำ / ยำเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท / เครื่องมือแพทย์ / เครื่องส ำอำง / 
วัตถุอันตรำย / ผู้น ำเข้ำ ณ ด่ำนอำหำรและยำ / สถำนพยำบำล / สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ) 
 

ผลการด าเนินงาน เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
มีกำรด ำเนินกำรเปรียบปรับจ ำนวน  1 รำยและส่งพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรต่อ 1 รำย 
- มูลค่ำที่ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ คิดเป็นมูลค่ำ 15,000 บำท  
- แยกเป็น พ.ร.บ.อำหำร 1 รำย พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ 1 รำย และ พ.ร.บ.เครื่องส ำอำง 1 รำย  

 

พ.ร.บ. ฐานความผิด (มาตรา) โทษ (มาตรา) จ านวนราย 
อำหำร พ.ศ. 2522 6(10) 51 1 
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 15 85 (ส่งพนักงำนสอบสวน) 1 
เครื่องส ำอำง 32(6) 79 วรรค 1 1 

 
 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา 
1. กำรด ำเนินกำรหรือกำรส่งรำยงำนข้อมูลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอยังมีไม่มำก 
2. ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำย 

  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ชี้แจง และส่งเสริมให้มีกำรส่งรำยงำนข้อมูลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ 
2. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ในด้ำนกำรสืบสวน ประมวลหลักฐำนให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  

และเชิญนิติกรร่วมด ำเนินกำร 
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งานด่านอาหารและยา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ์  
ด่านอาหารและยาจังหวัดล าพูน  เป็นด่านที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดล าพูน       

มีบทบาทหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ได้
คุณภาพและถูกกฎหมาย อันได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ต่อ  
จิตและประสาท และยาเสพติด สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยาล าพูน        
เป็นสินค้าที่น าเข้ามาโดยช่องทางไปรษณีย์  ส่วนใหญ่การน าเข้าสินค้าร้อยละ 95 ผู้น าเข้ามีวัตถุประสงค์น าเข้า
มาเพ่ือการบริโภคเองหรือใช้ส่วนตัว นอกจากนั้น จะน าเข้ามาเพ่ือเป็นของรางวัล เป็นต้น  

เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว สื่อออนไลน์เข้า
มามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ข้อมูลการตรวจสอบจากด่านไปรษณีย์ พบว่า 
การน าเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจ านวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องส าอาง และเครื่องมือแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ ว่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จะต้องยื่นค าขอน าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ก่อนน าเข้า เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2563 งานด่านอาหารและยาล าพูน ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกรายการที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องแสดงหลักฐาน ในการยื่นค าขอ
น าเข้า ณ ด่านอาหารและยาล าพูน หากพบว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายของประเทศไทย 
จะไม่สามารถด าเนินการน าเข้าได้ 
 
เป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกรายการที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยา ล าพูน ได้รับการตรวจสอบและควบคุม
ก ากับดูแลทุกรายการ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกรายการ 
 
ผลการด าเนินงาน  

การตรวจสอบและพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้า ณ ด่านอาหารและยาจังหวัดล าพูน ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้ประกอบการยื่นค าขอน าเข้า 2 ฉบับ จ านวน 2 ใบขน จ านวนทั้งสิ้น 11 รายการ 
แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 11 รายการ จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าเข้าอาหารได้
ทั้งหมด 11 รายการ มูลค่าการน าเข้า 4,831.51 บาท รายละเอียดดังตาราง   
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ตาราง 58 ข้อมูลตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยาจังหวัดล าพูน  
              ปีงบประมาณ 2563 

วันที่
ตรวจสอบ 

วันที ่
น าเข้า 

ชื่อผู้น าเข้า 
ประเภท

ผลิตภัณฑ ์
ประเทศ
ต้นทาง 

จ านวน
รายการ 

มูลค่า 
(บาท) 

ผลการตรวจ การด าเนิน 
ถูกต้อง ไม่

ถูกต้อง 
น าเข้า

ได้ 
ห้าม

น าเข้า 
3/10/2562 3/10/2562 บริษัท  ทา

ไท อินเตอร์
เน ช่ันแนล
จ ากัด 

อาหาร China 7 
รายการ 

3,151.61 / - / - 

5/11/2562 5/11/2562 บริษัท  ทา
ไท อินเตอร์
เน ช่ันแนล
จ ากัด 
 

อาหาร 
 
 

China 4 
รายการ 

1,671.90 / 
 
/ 

- 
 
- 

/ 
 
/ 

- 
 
- 

 
Gap Analysis 

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    
ซึ่งในแต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่จะน าเข้าประเทศไทย ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบ 
ข้อก าหนด และกฎหมายของประเทศไทย มีผลให้ผู้น าเข้าบางรายไม่สามารถน าเข้าผลิตภัณฑ์นั้นได้ เช่น 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทยา จะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า 

2.เนื่องจากปริมาณการน าเข้ามีจ านวนน้อย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ าด่าน ซึ่งจะออกไปพิจารณา
และตรวจสอบก็ต่อเมื่อมีผู้ประกอบการแจ้งเท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้กับ
ประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าและน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ 

2.จัดท าแผ่นพับหรือเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอ
น าเข้า เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการรับบริการมากยิ่งข้ึน 
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งานสถานพยาบาลเอกชน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เป็นการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมาย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ล าพูนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะสถานพยาบาลที่ขออนุญาต การให้บริการสุขภาพดังกล่าว
เป็นไปตามมาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานหรือขอบข่ายตามวิชาชีพนั้นๆ สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดล าพูน
ได้รับการควบคุมก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐาน
สถานพยาบาลในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเป็นผู้ตรวจสอบ 
และได้รับการชี้แจงนโยบายจากผู้อนุญาตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

ในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563)               
มีสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวนทั้งสิ้น 166 แห่ง โดยแบ่งเป็น สถานพยาบาลประเภท            
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จ านวน 2 แห่ง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(คลินิกเอกชน) จ านวน 164 แห่ง และจังหวัดล าพูนเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จ านวนมาก ท าให้มี
สถานพยาบาลอ่ืนซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ เป็น
สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและการควบคุมและป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม)  จ านวน 50 แห่ง และมีสถานพยาบาลเคลื่อนที่
ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะเป็นที่ให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
เพ่ือการตรวจดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกัน
สุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจ าปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้นซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  

นอกจากนั้นยังพบว่าคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงามได้รับความนิยมมากขึ้น และ           
มีแนวโน้มที่จะเปิดให้บริการในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งยังมีกระแสการแข่งขันการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
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  
1.งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control)  
แผนภูมิ 31 แสดงจ านวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้
     ค้างคืนจ านวนสถานพยาบาลที่เปิดใหม่ และจ านวนสถานพยาบาลที่แจ้งเลิกในจังหวัดล าพูน   
     ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 - 2563  

 

 
 
ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 มีดังนี้ 

1.คลินิกเอกชน แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล จ านวน 8 แห่ง 
2.คลินิกเอกชนยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและได้รับการอนุญาตให้ประกอบ

กิจการสถานพยาบาลทั้งหมด 29 แห่ง 
3.ออกตรวจสถานที่เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต จ านวน 29 ครั้ง 
4.สถานพยาบาลยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและใบอนุญาต

ด าเนินการสถานพยาบาล จ านวน 90 ค าขอ  
5.การให้ค าปรึกษางานสถานพยาบาลแก่ผู้ขออนุญาตด้านสถานพยาบาล (มาด้วยตนเองและ 

ทางโทรศัพท์) จ านวน 130 ราย 
6.การรับทราบการออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 81 ครั้ง 
7.การด าเนินงานด้านการอนุญาตโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล มีผู้ยื่นค าขอ 7 ราย  
- อนุญาตโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล จ านวน 7 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 กันยายน 2563 จ านวนทั้งสิ้น 166 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 26 4 3 2 3 5 2 0 45 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 19 4 0 0 0 1 0 0 24 
คลินิกทันตกรรม 27 2 1 0 0 1 1 0 32 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 7 2 2 0 8 3 12 4 38 
คลินิกกายภาพบ าบัด 3 1 0 0 0 0 1 0 5 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 1 0 0 0 0 1 0 5 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 5 1 0 0 0 0 0 0 6 
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ  
สาขาการแพทย์แผนจีน 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ  
สาขากิจกรรมบ าบัด 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

คลินิกการผดุงครรภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
สหคลินิก 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

รวม 99 16 6 2 11 11 17 4 166 

 
2.งานควบคุม ก ากับสถานพยาบาลหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) 

1)  การตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานประจ าปีสถานพยาบาล 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานพยาบาล 

ในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละ 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 าการตรวจประเมินมาตรฐาน ประจ าปี 

2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยคณะท างานตรวจสอบมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนจังหวัดล าพูน พบว่า ผ่านมาตรฐานทั้ง 2 แห่ง 
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สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
เป้าหมายในการตรวจเฝ้าระวังประจ าปี จ านวน 143 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
ผลการด าเนินงาน 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในเขตอ าเภอเมืองล าพูน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

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

ตาราง 60 ผลการตรวจสอบเฝ้าระวังคลินิกในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563  
 

 
ตัวช้ีวัด 

 

รายการข้อมูล เมือง 
 

ป่า
ซาง 

บ้าน 
ธิ 

เวียง
หนอง
ล่อง 

บ้าน
โฮ่ง 

แม่
ทา 

ล้ี ทุ่ง
หัว
ช้าง 

ภาพรวม
จังหวัด 
 

สถานพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
(ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย 84 14 6 2 11 9 12 5 143 

แจ้งเลิก
ระหว่างปี 

2 0 0 0 0 0 2 0 4 

เป้าหมายใน
การตรวจ 

82 14 6 2 11 9 10 5 139 

ผลงาน 82 14 6 2 11 9 10 5 139 
อัตรา/ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

2) การด าเนินงานในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน  
ในปีงบประมาณ 2563 มีการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด

ล าพูน ทั้งหมด 2 เรื่อง และด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว 
  

Gap Analysis 
1.แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตมีการปรับปรุงใหม่ 

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

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

3.ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลกับประชาชนทุกภาคส่วน ยังไม่เพียงพอ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือทางLine เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย
ทั้งระดับอ าเภอและต าบล รวมถึงประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและเลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
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แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ด้านวัตถุออกฤทธิ์ และ ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

สถานการณ ์
จังหวัดล ำพูนมีสถำนที่ประกอบกำรด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด โดยสถำนประกอบกำรด้ำน

ยำ มีจ ำนวนสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ สถำนที่ขำยยำบรรจุเสร็จที่มิใช่ยำอันตรำย
หรือยำควบคุมพิเศษ สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็ จส ำหรับสัตว์ 
สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ ตำมล ำดับ มีร้ำนขำยยำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ จ ำนวน 8 ร้ำน 
คือ ร้ำนเทอดศักดิ์เภสัชกร ร้ำนขำยยำเพรียว สำขำล ำพูน วิเชียรเภสัช บ้ำนเส้งเภสัช วัตสันฟำร์มำซี สำขำ บิ๊ก
ซี ล ำพูนวัตสันฟำร์มำซี สำขำ แจ่มฟ้ำช้อปปิ้ง มอลล์ ฟำสซิโน สำขำตลำดหนองดอก ล ำพูน และ สุวรีย์เภสัช 
ส่วนสถำนที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 จะเป็น
สถำนพยำบำลเอกชน (โรงพยำบำลเอกชน , คลินิก) สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท 2  
จะเป็นโรงพยำบำลของรัฐและโรงพยำบำลเอกชน รำยละเอียดตำมตำรำง  
 

รายละเอียด 
จ านวน (แห่ง) 

ปี 2562 ปี 2563 
1. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 77 82 

2. สถำนที่ขำยวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสำท ประเภท 3 หรือ 4 - - 
3. สถำนที่จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษประเภท 3 - - 
4. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯที่มิใช่ยำอันตรำยหรือยำควบคุมพิเศษ 17 16 
5. สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7 7 
6. สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำบรรจุเสร็จ ส ำหรับสัตว์ 5 5 
7. สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2 2 
8. สถำนที่น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำในรำชอำณำจักร 1 1 
9. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (รพ.รัฐ) 8 8 
10. สถำนที่มีใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (สถำนพยำบำลเอกชน) 4 4 
11. สถำนที่มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3 2 2 
12. สถำนที่มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 4 10 10 
13. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท (รพ.รัฐ) 8 8 
14. สถำนที่จ ำหน่ำยหรือมีไว้ซึ่งยำเสพติดให้โทษประเภท  
     (สถำนพยำบำลเอกชน) 

2 2 

15. ร้ำนขำยยำคุณภำพ 6 8 
 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้ำนยำก่อนและหลังออกสู่ตลำด 
2. เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลสถำนประกอบกำรก่อนประกอบกิจกำรและภำยหลังได้รับอนุญำตให้

ประกอบกิจกำร 
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ผลการด าเนินงาน  
1.งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-Marketing control) 

ด้ำนยำ วัตถุออกฤทธิ์และยำเสพติด เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต กำรเปลี่ยนแปลงไขรำยกำรในใบอนุญำต ยำ วัตถุออกฤทธิ์ ยำเสพติด และยังมีกำรให้บริกำร
ปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำร โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน    

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน 10/10 แห่ง/ฉบับ 10/10 แห่ง/ฉบับ 14/14แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 9  ฉบับ 9  ฉบับ 9  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 21  ฉบับ 21  ฉบับ      14 ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันฉบับต่ออำยุ 0   ฉบับ 0   ฉบับ 5 ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน 100   ฉบับ 100   ฉบับ 102 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 1 ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 180  ครั้ง 180  ครั้ง 170 ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 10  ครั้ง 10  ครั้ง 14 ครั้ง 
2) ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยา

บรรจุเสร็จฯ 
   

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบัน  0 แห่ง/ฉบับ 0 แห่ง/ฉบับ 0 แห่ง/ฉบับ 
แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำ
บรรจุเสร็จฯ 

0  แห่ง 0  แห่ง 1 แห่ง 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันเฉพำะยำ
บรรจุเสร็จฯ ฉบับต่ออำยุ 

0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 17  ฉบับ 17  ฉบับ 16 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

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

0  ครั้ง 0  ครั้ง 0  ครั้ง 

3) ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ    

ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนโบรำณ 0 แห่ง/ฉบับ 0 แห่ง/ฉบับ 0 แห่ง/ฉบับ 
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ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนโบรำณ 2  ฉบับ 2  ฉบับ 2  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 0  ฉบับ 

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

ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ        0  ครั้ง        0  ครั้ง 0  ครั้ง 
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ส าหรับสัตว์ 

   

4) ออกใบอนุญำต ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุ
เสร็จส ำหรับสัตว ์

    1  แห่ง/ฉบับ    1  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ส ำหรับสัตว ์

       0  ฉบับ        0  ฉบับ  0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 0  ฉบับ 
ออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ส ำหรับสัตว์ฉบับต่ออำยุ 

       0  ฉบับ        0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ส ำหรับสัตว ์

       3  ฉบับ        3  ฉบับ 5 ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต        0  ฉบับ        0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ        6  ครั้ง        6  ครั้ง 8 ครั้ง 
ออกตรวจสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
ส ำหรับสัตว ์

1  ครั้ง 1  ครั้ง 0  ครั้ง 

   5) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ/ น าหรือ
สั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร    

 

ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 
ออกใบอนุญำต น ำหรือสั่งยำแผนโบรำณเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักร 

1  แห่ง/ฉบับ 1  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณฉบับต่ออำยุ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 
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ผลการด าเนินงาน 
ปริมาณงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตยำแผนโบรำณ 7  ฉบับ 7  ฉบับ 7  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

อนุญำตผลิตยำตัวอย่ำง 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนยำแผนโบรำณ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 20  ครั้ง 20  ครั้ง 15  ครั้ง 

ออกตรวจสถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 1  ครั้ง 1  ครั้ง 0 ครั้ง 
 6) ใบอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดใหโ้ทษใน
ประเภท 2 (รพ.รัฐ)    

ออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยซึ่งยำเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 0  แห่ง 0  แห่ง 0  แห่ง 

ขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต ยส.2 1  แห่ง 1  แห่ง 0  แห่ง 

ต่ออำยุใบอนุญำต ยส.2 8  ฉบับ 8  ฉบับ 8  ฉบับ 

ออกใบแทนใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 10  ครั้ง 10  ครั้ง 8  ครั้ง 

7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์    

ออกใบอนุญำตขำยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  13  แห่ง/ฉบับ 13  แห่ง/ฉบับ 1  แห่ง/ฉบับ 
ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3  

0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 

ออกใบอนุญำตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 4  

0  แห่ง/ฉบับ 0  แห่ง/ฉบับ 1  แห่ง/ฉบับ 

แจ้งเลิกใบอนุญำต คจ.2 2  ฉบับ 2  ฉบับ 2  ฉบับ 

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต 3  ฉบับ 3  ฉบับ 0  ฉบับ 

ออกใบอนุญำต คจ.2 ฉบับต่ออำยุ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 
ต่ออำยุใบอนุญำต คจ.2 16  ฉบับ 16  ฉบับ 13  ฉบับ 
ออกใบแทนใบอนุญำต 0  ฉบับ 0  ฉบับ 0  ฉบับ 

ให้ค ำแนะน ำ/ ปรึกษำ/ รับเอกสำรค ำขอ 40  ครั้ง 40  ครั้ง 30  ครั้ง 
8) ด าเนินการตรวจสถานที่ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต 12 ครั้ง 12 ครั้ง 14 ครั้ง 
9) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านยา/ยาเสพติด/
วัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 227 ครั้ง 227 ครั้ง 252 ครั้ง 
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2 งานควบคุม ก ากับ ผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-Marketing control) 
2.1 ในปี 2563 มีเป้ำหมำยของสถำนประกอบกำรด้ำนยำที่ออกตรวจสอบเฝ้ำระวัง จ ำนวนทั้งหมด 

113 แห่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย ดังแสดงในตำรำง 
ตาราง 61  แสดงข้อมูลสถานประกอบการด้านยาที่ได้รับการตรวจสอบในปี 2563 
 

ประเภทสถำนที่ 
ปี 2561  (แห่ง) ปี 2562  (แห่ง) ปี 2563  (แห่ง) 

เป้ำหมำย จ ำนวนที่
ตรวจ 

เป้ำหมำย จ ำนวน
ที่ตรวจ 

เป้ำหมำย จ ำนวน
ที่ตรวจ 

สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบัน 77 77 79 79 82 82 
สถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จฯ 17 17 17 17 16 16 
สถำนที่ขำยยำสัตว์ 4 4 5 5 5 5 

สถำนที่ขำยยำแผนโบรำณ 2 2 2 2 2 2 

สถำนที่ผลิตยำแผนโบรำณ 7 7 7 7 7 7 

สถำนที่น ำเข้ำยำแผนโบรำณ 1 1 1 1 1 1 

รวม 106 106 109 109 113 113 

ร้อยละ 100 100 100 

 
 จำกกำรตรวจสอบสถำนที่ขำยยำ จ ำนวน 113 แห่ง พบว่ำทุกแห่งมีกำรด ำเนินกำรปรับพ้ืนที่กำร
ให้บริกำรเพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด19 
 

ตาราง 62 แสดงข้อมูลสถานประกอบการด้านยา ทีไ่ด้รับการตรวจสอบในปี 2563 แยกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
 

จ านวนสถานที่ (แห่ง) รวม 
ขย.1 ขย.2 ขย.3 ผยบ. ขยบ. นยบ   

เมือง 51 3 3 5 2 1 65 
ป่ำซำง 12 6 0 2 0 0 20 
บ้ำนโฮ่ง 5 2 0 0 0 3 10 
เวียงหนองล่อง 3 1 0 0 0 0 4 
ทุ่งห้วช้ำง 1 0 0 0 0 0 1 
ลี้ 5 3 0 0 0 0 8 
แม่ทำ 3 1 1 0 0 0 5 
บ้ำนธิ 2 0 1 0 0 0 3 

รวม 82 16 5 7 2 1 113 
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2.2 สืบเนื่องจำกกำรขออนุญำตขำยยำแผนปัจจุบันต้องจัดให้เป็นไปตำมตำมกฎกระทรวง เรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2556 ข้อ 16(2) 
ผู้รับอนุญำตจะต่ออำยุใบอนุญำตขำยยำได้ต้องผ่ำนกำรตรวจประเมิน มำตรฐำนตำมวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน 
(Good Pharmacy Practice : GPP)  ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ 
อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชนในสถำนที่ขำยยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557 
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2557  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ในกำรผ่ำนกำรตรวจประเมินตำมหลักวิธีปฏิบัติทำงเภสัชกรรมชุมชน ลงวันที่ 8 เมษำยน 2559 และ 
หนังสือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่ สธ 1009.5/1598 ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561 ผลกำร
ตรวจประเมินร้ำนขำยยำที่ตำมเกณฑ์ GPP 20 ร้ำน แก้ไขและผ่ำนประเมินแล้วทั้ง  20 ร้ำน  

2.3 ผลิตภัณฑ์ยำ มีเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบฉลำกยำ จ ำนวน 820 รำยกำร ด ำเนินกำรตรวจสอบ
โดยกำรสุ่มตรวจฉลำกยำจำกสถำนที่ขำยยำ จ ำนวนทั้งสิ้น 820 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้ำหมำย   
ซึ่งไม่พบว่ำมีฉลำกยำที่ไม่ถูกต้อง 

2.4 มีกำรเก็บตัวอย่ำงยำแผนโบรำณตรวจวิเครำะห์เพ่ือเฝ้ำระวั งกำรปลอมปนเชื้อ จ ำนวน 1 
รำยกำร ผลกำรตรวจสอบพบเชื้อแบคทีเรีย และมีกำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนเสเตียรอยด์ 40 รำยกำร ผ่ำน 35 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 87.5 

 

3.โครงการรับยาใกล้บ้าน ลดแออัดโรงพยาบาล เครือข่าย ร.พ.ล าพูน“รับยาร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ” 
กำรด ำเนินกำร Phase 1 : เริ่มด ำเนินกำร 15 ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 ด ำเนินกำรใน อ. เมือง ล ำพูน 

มีร้ำนยำในโครงกำร 15 ร้ำน ครอบคลุม 2 โรค คือ เบำหวำน และ ควำมดันโลหิตสูง โดยเลือกใช้ Model 1 
(โรงพยำบำลจัดส่งยำผู้ป่วยรำยคนให้เภสัชกรร้ำนยำในเขตอ ำเภอเมืองล ำพูนเพ่ือส่งมอบผู้ป่วย) 

กำรด ำเนินกำร Phase 2 : เริ่มด ำเนินกำร 1 เมษำยน 2563 ขยำยเครือข่ำยร้ำนยำ จำก 15 ร้ำน 
เป็น 22 ร้ำน ครอบคลุม  4  อ ำเภอ ดังนี้ อ ำเภอเมือง 18 ร้ำน อ ำเภอแม่ทำ 2  ร้ำน อ ำเภอป่ำซำง 1 ร้ำน และ 
อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง  1 ร้ำน  และ ขยำยกลุ่มผู้ป่วย จำก 2 โรค เป็น 7 โรค คือ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง        
โรคทำงจิตเวช โรคหอบหืด ลมชัก โรคเกำท์ และต่อมลูกหมำกโต  

ต่อมำ วันที่ 22 มิ.ย.2563  คณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ รพ.ล ำพูนมีมติสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร Model 3 (ร้ำนยำส ำรองยำและจัดยำเอง โดยยำเป็นยำบริษัทเดียวกับรพ.ล ำพูน ซึ่ง GPO            
เป็นผู้จัดหำยำให้ มีร้ำนขำยยำเข้ำร่วมจ ำนวน 8 ร้ำน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินการ ระยะเวลา จ านวนโรค จ านวนผู้ป่วย(ราย)/ใบสั่งยา(ใบ) 

Phase 1 15 ต.ค.2562 –  
31 มี.ค. 2563  

2  โรค 
 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสม 773   รำย  
ใบสั่งยำสะสม 1,752 ใบ 

Phase 2 1 เม.ย.2563  
– 7 ส.ค.  63 

7  โรค 
 

จ ำนวนผู้ป่วยสะสม  209     รำย        
ใบสั่งยำสะสม 1,808      ใบสั่ง 

รวม 2 phase จ ำนวนผู้ป่วยสะสม  982   รำย       ใบสั่งยำสะสม   3,560   ใบสั่ง 
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ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย 
 

4.การประชุมวิชาการด้านยาและการต่ออายุใบอนุญาตยา ประจ าปี 2563 
จัดประชุมวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562 ที่ ร้ำนอำหำรเรือนแพ  ต.ในเมือง อ.เมืองล ำพูน จังหวัด

ล ำพูน มีร้ำนขำยยำเข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 45 ร้ำน 
 

5.งานจัดการเรื่องร้องเรียน 
เป้าหมาย  
จ ำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพด้ำนยำได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 
ได้รับเรื่องร้องเรียน จ ำนวน 2 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้ภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

     
6.งานบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เครื่องมือแพทย์ 

เป้าหมาย  
ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบังคับใช้ตำมกฎหมำยต่อผู้ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนยำ เครื่องมือแพทย์ 

 

พบกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 3 รำย มีกำรด ำเนินกำรส่งพนักงำนสอบสวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

7. งานตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านวัตถุเสพติด 
7.1 สถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุเสพติด ที่ได้รับอนุญำตผ่ำน สสจ.ล ำพูน 17 แห่ง ตรวจสอบ 17 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 100  

 

รายการ เป้าหมาย (นาที) ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ร้อยละที่ลดลง 

ระยะเวลารอคอยรวมผู้ป่วยนอก น้อยกว่า  120 126 180 150 16.67 

ระยะเวลารอคอยรับยา ลดลงร้อยละ 25 32.19 31.58 19.63 37.84 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน(เรื่อง) 9 1 4 2 
ผลงาน(ร้อยละ) 100 100 100 100 

   ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน(เรื่อง) 3 2 9 3 
 ผลงาน(ร้อยละ) 100 100 100 100 

ข้อมูล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน(แห่ง) 18 15 17 17 
 ผลงาน(ร้อยละ) 100 100 100 100 
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7.2 ตรวจสอบเอกสำรกำรขออนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่        
ไม่ใช่เฮมพ์ จ ำนวน 3 รำย  

7.3 ประชุมคณะท ำงำน Service Plan สำขำกัญชำ จ ำนวน 3 ครั้ง วันที่ 7 ก.พ. และ 5 มิ.ย. 2563  
7.4 จังหวัดล ำพูน มีโรงพยำบำลของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งได้รับได้รับหนังสือส ำคัญ จ ำหน่ำยซึ่ง

ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชำ) และทุกแห่งมีกำรเปิดให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์คิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยมีรำยละเอียดกำรเปิดให้บริกำรคลินิกดังนี้ โรงพยำบำลทุกแห่งเปิดให้บริกำรคลินิกให้ค ำปรึกษำ
กัญชำทำงกำรแพทย์และเปิดให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยและมียำต ำรับแผนไทยทุกแห่ง และ
โรงพยำบำลเปิดให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันมี 1 แห่ง คือ โรงพยำบำลล ำพูนและรพ.
บ้ำนธิอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ที่มี คือน้ ำมันกัญชำ 1.7% THC 5 mL ของ
โรงพยำบำล เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ยำต ำรับแผนไทยของโรงพยำบำลพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร ได้แก่ ยำ
ท ำลำยพระสุเมรุ ยำศุขไสยำศน์ และยำแก้ลมแก้เส้น 
 

ตาราง 63   แสดงผลกำรด ำเนินกำรในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ 

 
จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรในคลินิก(รับยำและให้ค ำปรึกษำ) จ ำนวน 245 รำย โดยมีผู้ป่วยรับยำแผน

ปัจจุบัน 40 รำย และรับยำแผนไทย 66 รำย รวมผู้ป่วยรับยำกัญชำทำงกำรแพทย์ 106 รำย เกิดอำกำร
ข้ำงเคียง 3 รำย คือจำกยำ แก้ลมแก้เส้น พบค่ำ Enzyme ตับเพ่ิมสูงขึ้น ยำศุขไสยำศน์ เกิดอำกำรคลื่นไส้ 
อำเจียน และจำกน้ ำมันกัญชำพบหลับไปไม่ตื่น เนื่องจำกใช้เกินขนำด 

 

รพ. 

จ านวนผู้
เข้ารบั

บริการใน
คลินิก(รับ
ยาและให้
ค าปรึกษา) 
 

การรับบริการผลิตภัณฑ์กัญชาที่จ่ายแก่ผู้ป่วย  
รับยา
แผน

ปัจจุบนั 
(ราย) 

รับยา 
แผน
ไทย 

(ราย) 

น  ามันกัญชา
อภัยภูเบศร ศุขไสยาศน ์

ท าลายพระ
สุเมร ุ

ยาแก้ลมแก้
เส้น 

ติดตาม
ผลการ
รักษา 
(ราย) 

*เกิด          
side 
effect 
(ราย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) 

1. รพ.ล ำพูน 178 40 19 40 101 11 360 5 60 4 60 59 1 

2. รพ.แม่ทำ 4 - 2 - - 2 25 - - - - - 1 

3.รพ.บ้ำนธ ิ 28 - 14 - - 5 30 9 55 - - 14 0 

4.รพ.ป่ำซำง 9 - 9 - - 8 190 1 6 - - 6 0 

  5.รพ.เวียงหนองล่อง 3 - 2 - - 2 14 - - - - 2 1 

6. รพ.บ้ำนโฮ่ง 2 - 1 - - 1 5 - - - - - - 

7. รพ.ลี ้ 1 - - - - - - - - - - 1 - 

8. รพ.ทุ่งหัวช้ำง 20 - 19 - - 7 200 12 345 - - 19 - 

รวม (ราย) 245 40 66 40 101 36 824 27 466 4 60 101 3 
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ตาราง 64 แสดงกลุ่มโรคที่มารักษาด้วยกัญชา จ ำนวน 106 รำย 
 

รพ. 

กลุ่มโรคที่มารักษาด้วยกัญชา 
4 โรค
หลัก
(ราย) 

นอนไม่
หลับ
(ราย) 

อัม
พฤกษ์/
อัมพาต
(ราย) 

มะเร็ง/
เนื องอก
(ราย) 

พากินสัน
(ราย) 

ปวด
เรื อรัง
(ราย) 

palliative 
care(ราย) 

โรคอื่นๆ
(ระบุ)
(ราย) 

        
1. รพ.ล ำพูน 7 11 1 18 - 11 11 0 
2. รพ.แม่ทำ   2             
3.รพ.บ้ำนธิ   5       9     
4.รพ.ป่ำซำง   8       1     
5. รพ.เวียงหนองล่อง   2             
6. รพ.บ้ำนโฮ่ง             1   
7. รพ.ลี้                 

8. รพ.ทุ่งหัวช้ำง   7       12     

รวม (คน) 7 35 1 18 0 33 12 0 
*4 โรคหลัก คือ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยำเคมีบ ำบัดแล้วมีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน , โรคลมชักในเด็กรักษำยำก,  
โรคปลอกประสำทเสื่อมแข็งที่มีภำวะกล้ำมเนื้อหดเกร็ง และผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดเส้นประสำทที่รักษำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  
 

Gap Analysis ระบุปัญหาส าคัญ /ชี เป้าหมายพื นที่ที่พบปัญหา 
1. ระบบกำรขออนุญำตผ่ำนระบบอัตโนมัติ E-submission ผู้ประกอบกำร ยังขำดควำมรู้ควำม

เข้ำใจและควำมช ำนำญในกำรเข้ำโปรแกรม 
2. ผลิตภัณฑ์ด้ำนยำที่ไม่ได้มำตรฐำน โดย ยำแผนโบรำณ/สมุนไพร พบกำรปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ใน

เขตอ ำเภอเมือง 
3. กำรตรวจสอบเฝ้ำระวังร้ำนขำยยำตำมมำตรฐำน GPP ในสภำวะโรคระบำดโควิด19 และ 

ผู้ประกอบกำรยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือควำมตระหนัก  
4. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และโปรแกรมระบบรำยงำนกัญชำทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล 
5. ต ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำปรุงผสมมีอำยุกำรใช้ที่สั้น ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรบริหำรกำรใช้ยำ 
6. กำรเข้ำถึงกัญชำทำงกำรแพทย์ กำรประชำสัมพันธ์ในภำพรวมอำจจะไม่ครอบคลุมท ำให้

ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้น้อย ประกอบกับสถำนกำรณ์ โควิด19 ท ำให้ผู้มำรับบริกำรกัญชำทำงกำรแพทย์มี
จ ำนวนน้อย 

7. โครงกำรรับยำร้ำนขำยยำ จ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำก กำรรับรู้
โครงกำรของผู้ป่วยและญำติยังไม่ทั่วถึง จ ำนวนร้ำนยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด เกิดสถำนกำรณ์ โควิด
19 ท ำให้ผู้ป่วยเลือกรับยำทำงไปรษณีย์ 

8. ยังไม่สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยใน รพ.ล ำพูน กับ ร้ำนยำในโครงกำรและ สปสช.ท ำให้ยังเป็น
อุปสรรคต่อกำรติดตำมสถำนะ กำรรับบริกำรของผู้ป่วยและกำรเชื่อมต่อข้อมูลกำรให้บริกำรทำงด้ำนคลินิก/
ผลกำรรักษำ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1. จัดประชุมวิชำกำรด้ำนยำให้แก่ผู้ประกอบกำรด้ำนยำ 
 2. ให้ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยยำประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมิน GPP ส่งภำพถ่ำย และ เอกสำร
ประกอบกำรประเมิน พร้อมทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเฝ้ำระวัง 
 3. กำรอบรมบุคลำกรทำงสำธำรณสุขด้ำนกัญชำทำงกำรแพทย์ 
 4. กรณีต ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำปรุงผสมมีอำยุกำรใช้ที่สั้น ปรับกำรเบิกยำมำใช้ให้สอดคล้องกับ
จ ำนวนผู้ป่วย 
 5. โครงกำรรับยำร้ำนขำยยำ กรณีจ ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำร่วมโครงกำรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เพ่ิมจ ำนวนร้ำนยำ
ให้ครอบคลุมร้ำนยำใกล้บ้ำน คัดเลือกผู้ป่วยบัตรทอง (UC)  ในโครงกำรรับยำที่บ้ำน  โดยทำงไปรษณีย์  มำเข้ำ
โครงกำรรับยำที่ร้ำนยำ  เพรำะโครงกำรจะมีควำมยั่งยืนมำกกว่ำ และ คัดเลือกผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่ได้รับอนุมัติ
ขยำยโครงกำรจำก  สปสช. จ ำนวน  5  โรค   
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
        โครงกำรรับยำใกล้บ้ำน ลดแออัดโรงพยำบำล เครือข่ำย ร.พ.ล ำพูน “ รับยำร้ำนยำใกล้บ้ำน เภสัชกรใกล้ใจ ”  
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งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ ์ 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยายน  2559       

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่            
กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือเสริมความงาม กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และบุคลากร
ด้านธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีปลอดภัยและ
มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ การด าเนินงานจึงเป็นไปในทางส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการเพ่ือให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานออกตรวจสอบ
เฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ังระดับ
จังหวัดและอ าเภอเป็นผู้ตรวจสอบ และได้รับการชี้แจงนโยบายจากผู้อนุญาตเป็นประจ าทุกปี เพ่ือถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ปัจจุบันจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2563) มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 32 แห่ง เป็นกิจการสปา 1 แห่ง และกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 31 แห่ง มีผู้ได้รับใบอนุญาต
ด าเนินการฯ 16 คน และมีผู้ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 1,135 คน ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น    
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดล าพูน 

ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
(23 มี.ค. 63) คณะรัฐบาลประกาศปิดประเทศและระงับการประกอบกิจการของสถานประกอบการหลาย
ประเภท ซึ่งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สปา, นวด) เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ถูกสั่งให้ปิดชั่วคราว 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการได้รับผลกระทบด้านรายได้ บางรายขาดรายได้จนกระทั่งไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียม
รายปีได้ตามวันครบก าหนด สถานการณ์ดังกล่าวท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ชะลอตัว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงมีผู้ประสงค์
จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สปา, นวด) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่ง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ท าการส ารวจกิจการดังกล่าวผ่านเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่าในจังหวัดล าพูนมีกิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการนี้ 4 แห่ง กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ ซึ่งจะมี
การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
1.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

1.ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
พบสถานประกอบการจ านวน 4 แห่ง ที่เข้าข่ายเป็นกิจการดังกล่าว ได้แก่ 

- บ้านประกายพรรณ ต.ต้นธง อ.เมือง 
- ล าพูนเนอร์สซิ่งโฮม ต.เหมืองง่า อ.เมือง 
- บ้านอุ่นไอรัก ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง 
- อรกมล เนอร์สซิ่งโฮม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง 
2.เตรียมประชาสัมพันธ์การอนุญาตแก่สถานประกอบการต่อไป 
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2.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

ในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2563 มีดังนี้ 
1.กิจการนวดเพ่ือสุขภาพยื่นขออนุญาต และได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 3 แห่ง 
2.ออกตรวจสถานที่เพ่ือประกอบการอนุญาต 3 ครั้ง 
3.ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จ านวน 10 ราย 
4.ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 375 ราย 

 

3.การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1.ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ฐานข้อมูลของ

สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ และข้อมูลผู้ขอใบรับรองผู้ให้บริการ
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2.มีการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของกองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในทุกรายที่อนุญาต หรือออกใบรับรอง 

3.จัดท าฐานข้อมูลจากการส ารวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สู งอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

 

4.ข้อมูลเชิงปริมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 
แผนภูมิ 32  แสดงจ านวนสถานประกอบการรายอ าเภอในแต่ละปีงบประมาณ 2560-2563 

 

รวม ปีงบ 60 ปีงบ 61 ปีงบ 62 ปีงบ 63

แมท่า 2 0 0 1 1

เมือง 24 1 12 9 2

ป่าซาง 3 0 0 3 0

บา้นโฮ่ง 1 1 0 0 0

บา้นธิ 2 1 0 1 0
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ตาราง 65 ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดล าพูนแต่ละประเภท แยกรายอ าเภอ  

ประเภทกิจการ เม
ือง

 

ป่า
ซา

ง 

บ้า
นธ

 ิ

เวี
ยง

หน
อง

ล่อ
ง 

แม
่ทา

 

บ้า
นโ

ฮ่ง
 

ลี้ 

ทุ่ง
หัว

ช้า
ง 

จ านวน 
(แห่ง) 

กิจการสปา 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

นวดเพื่อสุขภาพ 24 3 1 0 2 1 0 0 29 

นวดเพื่อเสริมความงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 24 3 2 0 2 1 0 0 32 
 

แผนภูมิ 33 แสดงจ านวนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในแต่ละ ปีงบประมาณ 2560-2563 

 
 

GAP Analysis 
1.ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ระบาดอยู่ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี ท าให้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 

(23 มี.ค. 63) คณะรัฐบาลประกาศปิดประเทศและระงับการประกอบกิจการของสถานประกอบการหลาย
ประเภท ซึ่งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สปา, นวด) เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ถูกสั่งให้ปิดชั่วคราว 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการได้รับผลกระทบด้านรายได้  

   1.1 สถานประกอบการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากเงื่อนไขที่รัฐบังคับให้สถานประกอบการปฏิบัติตาม 
เช่น ต้องจัดหาเทอร์โมแสกนเพื่อวัดอุณหภูมผู้รับบริการก่อนให้บริการ ต้องจัดท าเอกสารส าหรับซักประวัติผู้มา
รับบริการทุกรายก่อนการให้บริการ เป็นต้น 

   1.2 สถานประกอบการมีผู้มาใช้บริการน้อยลงจากเงื่อนไขที่รัฐบังคับให้สถานประกอบการปฏิบัติ
ตามเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายขาดรายได้จนกระทั่งไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมรายปีได้ตามวันครบ
ก าหนด และบางรายปิดกิจการไปโดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
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2.วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกิจการอ่ืนตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 โดย
จะบังคับใช้เมื่อครบ 180 วันหลังการประกาศ ซึ่งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ท าการส ารวจกิจการดังกล่าวผ่าน
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าในจังหวัดล าพูนมีกิจการที่เข้าข่ายเป็น
กิจการนี้ 4 แห่ง กระจายอยู่ในหลายอ าเภอ  

ในปี 2561 ขณะท าประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงส าหรับกิจการนี้ กลุ่มงาน คบส. ได้ส ารวจและลง
พ้ืนที่เพ่ือให้ค าแนะน าและประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการที่เข้าข่ายเป็นกิจการนี้ โดยเน้นในเรื่อง
มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการตามร่างกฎกระทรวงฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียม
ความพร้อมของสถานประกอบการส าหรับการพิจารณาอนุญาตหลังจากกฎกระทรวงประกาศบังคับใช้ต่อไป 

แต่ในปี 2562 มีสถานประกอบการบางแห่ง ถูกร้องเรียนเรื่องมาตรฐานด้านการให้บริการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการนั้นอีกครั้ง พบว่าสถานประกอบการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 
2561 ที่เข้าไปให้ค าแนะน าเลย แต่ด้วยปัญหากฎกระทรวงยังไม่ถูกประกาศบังคับใช้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่
สามารถด าเนินการกับสถานประกอบการได้ ท าได้เพียงให้ค าแนะน าเท่านั้น 

  
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1. ปัญหาจากผลกระทบของโรคโควิด 19 

1.1 ควรปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลผู้รับบริการขอสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รายงานผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 

1.2 ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 แนวทางการจัดการของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้นรัฐควรมีแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น อาจงดเว้นการช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ในปีนั้น ๆ ที่การระบาดของโรคยังคงอยู่ เป็นต้น 

2. ปัญหากิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
2.1 ด้วยกฎกระทรวงเพ่ิงถูกประกาศและจะบังคับใช้เมื่อครบ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศ ท าให้มี

ช่องว่างของเวลาระหว่างที่ยังไม่บังคับใช้ ช่วงเวลาดังกล่าวควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานด้านต่าง ๆ ให้
เร็วที่สุด เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้มีความเข้าใจและน าไปด าเนินการได้อย่างถูกต้องเมื่อวันบังคับใช้มาถึง 

2.2 จัดอบรมผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และในการตรวจสถานที่เพ่ืออนุญาตประกอบกิจการต้องให้ค าแนะน าและ
ตรวจอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดปัญหาการปฏิบัติไม่ถูกต้องหลังได้รับอนุญาตแล้ว ตามแนวคิด “ถ้าเคร่งครัดกับการ
พิจารณาอนุญาต ปัญหาหลังจากการอนุญาตไปแล้วจะลดลง” 
 

 

 



 

 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด 
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การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สถานการณ์ 

สถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในหลายๆประเทศ ปัจจุบันมี
ความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต ท าให้ต้องมีการติดตามข้อมูลต่างๆในหลายด้านในทุกมิติ และต้องมีการประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว 
และพัฒนาความพร้อมของระบบการท างานตอบโต้เพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดให้มีการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้ทันทีตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกระดับ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรค และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน ประสบกับปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ     
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคติดติดต่อที่น าโดยยุงลาย อีกท้ังปัญหาด้านภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
และปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีรั่วไหลในเขตโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นจังหวัดล าพูนจึงได้ใช้วิกฤติในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว น ามาเป็นโอกาส
ในการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management, PHEM) 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) การบูรณาการในการท างานร่วมกันหลายกลุ่มงานภายใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดล าพูน เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ลดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สิน
ของประชาชนให้อยู่ในวงจ ากัด 
 
การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

จังหวัดล าพูน มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้จริง สามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัด 5 ขั้นตอนในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของ
จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน 

มีผังโครงสร้างระบบบัญชา 
การเหตุการณ์ (ICS) ที่ระบุ
บุคคลและแนวทางการปฏิบัติ 
(SOP) ของแต่ละกล่องภารกิจ 
ในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน 

1.ค าสั่งมอบหมายงานการแพทย์
ฉุกเฉินและสาธารณภัยและมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือค าสั่ง
จัดตั้งโครงสร้างกลุ่มงาน
การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ใน สสจ. 
2.ผังโครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) ที่ระบุบุคคลและ
แนวทางการปฏิบัติ (SOP) ของ
แต่ละกล่องภารกิจ 

2 จัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan; AP) กรณี โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

มีแผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan: IAP) 

แผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan: AP) กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
โครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้า
กล่องภารกิจหลักครบทุกคน 
และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ที่ระดับคะแนน (Post 
Test) ร้อยละ 80 
หมายเหตุ : บุคลากรตาม
โครงสร้างระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ที่เป็นระดับหัวหน้า
กล่องการกิจหลัก ที่ยังไม่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เข้า
ท าประเมิน ด้วยตนเองทาง
ระบบE-learning จากเว็บไชต์
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน 

หัวหน้ากล่องภารกิจหลักทุก
คนผ่านการอบรมหลักสูตร
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(ICS 100) 

รายชื่อบุคลากรตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่เป็น
ระดับหัวหน้ากล่องภารกิจหลักที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (ICS 100) หรือ
หลักสูตร Disaster 
Management อ่ืนๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า 
FEMA/CDCWHO โดย เรียนรู้
ด้วยตนเองทางระบบ E-learning
และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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สรุปผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
4 ประเมินมาตรฐานของศูนย์

ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ 
แพทย์และสาธารณสุขด้วยการ
ประเมินตนเองโดยใช้แบบ
ประเมิน EOC Assessment 
Tool 
 

มีรายงานผลการประเมิน 
EOC Assessment Tool 

รายงานผลการประเมินตนเอง
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขตาม
แบบประเมิน EOC Assessment 
Tool 

5 น าระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์และสาธารณสุข (ICS) 
มาใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในระดับจังหวัดและจัดท า
รายการทรัพยากรในกลุ่ม
เวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับ
จังหวัดที่ใช้ในการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- มีรายงานทรัพยากรในกลุ่ม
เวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยา
ระดับจังหวัดตามข้อสั่งการ
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Public Health 
Emergency Operation 
Center; PHEOC) กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(Coronavirus 
Disease2019: COVID-19) 
- มี All Hazards Plan 
(AHP) 

1.รายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข (Public Health 
Emergency Operation 
Center; PHEOC) 
2.รายงานทรัพยากรในกลุ่ม
เวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยาระดับ
จังหวัดตามข้อสั่งการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Operation 
Center; PHEOC) กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) 

 
ส านักงานจังหวัดล าพูน ร่วมกับโรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง      

ได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019: COVID-19) เพ่ือทดสอบความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข และระบบบัญชาการเหตุการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 80 คน รูปแบบของการซ้อมแผนเป็นชนิด Functional based table 
top exercise โดยใช้สถานการณ์จ าลองเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และทดสอบการสั่งการภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
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ทั้งนี้ ในภาวะเหตุการณ์ปกติทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) มีการด าเนินงานเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา โดยการติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
และจัดท าเป็นสรุปรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาหรือรายงานเหตุการณ์ที่มีความส าคัญเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร 
ประสานแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อวางแผนด าเนินการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการด าเนินงานกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
 1.พบว่าบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรบางส่วน ขาดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการในเรื่องระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ และการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่อง
ภารกิจ ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด โดยองค์ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน (On the job training) แต่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตามหลักวิชาการ 
 2.ความครบถ้วนครอบคลุมในการถอดบทเรียนหลังการ Activate EOC  
 3.ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) 
 4.ผู้ปฏิบัติงานในทีม SAT และ Operation ยังขาดประสบการณ์ในการสรุปและเขียนรายงานส่วนใหญ่
การเขียนสรุปรายงานดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาเป็นผู้เขียนสรุปรายงาน 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีจะด าเนินการประสาน 
และด าเนินการ 

1.บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร
บางส่วน ขาดองค์ความรู้ตามหลัก
วิ ชาการในเรื่ อ งระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ และการปฏิบัติงานตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตาม
บทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องภารกิจ 
ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด โดยองค์
ค ว ามรู้ ที่ ไ ด้ ส่ ว น ใหญ่ ได้ จ ากกา ร
ปฏิบัติงาน (On the job training) แต่
ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
ของบทบาทหน้าที่ตามหลักวิชาการ) 
 

จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และการ
ปฏิบั ติ ง านตอบโต้ภ าวะฉุ ก เฉิ น
ทางด้านสาธารณสุข ตามบทบาท
หน้าที่ ในแต่ละกล่องภารกิจ ตาม
โครงสร้ า งศูนย์ปฏิบัติ การภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ให้กับ
บุคลากรทุกคนภายในองค์กร 

จัดท า โครงการฝึ กอบรม , 
ประสานส านักงานป้องกัน
ค ว บ คุ ม โ ร ค ที่  1  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ สนับสนุนวิทยากร  
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ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ สิ่งท่ีจะด าเนินการประสาน 
และด าเนินการ 

2. ความครบถ้วนครอบคลุมในการ
ถอดบทเรียนหลังการ Activate EOC 

ควรมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียน 
หลังการปฏิบัติการใน เหตุการณ์ที่
ส าคัญ เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรค หา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ต่อไป 

จัดการประชุม, ประสาน
ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่  1 จังหวัดเชียงใหม่ 
เ ป็ น พ่ี เ ลี้ ย ง ใ น ก า ร ถ อ ด
บทเรียน 

3. ผู้รับผิดชอบงาน ยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดท าแผน
เผชิญเหตุ  
(Incident Action Plan : IAP) 

จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับทีม 
ในการจัดท าแผนเผชิญเหตุการณ์ (IAP) 

จัดการประชุม, ส านักงาน
ป้ อ งกั นควบคุ ม โ ร คที่  1 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  ใ ห้
ค าแนะน า เป็นพี่เลี้ยงในการ
จัดท า IAP 

4. ผู้ปฏิบัติงานในทีม SAT และ 
Operation ยังขาดประสบการณ์ใน
การเขียนสรุปรายงาน ส่วนใหญ่ การ
เขียนสรุปรายงานจะเป็นเจ้าหน้าที่งาน
ระบาดวิทยาเป็นผู้เขียนสรุปรายงาน 

     ควรจัดท าแนวทาง และหัวข้อใน
การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ จัดท าแบบ 
ฟอร์มการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ใช้เป็น
แนวทางในการเขียนสรุปรายงาน 
     ก่อนออกปฏิบัติการในพ้ืนที่ควรมี
การชี้แจงและสรุปกิจกรรมการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงการแบ่งบทบาท 
หน้าที่ให้กับทีมทราบ และหลังกลับจาก
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ควรมีการสรุป
กิจกรรมการด าเนิน งานของทีม เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการสรุปรายงาน ในล าดับ
ต่อไป 

ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่  1 จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็น พ่ี เ ลี้ ย ง ในการจั ดท า
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

  ส่วนกลางโดยกองระบาดวิทยา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการพัฒนา   
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ที่มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง รวมถึงความชัดเจนในการ
บังคับใช้ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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สรุปผลการด าเนินงาน การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน  าของเด็กอายุต  ากว่า 15 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูน มีเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี เสียชีวิตจำกกำรจมน  ำ 3 ปีย้อนหลัง  (ปี พ.ศ.2559-2561) 

จ ำนวน 3 คน คิดเป็นอัตรำ 1.8 ต่อแสนประชำกรเด็กที มีอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี (ข้อมูลจำกจำกระบบคลังข้อมูล
ด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ (HDC) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนและจำกข้อมูลกำรสอบสวนเด็กจมน  ำ)  

เป้ำหมำยปี 2563 จังหวัดล ำพูน คือต้องไม่มีเด็กเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำ  เป้ำหมำยของประเทศ       
ปี 2563 อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำของเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี น้อยกว่ำ 3.5 ต่อแสนประชำกรเด็กที มี
อำยุต  ำกว่ำ 15 ปี 

จังหวัดล ำพูนเป็นพื นที เสี ยงน้อย (สีเขียว)  ที มีอัตรำกำรเสียชีวิตต่อประชำกรเด็กแสนคนน้อยกว่ำ      
5 คน ในเขตภำคเหนือที เป็นพื นที สีเขียวได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน แพร่ แม่ฮ่องสอน ล ำพูน ตำก 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จังหวัดล ำพูนมีกำรพัฒนำทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี(Merit Maker)  ให้ผ่ำนตำมเกณฑ์        
ที ก ำหนดมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนในองค์ประกอบทั ง 6  ใน 10 ด้ำน  
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2562  จังหวัดล ำพูนได้มีอุบัติกำรณ์เด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี จมน  ำ จ ำนวน 5 รำย ทุกรำยได้รับ

กำรสอบสวน  เสียชีวิตจำกกำรจมน  ำจ ำนวน 3 รำย  คิดเป็นอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำ 5.2 คน ต่อแสน
ประชำกรเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี  ซึ งเกินค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน จึงได้ขับเคลื อนกำรพัฒนำทีมเครือข่ำย
ผู้ก่อกำรดี  (Merit Maker)  ในพื นที เสี ยงและมีอุบัติกำรณ์จมน  ำในเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี ได้แก่ ต.ศรีบัวบำน    
อ.เมือง ต.ทำสบเส้ำ อ.แม่ทำ ต.มะกอก อ.ป่ำซำง  และ ต.เหล่ำยำว อ.บ้ำนโฮ่ง  

ในปี 2563  จังหวัดล ำพูนไม่มีรำยงำนกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำในเด็กที มีอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี และยัง
ได้ด ำเนินงำนขับเคลื อนกำรพัฒนำทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี (Merit Maker)  โดยกำรจัดให้มีกำรขอรับกำร
ประเมินทีมผู้ก่อกำรดี (Merit Maker)   ปี 2563  จำก ส ำนักงำนควบคุมโรค เขตสุขภำพที  1  ผลกำรรับกำร
ประเมินมีดังนี  ระดับทองแดง ได้แก่ ทีมเทศบำลต ำบลป่ำไผ่  ระดับเงิน ได้แก่ ทีมของเทศบำลต ำบลศรีวิชัย  
และทีมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย  ดังตำรำง 

 

ตาราง 66 จ านวนเด็กอายุต  ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน  า  ปี 2561 - ปี 2563 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 

จ ำนวนเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี ที มีกำรจมน  ำ 0 5 0 
จ ำนวนเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี เสียชีวิตจำกกำรจมน  ำ 0 3 0 
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำเด็กต  ำกว่ำ 15 ปี                      
ต่อแสนประชำกร 

0 5.2 0 

เป้ำหมำยอัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน  ำเด็กต  ำกว่ำ15 ปี 3.6 3.6 3.5 
จ ำนวนทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี(Merit Maker)   3 5 3 
อัตรำกำรสอบสวนกำรจมน  ำในเด็กอำยุต  ำกว่ำ 15 ปี 0 

100 
5/5 
100 

0 
100 
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ตาราง 67  จ านวนเด็กอายุต  ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน  า  ปี 2561-2563  แยกรายอ าเภอ จ.ล าพูน 
 

อ าเภอ 
จ านวนเด็กอายุต  ากว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน  า 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
เมือง 0 0 0 
ป่ำซำง 0 1 0 
ลี  0 0 0 
บ้ำนโฮ่ง 0 0 0 
แม่ทำ 0 2 0 
ทุ่งหัวช้ำง 0 0 0 
บ้ำนธิ 0 0 0 
เวียงหนองล่อง 0 0 0 

รวม 0 3 0 
อัตราต่อแสนประชากร 0 5.2 0 

 
ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

1. กำรน ำนโยบำยจำกส่วนกลำง และกระทรวงเพื อน ำสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดอ ำเภอของ
หน่วยงำนที เกี ยวข้องยังไม่มีควำมส ำคัญ ไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

2. แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบของทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี  (Merit Maker) 10 ข้อใน
บำงองค์ประกอบไม่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที ก ำหนด  

3. กำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรงำน ของหน่วยงำนที เกี ยวข้อง/ภำคีเครือข่ำยยังมีน้อย   
เนื องจำกไม่ได้เป็นประเด็นปัญหำส ำคัญในพื นที  

4. ในระดับพื นที ควำมร่วมมือในกำรวิเครำะห์แหล่งน  ำเสี ยงยังไม่ครอบคลุมและกำรจัดกำรแหล่งน  ำ
เสี ยงแบบบูรณำกำรร่วมกับชุมชน/พื นที /ภำคเอกชนที ให้บริกำรสระน  ำ 

5. จ ำนวนเด็กที ผ่ำนกำรเรียนหลักสูตรกำรเอำชีวิตรอดจำกกำรจมน  ำมีน้อยอันเนื องจำกขำด
งบประมำณตลอดจนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรว่ำยน  ำเพื อเอำชีวิตรอดจำกกำรจมน  ำมีข้อจ ำกัดทั งด้ำนสถำนที  
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มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ    
มีแผนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน/กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอโดยมีนโยบำยขับเคลื อน

งำนแบบบูรณำกำร ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ เพื อผลักดันกลไกให้มีกำรพัฒนำทีม
ผู้ก่อกำรดีป้องกันเด็กจมน  ำ และขับเคลื อนในงำนศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

มาตราการ การด าเนินงาน 

1.กำรสร้ำง ทีมผู้ก่อกำรดี     
(Merit Maker) ป้องกัน กำรจมน  ำ  
 

- ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรสร้ำงทีมผู้ก่อกำรดี ในระดับ  
อ ำเภอ/พื นที  
- ผลักดัน/ขับเคลื อน/เสริมสร้ำง/สนับสนุน ให้เกิดกำร สร้ำงและ
พัฒนำทีมเครือข่ ำยผู้ ก่ อกำรดี (Merit Maker)  ร่ วมกับภำคี
เครือข่ำย ภำคส่วนต่ำงๆ  
- จัดเวทีเพื อให้เกิดกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำน  
- ติดตำม ประเมิน/รับรองทีมผู้ก่อกำรด ีผลกำรรับกำรประเมิน     
มีดังนี  ระดับทองแดง ได้แก่ ทีมเทศบำลต ำบลป่ำไผ่   ระดับเงิน 
ได้แก่ ทีมของเทศบำลต ำบลศรีวิชัย และทีมองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทรำย   

2.กำรเฝ้ำระวัง และกำร สอบสวน - เฝ้ำระวังกำรจมน  ำในพื นที  
 - ร่วมสอบสวนกำรจมน  ำของเด็กทุกรำย  

3.  กำรสื อสำร ประชำสัมพันธ์ - สื อสำรประชำสัมพันธ์  
– รณรงค์ป้องกันเด็กจมน  ำ  
(เสำร์แรกของเดือนมีนำคม วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน  ำ) 
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สรุปผลการด าเนินงานงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

สถานการณ ์
ปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งแนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก 

จากข้อมูลของประเทศไทยจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2562 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
ปีละประมาณ 19,904 ราย เป็นอันดับ 9 ของโลก เฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วันละ 54.53 คน  
คิดเป็น 30.36 คนต่อแสนประชากร เป้าหมายในการด าเนินงาน ปี 2563 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ     
ไม่เกิน 20.9 คนต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งไม่เกิน 10 คนต่อแสนประชากร         

ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนนของจังหวัดล าพูน  จากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี  2560-2562            
มีผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนเฉลี่ย 155 คน/ปี คิดเป็น 38.29 คนต่อแสนประชากร ในปี 2563           
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของจังหวัดล าพูน จ านวน 152 ราย คิดเป็นอัตรา 37.52 คนต่อแสนประชากร ซึ่งเกิน
ค่าเป้าหมาย แนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก แนวโน้มของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงทรงตัวไม่
ลดลง ประกอบกับจ านวนยานพาหนะและการสัญจรเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้
กฎหมายยังมีข้อจ ากัดทั้งด้านก าลังคนและเทคโนโลยี การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ระดับชุมชน/บุคคล ยังมีน้อย 
ประชาชนและชุมชนยังไม่ตระหนัก  

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2563 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดล าพูนจ านวน 152 ราย คิดเป็นอัตรา 

37.52 คนต่อแสนประชากร ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย โดยปกติอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี            
แต่ในปี 2563 มีอัตราการเสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับ ปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉุกเฉิน มีการตั้งด่านตรวจโควิด ยังผลให้ การเดินทาง
สัญจรของประชาชนลดลง ท าให้อัตราการเสียชีวิตลดลง อ าเภอป่าซางมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ        
สูงที่สุดคือ 62.26 และมีอัตราที่เพ่ิมกว่า ปี 2562 จาก 36.34 เป็น 62.26 รองลงมาได้แก่อ าเภอเมืองล าพูน        
มีอัตราที่ 44.25 และมีอัตราที่ลดลงจาก ปี 2562 ตามตาราง 

 

ตาราง 68  จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูน 
              จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อ าเภอ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 76 52.01 85 57.98 65 44.25 
แม่ทา 9 23.01 14 35.89 9 23.18 
บ้านโฮ่ง 13 32.33 17 42.49 12 30.25 
ลี้ 16 22.92 21 30.02 17 24.28 
ทุ่งหัวช้าง 4 19.82 1 4.95 3 14.89 
ป่าซาง 17 30.72 20 36.34 34 62.26 
บ้านธิ 8 45.20 4 22.51 6 33.96 
เวียงหนองล่อง 6 34.25 3 17.23 6 34.71 

รวม 149 36.70 165 40.64 152 37.52 
ที่มา:ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 
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แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุมีความรุนแรงขึ้น ในปี 2562 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุอยู่ที่          
ร้อยละ  37.58  ในปี 2563 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุอยู่ที่ ร้อยละ 59.21  ดังตาราง 2 

 

ตาราง 69  จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน 
   เปรียบเทียบ ปี 2562-2563 

 
อ าเภอ 

 

ปี 2562 ปี 2563 
จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน, 
หริภุญชัย,ศิริเวช) 

85 30 35.29 55 64.70 65 38 58.46 27 41.54 

แม่ทา 14 7 50 7 50 9 7 77.78 2 22.22 
บ้านโฮ่ง 17 7 41.18 10 58.82 11 6 54.54 5 45.45 
ลี้ 21 10 47.61 11 52.38 17 11 61.11 7 38.87 
ทุ่งหัวช้าง  1 1 100 0 0 3 2 66.67 1 33.33 
ป่าซาง 20 4 20 16 80 34 21 61.76 13 38.24 
บ้านธิ 4 1 25 3 75 6 5 83.33 1 16.67 
เวียงหนองล่อง 3 2 66.67 1 33.33 6 0 0 6 100 

รวม 165 62 37.58 103 62.42 152 90 59.21 62 40.79 
ที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 

จากข้อมูลการสอบสวน สาเหตุการเสียชีวิต ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่  ดื่มสุรา    
ร้อยละ  29.60   ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ร้อยละ  73.03  ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 79.27 

ในส่วนภาระกิจการตอบสนองหลังเกิดเหตุในอยู่ เกณฑ์มาตรฐานที่ดี คือ การออกปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ร้อยละ 87.83 
แนวทางการแก้ปัญหา   

1.ด าเนินงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2565 คือ ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 16 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2565 โดยในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยก าหนดให้ด าเนินงานตาม            
4 มาตรการหลัก เรียกว่า มาตรการ 4 x 4 รายละเอียดดังนี้ 

1)  มาตรการการบริหารจัดการ 
2)  มาตรการการจัดการข้อมูล 
3)  มาตรการการป้องกัน 
4)  มาตรการการรักษา 

 

1) มาตรการการบริหารจัดการ 
ร่วมในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการ

แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเชื่อมโยงการท างานระหว่างกลไกระบบสุขภาพอ าเภอที่มีอยู่ในทุกอ าเภอ
มาหนุนเสริมการท างานของ ศปถ. อ าเภอ หรือการประชุมสหสาขา โดยใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการป้องกัน 
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2) มาตรการจัดการข้อมูล 
-การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลางฯ) ทั้งในระดับประเทศและระดับ

จังหวัด เพ่ือให้ทราบขนาดปัญหาที่แท้จริง วิเคราะห์สาเหตุปัญหา และน าเสนอข้อมูลผ่าน ศปถ.จังหวัด หรือ
การประชุมสหสาขา ส าหรับใช้ประโยชน์ในการชี้เป้าวางแผนงาน และประเมินผล 

-พัฒนาระบบรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online) PHER Accident โดยส่วนกลางพัฒนา 
Software, server, system และจัด training ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายระดับ A S M1 

  

3) มาตรการการป้องกัน 
-ด าเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในระดับจังหวัดล าพูน          
-ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) มุ่งมั่นให้

เกิดการด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น 

-สนับสนุนการด าเนินงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน (Community Checkpoint) ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในชุมชน ในการป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วง
เทศกาลหรือในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1) มีการท าประชาคม /ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน 
2) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ/อบรมกลุ่มเสี่ยง/เสียงตามสาย/ติดตัง้

ป้ายมาตรการ 
3) การเตรียมความพร้อมด่านชุมชนเพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเข้มแข็งจริงจัง 

 

4) มาตรการรักษาพยาบาล  
โดยการพัฒนาคุณภาพการรักษาตามแนวทาง Service Plan and Emergency ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
- EMS คุณภาพ 
- ER คุณภาพ 
- In-hos คุณภาพ 
- Referral System 
มีการทบทวนเคส Injury ทีม่ี Ps score > 0.75 แต่เสียชีวิต หรือเคสอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอย่างสม่ าเสมอ 

โดยมีเป้าหมายผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps score > 0.75 เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 1% 
 
 

2.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563         
ของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน  
ตามแนวทางด าเนินการ 3 ระดับ 5 มาตรการ  

1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจร 
3. การปลูกจิตส านึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับข่ี 
4. ด้านวิศวกรรมจราจร/สิ่งแวดล้อม 
5. การตอบโต้หลังเกิดเหตุ/ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
 



 
 

180 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การด าเนินงานในภาพรวมของภาคีเครือข่ายและกลไกงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่มีผลต่อการ

สร้างความส าเร็จในภาคประชาชน ยังขาดความต่อเนื่อง และเชื่อมโยง 
2.บูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดยังไม่มี

การคืนข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ 
3.การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ที่ยัง

ไม่มีความพร้อม ยังไม่มีกระบวนการขับเคลื่อน 
4.การสร้างความเข้าใจในระดับตระหนักรู้ เพ่ือสร้างพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การสวม

หมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การมีวินัยในการขับรถ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
5.นิเทศ ติดตาม สนับสนุนวิชาการ และประเมินผลการด าเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบในระดับอ าเภอ(ศปถ.อ าเภอ) ยังไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง 
6.การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด เพ่ิมมาตรการและต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1.การด าเนินงานต าบลขับข่ีปลอดภัยของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 

ในการด าเนินงานด่านชุมชนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นด่านที่มีอุปกรณ์ปฏิบัติงานในด่าน มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการ
เรียกตรวจ ข้อมูลการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุทางถนน จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล 
เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.โครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยห่างไกลอุบัติเหตุ เทศบาลต าบลอุโมงค์ ในการด าเนินงานการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการสร้างมาตรการชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ  การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ชุมชน และการด าเนินการจัดตั้งด่านในชุมชนของเทศบาลต าบลอุโมงค์    
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สรุปผลงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 
สถานการณ ์

จากสถานการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เมื่อได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน จะได้รับการช่วยเหลือและน าส่งโรงพยาบาลโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดล าพูนโดยการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดล าพูน ทั้งนี้มีการเชื่อมโยงกับ       
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร (Emergency Care System : ECS)ตั้งแต่การดูแลก่อนถึง
โรงพยาบาล(EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referal system)         
การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Disaster)  โดยได้พัฒนา 4 ห่วงโซ่หลักส าคัญมาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ EMS คุณภาพ ห้องฉุกเฉินตามมาตรฐาน ER คุณภาพ รวมถึง พัฒนาระบบส่งต่อ Refer in, 
Refer out และ พัฒนาระบบThai Refer ที่เชื่อมต่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัด และ 
Disaster คุณภาพ เป้าหมายเพ่ือลดการเสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน 

สถานการณ์การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล พบว่า 
ผลงานจ านวนครั้ง การออกปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับจังหวัดล าพูน  เปรียบทียบ 6 ปี
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558, 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
ตามล าดับดังนี้ 12,411 , 13,553 , 14,351 , 15,080 , 15,465 และ 14,537 ครั้ง ตามล าดับ 

การเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน(Trauma) เพ่ือพัฒนาระบบบริการ พบว่าการมารับบริการของผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินแยกตาม
ระดับความรุนแรงรหัสแดง เหลือง เขียว ตามกลุ่มบาดเจ็บ(Trauma) และเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Non-trauma) 
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดล าพูน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ใน
ภาพรวมมีจ านวน เพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาแยกประเภทผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน  Trauma มีจ านวนลดลง แต่ 
Non-trauma มีจ านวน เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 

ตาราง 70 จ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการห้องฉุกเฉินแยกตามกลุ่มบาดเจ็บ(Trauma) และเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
             (Non-trauma) ของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

โรงพยาบาล 

ตุลาคม-กันยายน ตุลาคม - กันยายน 
trauma Non -trauma 

ปี 62 
จ านวน(ราย) 

ปี 63  
จ านวน(ราย) 

เพิ่ม/ลด ปี 62 
จ านวน(ราย) 

ปี 63  
จ านวน(ราย) 

เพิ่ม/ลด 

ล าพูน 9783 9919 +136 28947 36068 +7121 
แม่ทา 4423 3744 -679 25333 24615 -718 
ป่าซาง 3316 2823 -493 10699 8851 -1848 
บ้านโฮ่ง 543 542 -1 3863 4775 +912 
ลี้ 5162 4341 -821 14113 15713 +1600 
ทุ่งหัวช้าง 2186 1769 -417 19462 17707 -1755 
บ้านธิ 1567 1376 -191 3889 2976 -913 
เวียงหนองล่อง 1148 1083 -65 3032 3454 +422 

รวม 28128 25597 -2531 109338 114159 +4821 
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วิเคราะห์การมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน มีปัจจัยที่เก่ียวข้องที่อาจส่งผลต่อการมารับบริการของผู้ป่วย
ที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดล าพูนในภาวะสถานการณ์ Covid-19         
ห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ที่มีการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันโรค COVID-19 ได้ปรับมาตรการด้านการรับบริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลพบว่า  การมารับบริการ
ของผู้ป่วย Trauma และNon-trauma ในภาพรวมมีจ านวนลดลงเป็นไปตามมาตรการ New Normal       
ห้องฉุกเฉินเน้นการลดแออัดและลดรอคอย โรงพยาบาลทุกแห่งเ พ่ิมมาตรการ ด้านการคัดกรอง การป้องกัน
การติดเชื้อ น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการมาโรงพยาบาลและจัดระบบการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 

 

ตาราง 71 จ านวนผูป้่วยฉุกเฉินที่มารับบริการในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดล าพูน ภาวะสถานการณ์    
              Covid-19 ห้วงเดือน มีนาคม -เมษายน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 

โรงพยาบาล 

มีนาคม -เมษายน มีนาคม - เมษายน 
trauma Non -trauma 

ปี 62 
จ านวน(ราย) 

ปี 63  
จ านวน(ราย) 

เพิ่ม/
ลด 

ปี 62 
จ านวน(ราย) 

ปี 63  
จ านวน(ราย) 

เพิ่ม/
ลด 

ล าพูน 1917 1332 -585 5777 3584 -2193 
แม่ทา 430 698 268 4244 1776 -2468 
ป่าซาง 597 403 -194 1768 1062 -706 
บ้านโฮ่ง 98 87 -11 594 337 -257 
ลี้ 882 573 -309 2181 1148 -1033 
ทุ่งหัวช้าง 353 249 -104 3299 1062 -2237 
บ้านธิ 268 164 -104 636 378 -258 
เวียงหนองล่อง 237 151 -86 370 494 124 

รวม 4782 3657 -1125 18869 9841 -9028 
ที่มา : รายงานสรุปการคัดแยกผู้ป่วยรายโรงพยาบาลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 
ผลการด าเนินงาน  
1.ตัวช้ีวัดหลัก :  อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level1) ภายใน 24 ชั่วโมง  
ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้ง ER และ Admit)   

เป้าหมาย : น้อยกว่าร้อยละ 12 ( Trauma < 12% , Non-Trauma < 12%) 
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ( triage level 1 ) ภายใน 24 ชั่วโมงทั้ง ER และ Admit 

ในโรงพยาบาลระดับ S จังหวัดล าพูน คิดเป็นร้อยละ 7.99 อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 12  เมื่อแยก 
ประเภทส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Trauma มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 16.32 ,   
Non-Trauma ร้อยละ 7.19 (เป้าหมาย < 12%) 

เมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ( triage level 1 ) ภาพรวมของโรงพยาบาล
ทุกระดับตั้งแต่ระดับ  S, F1, F2 และ F3 ในจังหวัดล าพูน พบว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดร้อยละ 6.91  ส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Trauma มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.10 , Non-Trauma ร้อยละ 
6.18 (เป้าเหมาย < 12%) 
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ตาราง 72  จ านวนและร้อยละการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(triage level1) ภายใน 24 ชั่วโมงทั้ง ER 
     และ Admit ในโรงพยาบาลระดับSและจ าแนกรายโรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

 
โรงพยาบาล 

 

Trauma วิกฤติฉุกเฉิน 
(Level 1) 

Non- Trauma  
วิกฤติฉุกเฉิน (Level 1) 

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 
(Level 1) 

เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ เสียชีวิต ทั้งหมด ร้อยละ 

ล าพูน S 47 288 16.32 217 3016 7.19 264 3304 7.99 
ป่าซาง F1 9 47 19.15 36 371 9.70 45 418 10.77 
ลี้ F1 1 50 2 3 519 0.58 4 569 0.70 
บ้านโฮ่ง F2 0 6 0.00 5 268 1.87 5 274 1.82 
แม่ทา F2 2 15 13.33 2 99 2.02 4 114 3.51 
ทุ่งหัวช้าง F2 2 25 8 7 57 12.28 9 82 10.98 
บ้านธิ F2 1 16 6.25 3 124 2.42 4 140 2.86 
เวียงหนองล่อง F3 3 14 21.43 6 62 9.68 9 76 11.84 

รวม 65 461 14.10 279 4516 6.18 344 4977 6.91 
 

2.ตัวช้ีวัดรอง  : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ(สีแดงtriage level1+2)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
เป้าหมาย : ร้อยละ 26 

การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ 1669  ของ 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดล าพูน ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 20.99   
พิจารณารายโรงพยาบาลพบว่า โรงพยาบาลบ้านธิ  การเข้าถึงระบบ EMS ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง)  
มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.51 รองลงมาได้แก่ รพ. เวียงหนองล่อง, ทุ่งหัวช้าง, ล าพูน, ป่าซาง, แม่ทา, ลี้ 
และ บ้านโฮ่ง ร้อยละ 24.77, 23.27 , 23.26 , 18.50 , 18.27, 18.03 และ 14.25 ตามล าดับ    

 

ตาราง 73  จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดงtriage level1+2) ที่มาด้วย 
               ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจ าแนกรายโรงพยาบาลจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

โรงพยาบาล 
จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ

ที่มาด้วยระบบ EMS 
จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ

ทั้งหมดที่มา ER 
ร้อยละ 

ล าพูน 1332 5727 23.26 
แม่ทา 57 312 18.27 
บ้านโฮ่ง 67 470 14.25 
ลี้ 658 3650 18.03 
ทุ่งหัวช้าง 84 361 23.27 
ป่าซาง 349 1886 18.50 
บ้านธิ 187 656 28.51 
เวียงหนองล่อง 53 214 24.77 

รวม 2787 13276 20.99 
ที่มา : ระบบ ITEMS รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉินและรายงานผลการคัดแยกผู้ป่วยของ สพฉ. 
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3.ตัวช้ีวัดรอง : ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ได้รับแจ้งเหตุ  
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที  ที่ได้รับแจ้งเหตุ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 87.83 พิจารณารายอ าเภอพบว่าสูงสุด คืออ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 94.72 รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอเมือง, ป่าซาง, แม่ทา, ลี้, บ้านโฮ่ง , ทุ่งหัวช้าง และ อ าเภอบ้านธิ ร้อยละ 91.10, 87.02, 86.61, 83.56 
, 80.55, 80.43 และ 70.79 ตามล าดับ 

 

ตาราง 74  จ านวนและร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที รายอ าเภอจังหวัดล าพนู 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อ าเภอ 
จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน  

10 นาที 

จ านวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉินทั้งหมด 
ร้อยละ 

เมืองล าพูน 6292 6906 91.10 
แม่ทา 1327 1532 86.61 
บ้านโฮ่ง 261 324 80.55 
ลี้ 1668 1996 83.56 
ทุ่งหัวช้าง 522 649 80.43 
ป่าซาง 2099 2412 87.02 
บ้านธิ 240 339 70.79 
เวียงหนองล่อง 359 379 94.72 

รวม 12768 14537 87.83 
 

 
4.ตัวช้ีวัดรอง : อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669  
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

อัตราการแจ้งเหตุโดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ 1669 (First call+Second call) ทุกอ าเภอในจังหวัด
ล าพูน ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 62.59 การแจ้งผ่านช่องทางอ่ืน ร้อยละ 37.41 พิจารณารายอ าเภอ
พบว่าอ าเภอบ้านธิ มีอัตราการแจ้งเหตุผ่าน 1669 (First call +Second call) สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.83 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง,ลี้,ทุ่งหัวช้าง,บ้านโฮ่ง, ป่าซาง,  เวียงหนองล่อง และ แม่ทา ร้อยละ 72.15, 70.09 
, 64.41  ,60.80 , 53.68 , 41.95 และ 24.35 ตามล าดับ 
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ตาราง 75  จ านวนและร้อยละของการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข1669จ าแนกรายอ าเภอจังหวัดล าพูน  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อ าเภอ จ านวนครั้งการแจ้งเหตุผ่านช่องทาง จ านวน
ครั้งการ
แจ้งเหตุ
ทั้งหมด 

ร้อยละแจ้ง 
1669 

(1st+2nd 
call) 

ร้อยละ
แจ้ง

ช่องทาง
อื่น 

หมายเลข 1669  
(1st+2nd call) 

โทรศัพท์
เลขอ่ืน 

วิทยุ
สื่อสาร 

วิธี
อื่น 

ไม่ระบ ุ

เมืองล าพูน 4983 1084 570 268 1 6906 72.15 27.85 
แม่ทา 373 1039 41 79 0 1532 24.35 75.65 
บ้านโฮ่ง 197 113 2 12 0 324 60.80 39.20 
ลี้ 1399 469 48 80 0 1996 70.09 29.91 
ทุ่งหัวช้าง 418 195 13 23 0 649 64.41 35.59 
ป่าซาง 1295 918 126 72 1 2412 53.69 46.31 
บ้านธิ 274 54 2 9 0 339 80.83 19.17 
เวียงหนองล่อง 159 157 36 27 0 379 41.95 58.05 
รวม 9098 4029 838 570 2 14537 62.59 37.41 

ที่มา : ระบบ ITEMS รายงานสถิติการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

5.ตัวช้ีวัดรอง  : ร้อยละความครอบคลุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการด าเนินงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  เป้าหมาย : ร้อยละ 85 

จังหวัดล าพูนมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัด
อปท.ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จ านวน 57 ชุด ร้อยละ 100 มีผลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 55 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 96.49 และเป็นชุดปฏิบัติการสังกัดเอกชน 3 ชุด ถ้าพิจารณารวมชุดปฏิบัติการสังกัดเอกชน  
จงัหวัดล าพูนมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่มีผลการออกปฏิบัติการ 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.66 

 

ตาราง 76 จ านวนและร้อยละหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดล าพูนที่ขึ้นทะเบียนเป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 
             ขั้นพื้นฐานและเบื้องต้น (BLS, FR ) จังหวัดล าพูน และมีผลการออกปฏิบัติการ 

อ าเภอ 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน อปท./เอกชน 

ทั้งหมด 
หน่วยปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนในระบบ 

ร้อยละ 
หน่วยปฏิบัติการ

ออกปฏิบัติการจริง 
ร้อยละ 

เมือง 15 16 16 + 3(เอกชน) 100 16+3 100 
แม่ทา 6 8 8 100 7 87.50 
บ้านโฮ่ง 5 6 6 100 6 100 
ลี้ 8 10 10 100 9 90 
ทุ่งหัวช้าง 3 4 4 100 4 100 
ป่าซาง 9 8 8 100 8 100 
บ้านธิ 2 2 2 100 2 100 
เวียงหนองล่อง 3 3 3 100 3 100 
รวมทั้งจังหวัด 51 57 57+ 3(เอกชน) 100 55+3 96.66 

ที่มา : ระบบ Data Warehouse คลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
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Gap Analysis (ระบุปัญหาส าคัญ/ชี้เป้าหมายพื้นที่ที่พบปัญหา) 
1.สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ(สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ โรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดล าพูน  ต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ20.99 (เป้าหมายร้อยละ 26) พบว่าผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤติ (สีแดง) มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง, ทุ่งหัวช้าง, ล าพูน, 
ป่าซาง, แม่ทา, ลี้ และ บ้านโฮ่ง ตามล าดับ    

2.อัตราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 พบว่าร้อยละการแจ้งเหตุ โดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ 1669 
(First call +Second call) ของจังหวัดล าพูนต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 62.59 (เป้าหมายร้อยละ 80) พบว่าการ
แจ้งเหตุทางหมายเลข 1669 ต่ ากว่าเกณฑ์ ได้แก่ อ าเภอเมือง,ลี้,ทุ่งหัวช้าง,บ้านโฮ่ง, ป่าซาง,  เวียงหนองล่อง 
และ แม่ทา  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสีแดงเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม

มาตรฐานก่อนถึงโรงพยาบาล โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการดูแลก่อนถึงโรงพยาบาลในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโฮ่ง 
ลี้ แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง เมือง ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ เพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.เพ่ิมการรับรู้ของประชาชนในการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 เพ่ือให้ได้รับการดูแลโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอ่ืนในการด าเนินงานจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดและต้องผ่านการรับรองมาตรฐานทุกอ าเภอ โดยพัฒนาการรับรู้ของประชาชนใน
การเข้าถึงบริการแจ้งเหตุผ่าน 1669 ในพ้ืนที่อ าเภอ แม่ทา เวียงหนองล่อง ป่าซาง บ้านโฮ่ง ทุ่งหัวช้าง ลี้  

3.เชื่อมโยงการพัฒนาใน Service excellence มีการประเมินประสิทธิภาพมาตรฐานของชุด
ปฏิบัติการหน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุ ที่เชื่อมกับER คุณภาพ  

4.วิเคราะห์ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือใช้ติดตาม ก ากับ วางแผน และเชื่อมโยงกับ Service 
excellence ภายในจังหวัดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบูรณาการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ได้รับการอบรมและฟ้ืนฟูทักษะการปฏิบัติงานให้มี 
ความรู้ ทักษะและมาตรฐานตามหลักสูตรเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและ
ยกระดับการดูแลช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ที่เชื่อมโยงกับER คุณภาพในโรงพยาบาล  

แผนงาน/ โครงการกิจกรรมการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2563  
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานและเครือข่ายในระดับจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือรับทราบนโยบาย 

วิเคราะห์การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ิมศักยภาพของชุดปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามฟ้ืนฟูความรู้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการแพทย์ 

ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 
3.จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูนเพ่ือบูรณาการการด าเนินงานทุก    

ภาคส่วนและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน 
4.โครงการพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุก ในชุมชน ครอบครัว ให้มี อาสา

ฉุกเฉินชุมชนในการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟ้ืนคืนชีพและการใช้เครื่อง AED ให้แก ่
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในชุมชน 

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หลักสูตรผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน 40 ชั่วโมง และพัฒนาศักยภาพของชุดปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการให้มีทีมปฏิบัติการได้มาตรฐาน ครบทุกหน่วย 
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6.อบรมฟ้ืนฟูผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเรี่องเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วย การช่วยฟ้ืนคืนชีพและ    
การใช้เครื่อง AEDเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้บุคลากรสาธารณสุขในการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
และการใช้เครื่อง AED ให้แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในชุมชนและให้ความรู้แก่แกนน าและประชาชน 

 

นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเป็นผู้ด าเนินการและบริหารจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูนตามมาตรฐานที่ กพฉ.ก าหนด โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุน
ช่วยเหลือและดูแลการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีมาตรฐาน
และสามารถด าเนินการได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 

สถานการณ ์
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดล าพูน ดังนั้นการจ าแนกประชากรกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองค้นหาเบื้องต้นตลอดจนให้
การวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการหรือโรคแทรกซ้อน  

สถานการณ์ จังหวัดล าพูน ปี 2563 พบอัตราป่วยของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่(6,855ราย) 
เท่ากับ 1,692.20 ต่อแสนประชากร โรคเบาหวานรายใหม่ (2,127 ราย) เท่ากับ 525.09 ต่อแสนประชากร    
อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (541 ราย) เท่ากับ 133.56 ต่อแสนประชากร และโรคหลอดเลือดสมอง 
(1,850) ราย เท่ากับ 456.71 ต่อแสนประชากร และไตวายเรื้อรัง Stage 5 (1,031 ราย)เท่ากับ 254.52 ต่อ
แสนประชากร ภาพรวมจังหวัดผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 26,600 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 7,047 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.40 ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 2,853 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.72 (เป้าหมายร้อยละ 40)    
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 71,434 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  51,070  ราย คิดเป็นร้อย
ละ 71.69 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 31,032 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.44  (เป้าหมายร้อยละ 50) และ  
ผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 29,155 ราย ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 26,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.38 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยง 

ปี 2563 จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา จ านวน  26,600  ราย อัตรา
ป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน (903ราย) ร้อยละ 3.39 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษา 
จ านวน 71,434 ราย และอัตราป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง (2,114ราย)ร้อยละ 2.91 โดยมีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยการคัดกรอง
ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานร้อยละ 94.44 เป็น
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ร้อยละ 6.55 เป็นกลุ่มสงสัยป่วยต่อเบาหวาน ร้อยละ 0.76  พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.98 โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานปี 2562 ได้รับการตรวจซ้ าปี 2563  ร้อยละ 
95.78  และประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 93.61  เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 1.85 เป็นกลุ่มสงสัยป่วยต่อความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.73 พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 5.10 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือรับการ
รักษาในปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีจ านวนต่ ากว่าปี2562 โดยพบผู้ป่วยเบาหวานปี2563 = 2,127 ราย      
ปี 2562 = 2,841 ราย และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปี 2563 = 6,855 ราย ปี 2562 = 7,228 ราย (ข้อมูลจาก HDC) 

 

ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ที่ก าหนด 
จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ2563ขึ้นเพ่ือให้การ

ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือด  (อัมพฤกษ์อัมพาต)   
โรคไต  มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริการคัดกรองโรคจัดกิจกรรมตามภาวะ
เสี่ยงจัดการดูแลตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการสนับสนุนให้
คลินิก NCD PLUS คุณภาพ/CKD ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานครอบคลุมการป้องกันลดเสี่ยงลดโรค
ลดภาวะแทรกซ้อนและติดตามดูแลต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์/มาตรการ การด าเนินงานเชิงบริหารจัดการ/เชิงกระบวนการ/กิจกรรมตามแผนงาน/ 
โครงการจัดท ายุทธศาสตร์งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมาณ 2563 และเชื่อมโยงโยงกับ
แผนพัฒนาคุณภาพบริการ Service  Plan ที่เกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สาขาไต หัวใจและหลอดเลือด 
หลอดเลือดสมอง  ตา  ปลูกถ่ายอวัยวะ 

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

,กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือพิการ) 
3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการสุขภาพ  
 

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

1.การจัดการ
ข้อมูล 

ประชุมร่วมกับITระดับ
จังหวัดเพ่ือทบทวนการ
จัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงานNCD 
ประชุมวางแผนจัดการ
ระบบข้อมูลในกลุ่ม 
NCD 
 

พัฒนาทักษะการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
จนท NCDตรวจสอบ 
ข้อมูลรายงานผลงาน
ร่วมกับIT 

จนท NCD 
ตรวจสอบข้อมูล
รายงานผลงาน
ร่วมกับIT สรุป 
ปัญหาอุปสรรค
แลกเปลี่ยนของ
จังหวัด 

สรุปประมวลผล
เปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาและ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

2.การเฝ้าระวัง
ค้นหาคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง 

คัดกรอง DM/HTและ
รายงานผ่าน HDC  
ร้อยละ 80 แยกกลุ่ม
ปกติ เสี่ยง ป่วย 
ประชุม ถ่ายทอดชี้แจง
แนวทาง SMBP  
(Home BP) 
 

คัดกรอง DM/HT
และรายงานผ่าน 
HDC  
ร้อยละ 90  
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รายบุคคล
และรายกลุ่มเสี่ยง
ผ่าน DEPACชุมชน
ลดโรคลดเสี่ยง ต าบล
จัดการสุขภาพSMBP 
ร้อยละ 5 
 

 ตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลHDC
เทียบกับหน้างาน 
ทีม รพ./รพ.สต. 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ผ่านชุมชนลดโรค 
ลดเสี่ยง ต าบล
จัดการสุขภาพ 
SMBP ร้อยละ8 

จัดเวทีสรุป
บทเรียนแลก 
เปลี่ยนเพื่อพัฒนา 
SMBP ร้อยละ 10 
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ประเด็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

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

ประชุมถ่ายทอด/
ก าหนดแนวทาง
นโยบาย จัดท า
โครงการต่อเนื่อง  
ชุมชนลดเสี่ยง  
 

พัฒนาทักษะCM /SM 
หลักสูตรCoaching/MI 
มีกระบวนการ สื่อสาร
ความเสี่ยงประสาน 
อปท.ผ่านพยาบาลงาน 
NCD จัดหาเครื่องวัด
ความเค็มจัดท าสื่อ 
ปฏิทิน ป้าย warning 
sign 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูง/กลุ่มป่วยได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ
ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

มีการติดตาม 
รวบรวมวิเคราะห์
จัดท ารายงานจัดเวที
สรุปบทเรียนแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนต่อเนื่องNew  
Case DM/HT กลุ่ม
เสี่ยงสงสัยป่วย  ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

4. การพัฒนา 
Clinic NCDs 
plus 

 

ประชุมถ่ายทอด
ชี้แจงเกณฑ์Clinic 
NCDs plus 
พัฒนาCPG  
บูรณาการ SP 
 

ประชุมNCDs  
Board 
อ าเภอทุกแห่ง 
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ วิเคราะห์ GAP 
ประชุมหาแนวทางปิด 
GAP 
 

ติดตามผลการ
ประเมิน โดยทีม
จังหวัดบูรณาการ
นิเทศงานอ าเภอ 
ร่วมกับคณะท างาน
ประเมินระดับเขต
ประเมินรับรอง 

อ าเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินClinic NCDs 
plus  
สรุปผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาในปีต่อไป 
 

5.ก ากับ  
ติดตามงาน  
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
ประชุมNCDs Board 
 

ข้อมูลรายงานHDC 
ประชุม กวป. 
นิเทศงานอ าเภอ 
 

สรุปรายงานข้อมลู
HDC รายงานการ
นิเทศงาน  

ประชุม กวป. 
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PIRAB จังหวัดล าพูน 
PIRAP การด าเนินงาน โอกาสพัฒนา 

Partner  งานที่เก่ียวข้องตามโครงสร้าง ภายใน  
– ต าบลจัดการสุขภาพ/ DHS /พชอ./สถาน
ประกอบการปลอดโรค ฯลฯภายนอก  
– รพ.เอกชน  อปท.ภาคประชาชน 
ชมรมออกก าลังกาย NGOs องค์กรศาสนา/ สมัชชา
สุขภาพ สป.สช.ฯลฯ 

สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายชุมชนภายนอก
มาด าเนินการพัฒนากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง
และจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ควรบูรณาการ
แผนการขับเคลื่อนภายในหน่วยงานให้
ชัดเจนและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 

Invest มีงบประมาณสนับสนุน เช่น กองทุนโรคเรื้อรัง PPA  
กองทุนสุขภาพต าบลงบเทศบาลสนับสนุนอุปกรณ์
ออกก าลังกายเครื่องตรวจวัดความเค็มฯลฯ มีการ
จัดระบบคลินิกNCDs plus และมีการวางระบบการ
ก ากับติดตาม 
 

หางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมา
เพ่ิมเติมสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัยใน
ภาพรวมของจังหวัด อปท. และสร้างความ
เข้มแข็งของทีม 
 

Regulate มีการวางกรอบจัดท าแผนนโยบายและน าสู่การ
ปฏิบัติ สสจ/สสอ/รพ./รพ.สต. มีการลงนิเทศติดตาม
ก ากับงานในภาพรวมจังหวัดผ่านระบบข้อมูลHDC  
ประชุม กวป. มีกฎหมายและ มาตรการทางสังคม
สนับสนุน    
 

ควรขยายพื้นที่ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
และมาตรการทางสังคม 
 

Advocate มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่น 
จัดเวทีคืนข้อมูลในระดับชุมชนการรณรงค์บทความ 
วิทยุโรงพยาบาล  หอกระจายข่าว ป้ายข้อความ สื่อ
บุคคลต้นแบบ มีการสร้างกระแสให้ ปชช.เช่น ชมรม
ปั่นจักรยาน  จัดท าสื่อ ปฏิทิน สติกเกอร์ warning 
sign ร่วมกับ sp หัวใจ-stroke การตรวจ วัดความ
เค็มในอาหารของกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย(สื่อ 2 เรื่อง
พฤติกรรมเสี่ยง  และ warning sign ) 
 

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

Build 
Capacity  

การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอบรม Case 
manager/System manager/ITและแลกเปลี่ยน
ทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในกลุ่มเสี่ยงและป่วย 
 

ควรมีการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ระบบเครือข่าย  COP   
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของจังหวัดล าพูน  มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ NCD Broad  

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

- แผนงาน/แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์       
ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มาตรการหลัก 

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

- ให้บริการประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรายบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC คลินิก    
อดบุหรี่  คลินิกคลายเครียด  

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

ระดับ  ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG การดูแลผู้ป่วย DM/HT 
- ร่วมประชุมคณะท างาน Service Plan สาขา หัวใจ  ตา  ไต มะเร็ง   โรคไม่ติดต่อ  หัวใจและ

สาขาหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ในสถานบริการ โดยการให้ความรู้รายบุคคล รายกลุ่ม  

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

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

- มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ/CKD คุณภาพ และประเมิน NCD Clinnic Plus คุณภาพ  
รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ  ทุก 6 เดือน จ านวน 2 ครั้ง/ปี (รพท/รพช 8 แห่ง)  สสจ รวบรวมผล
การประเมินส่งให้ สคร    
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จังหวัดล าพูน ได้การด าเนินงานต่อเนื่องในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัดได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากกองโรคไม่ติดต่อและอยู่ระหว่างการถ่ายทอดนโยบายให้กับระดับพ้ืนที่มี
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาและติดตามการด าเนินงาน พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยเทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) เน้นชุมชนเป็นฐาน
ด าเนินงานเชิงรุกสู่การลดปัจจัยเสี่ยง โดยกลวิธีส าคัญ ได้แก ่การคัดกรองประชาชน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน โดย กลุ่มปกติ จะเน้นให้ค าแนะน าสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ.2 ส. 
(ออกก าลังกาย อาหาร อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่) และติดตามตรวจซ้ าปีละครั้ง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย
ป่วย จะเน้นให้ค าปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันไม่ให้ป่วย  กลุ่มผู้ป่วย จะเน้นจัดระบบในการ
ดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจภาวะแทรกซ้อน และบริการดูแลรักษาเชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.กับ
โรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชน ส่วน กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน จะส่งพบแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลเพ่ือ
ดูแลรักษาต่อไป โดยประชาชนเป็นรากฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เน้นชุมชน เป็นศูนย์กลาง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลให้ลดเสี่ยง ลดโรค ลดผู้ป่วยรายใหม่ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในระยะยาวได้  เพ่ือใช้ความรู้ในการด าเนินงานทั้งในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนกลไกของ คลินิก NCD คุณภาพ และตัวชี้วัดส าคัญทุกตัวที่ติดตามอยู่ในเกณฑ์การด าเนินงานของ 
เกณฑ์ NCD Clinic Plus ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด Chronic Care Model ร่วมกับ PDCA  และวางแผนสนับสนุน
การพัฒนาตนเองส าหรับพยาบาลคลินิกโรคไม่ติดต่อ ในหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ส าหรับ
พยาบาลคลินิก DM,HT พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือเฝ้าระวังโรค NCDs  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD risk ) โรคไตเรื้อรัง (CKD ) ผู้ป่วย เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน ประจ าปีผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง มีการด าเนินงาน
ด้านตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มีการด าเนินงานในการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ที่ มีขั้นตอนในการตรวจติดตาม แบ่งระดับของการติดตาม ตามข้อก าหนดจากระดับของความดัน
โลหิตตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจากประสบการณ์ในการด าเนินงานตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้านในระดับพ้ืนที่ ตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ได้ชี้แจงทบทวนแนวทางการด าเนินงานโดยเน้นการคัดกรองความดัน
โลหิตในกลุ่มเป้าหมายให้เร็วขึ้นเพื่อการก าหนดเป้าหมาย การจัดกลุ่มติดตามในกลุ่มระดับความดันโลหิตที่ควร
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 3 เดือน และการจัดกลุ่มติดตามในกลุ่มระดับความดันโลหิตที่ควร
ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 1 เดือน อีกทั้งการจัดให้สถานบริการมีการคืนข้อมูลการคัดกรอง
ให้กับชุมชน เพ่ือการวางแผนจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต ในกลุ่มต่างๆเช่นกองทุนต าบล หรือสนับสนุนให้ซื้อ
เครื่องวัดความดันโลหิตไว้ใช้เองหากมีความสามารถในการจัดหาโดยแนะการแนะน าเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
           *อ าเภอ จัดท าโครงการการจัดการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดท าแผนพัฒนาต าบล       
สปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรัง และงบเงินบ ารุงของสถานบริการ 
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ตาราง 77 ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน (จาก HDCและสถาน
บริการป2ี563) 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2563 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง 
ความดันโลหิตสูง 

158,364 148,238 93.61 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 197,943 186,938 94.44 

อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีที่ผ่านมา
ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า 

12,253 11,736 95.78 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 12,253 243 1.98 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน 405,071 2,127 525.09 
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคน 405,071 6,855 1,602.30 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 26,600 14,461 54.36 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 26,600 17,937 67.43 
อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 26,600 582 2.19 
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจความดันโลหิต 
< 140/70 mmhg 

26,600 19,227 72.29 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง 26,600 25,018 94.05 
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
(รอบเอว มากกกว่า (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

26,600 17,977 67.58 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

29,167 26,065 89.36 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับตรวจระดับน้ าตาล 26,600 7,170 29.95 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับน้ าตาลควบคุมได้ดี 26,600 2,920 10.98 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ 
ระดับความดันโลหิต 

71,444 51,081 71.50 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจระดับความดัน
โลหิตควบคุมได้ดี 

71,444 31,058 43.47 

ร้อยละของผู้ป่วยDMและ/หรือHTที่ได้รับการค้นหา 
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 

52,254 24,967 47.78 

ร้อยละของผู้ป่วยDM และ/หรือ HTได้รับการค้นหาและคัดกรอง
และกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง Stage 5 

52,254 1,031 1.97 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL 26,600 13,340 50.15 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL 
และมีค่า LDL<100mg/dl 

26,600 6,590 24.77 
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   ตาราง 78  ผลการด าเนินงานคัดกรองDM ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2563 จ าแนกรายอ าเภอ  

              จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 72,420 68,132 94.03 710 
แม่ทา 18,921 18,122 95.78 226 
บ้านโฮ่ง 19,365 18,572 95.96 177 
ลี้ 30,508 28,756 94.26 330 
ทุ่งหัวช้าง 9,637 9,298 96.48 76 
ป่าซาง 28,420 26,450 93.07 346 
บ้านธิ 9,797 9,272 94.64 82 
เวียงหนองล่อง 8,835 8,336 94.35 180 

รวม 197,943 186,938 94.44 2,177 

การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไปในปี  2563  พบว่าจังหวัดล าพูน              
มีประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 197,943  คน  ได้รับการคัดกรอง จ านวน 186,938   คน  คิดเป็นร้อยละ 
94.44 พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จ านวน 2,177 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง      
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563  

 

ตาราง 79 ผลการด าเนินงานคัดกรอง HTกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2563  
             จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ เป้าหมาย การคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรายใหม่ 
เมืองล าพูน 58,727 54,753 93.23 2,209 
แม่ทา 15,261 14,464 94.78 466 
บ้านโฮ่ง 14,743 13,925 94.45 877 
ลี้ 24,445 22,693 92.83 994 
ทุ่งหัวช้าง 8,331 8,015 96.21 220 
ป่าซาง 21,641 20,085 92.81 965 
บ้านธิ 7,933 7,494 94.47 371 
เวียงหนองล่อง 7,283 6,809 93.49 753 

รวม 158,364 148,238 93.61 6,855 
 

การคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  35  ปีขึ้นไปในปี 2563  พบว่าจังหวัดล าพูนมี
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป  158,364 คน ได้รับการคัดกรอง 148,238 คน คิดเป็นร้อยละ  93.61  และพบ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จ านวน  6,855 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง     
จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563    
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ตาราง 80  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
 

ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 26,600 ราย ได้รับการการตรวจระดับน้ าตาล 7,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.95  ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 2,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.98 (เป้าหมาย ร้อยละ 40)  

 
ตาราง 81  ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี       
 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 71,444 ราย ได้รับการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  51,081  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 71.49 ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 31,058 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.47  
(เป้าหมายร้อยละ 50)  
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 
เมืองล าพูน 9,479 4,451 1,945 20.52 

แม่ทา 2,498 274 107 4.28 
บ้านโฮ่ง 3,045 223 116 3.81 

ลี้ 3,742 121 43 1.15 
ทุ่งหัวช้าง 740 292 127 17.16 
ป่าซาง 4,330 300 123 2.84 
บ้านธิ 1,267 896 230 18.15 

เวียงหนองล่อง 1,499 613 229 15.28 
รวม 26,600 7,170 2,920 10.98 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตรวจ ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

เมืองล าพูน 24,893 16,682 9,093 36.53 
แม่ทา 6,449 4,641 2,778 43.08 

บ้านโฮ่ง 8,442 7,131 4,385 51.94 
ลี้ 10,538 7,907 5,393 52.13 

ทุ่งหัวช้าง 2,206 1,629 1,163 52.72 
ป่าซาง 11,818 8,993 5,606 47.44 
บ้านธิ 3,455 2,341 1,482 42.89 

เวียงหนองล่อง 3,643 1,757 1,058 29.04 
รวม 71,444 51,081 31,058 43.47 
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ตาราง 82 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง   ได้รับการประเมิน CVD risk และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 29,167 ราย  ได้รับการประเมิน CVD risk  26,065 ราย      
คิดเป็นร้อยละ  89.36  จาก HDC จาก รง CVD risk  ผล CVD risk 30%ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
เข้มข้นและ/หรือได้รับยาเพื่อลดความเสี่ยง ร้อยละ 100     

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีทั้งการด าเนินการเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล หลากหลายตามบริบท
พ้ืนที่และสถานบริการ อ าเภอเมือง มีกิจกรรม Fit For Life/Health literacy  อ าเภอป่าซาง –อ าเภอลี้ - 
อ าเภอเวียงหนองล่อง มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม/ Health literacy  อ าเภอบ้านโฮ่ง – อ าเภอทุ่งหัวช้าง   
เน้นการบูรณาการแบบองค์รวม/ Health literacy อ าเภอบ้านธิ มีกิจกรรมสุขภาพดีวิถีพุทธ/ Health literacy      
 

ตาราง 83  จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง CKD 
 

อ าเภอ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/
โรคความดันโลหิตสูง 

คัดกรอง CKD ร้อยละ 

เมือง 15,392 5,516 35.84 
แม่ทา 5,124 2,081 40.61 

บ้านโฮ่ง 3,933 2,096 53.29 
ลี้ 9,788 6,704 68.49 

ทุ่งหัวช้าง 1,785 1,181 66.16 
ป่าซาง 9,969 3,890 39.02 
บ้านธิ 3,013 2,032 67.44 

เวียงหนองล่อง 3,250 1,467 45.14 
รวม 52,254 24,967 47.78 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง52,254ราย ได้รับการคัดกรอง CKD 24,967 ราย ร้อยละ 47.78 

อ าเภอ ผู้ป่วย 
DM/HT 

ประเมนิCVD risk 
จ านวน ร้อยละ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

จ านวน รอ้ยละ จ านวนCVD risk 
30%ขึ้นไป 

ร้อยละ 

เมือง 9,917 9,255 93.32 9,235 100 20 100 
แม่ทา 2,702 2,637 97.59 2,619 100 18 100 

บ้านโฮ่ง 3,594 3,045 84.72 3,028 100 17 100 
ลี้ 4,636 3,918 84.51 3,910 100 8 100 

ทุ่งหัวช้าง 954 831 87.11 830 100 1 100 
ป่าซาง 4,616 4,275 92.62 4,252 100 23 100 
บ้านธิ 1,338 1,175 87.82 1,175 100 0 100 

เวียงหนองล่อง 1,410 928 65.89 928 100 0 100 
รวม 29,167 26,065 89.36 25,978 100 87 100 
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ตาราง 84   จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเบาหวานเข้าจอประสาทตา อ้วนลงพุงและเท้า 
 

อ าเภอ ผู้ป่วย
เบาหวาน 

เบาหวานเข้า
จอประสาทตา 

ร้อยละ อ้วนลงพุง  
รอบเอวเกิน 

ร้อยละ เท้า ร้อยละ 

เมือง 9,479 6,313 66.60 6,352 67.01 6,814 71.89 
แม่ทา 2,498 1,571 62.89 1,743 69.78 1,768 70.78 

บ้านโฮ่ง 3,045 503 16.52 2,241 73.60 1,664 54.65 
ลี้ 3,742 2,201 58.82 2,086 55.75 2,352 62.85 

ทุ่งหัวช้าง 740 500 67.57 472 63.78 435 58.78 
ป่าซาง 4,330 2,158 49.84 3,260 67.32 3,317 76.61 
บ้านธิ 1,267 698 55.09 890 70.24 827 65.27 

เวียงหนองล่อง 1,499 517 34.49 933 62.24 760 50.70 
       รวม 26,600 14,461 54.36 17,977 67.58 17,937 67.43 

 

การตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 26,600 ราย ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา14,461ราย ร้อยละ 54.36 ตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุงรอบเอวเกิน 17,977 ราย 
ร้อยละ 67.58  และตรวจเท้า 17,937 ราย ร้อยละ 67.43 

ตาราง  85  อัตรากลุ่มเสี่ยงเบาหวานจากการคัดกรองปี 2562 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ในปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
การตรวจน้ าตาลซ้ า ในปี 2563 

กลุ่มเสี่ยง ปี 62 ตรวจซ้ า 63 ร้อยละ 
เมืองล าพูน 1,545 1,438 93.07 
แม่ทา 2,328 2,274 97.68 
บ้านโฮ่ง 1,278 1,238 96.64 
ลี้ 3,377 3,187 95.50 
ทุ่งหัวช้าง 941 900 95.64 
ป่าซาง 1,434 1,374 95.82 
บ้านธิ 756 727 95.50 
เวียงหนองล่อง 634 606 95.58 

รวม 12,253 11,736 95.78 
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ตาราง 86   อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563  

อ าเภอ 
ผู้ป่วยเบาหวาน 

กลุ่มเสี่ยง รายใหม่ ร้อยละ 
เมืองล าพูน 1,545 50 3.24 
แม่ทา 2,328 40 1.72 
บ้านโฮ่ง 1,278 23 1.80 
ลี้ 3,337 60 1.80 
ทุ่งหัวช้าง 941 17 1.81 
ป่าซาง 1,434 29 2.02 
บ้านธิ 756 7 0.93 
เวียงหนองล่อง 634 17 2.68 

รวม 12,253 243 1.98 
 

ตาราง 87  ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563 

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง / สงสัยป่วย 
เสี่ยง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ 

เมืองล าพูน 72,460 68,132 94.03 1,545 2.27 309 0.45 
แม่ทา 18,921 18,122 95.78 2,328 12.85 256 1.41 
บ้านโฮ่ง 19,365 18,572 95.90 1,278 6.88 292 1.57 
ลี้ 30,508 28,756 94.26 3,337 11.60 259 0.90 
ทุ่งหัวช้าง 9,637 9,288 96.48 941 10.13 117 1.26 
ป่าซาง 28,420 26,450 93.07 1,434 5.42 117 0.44 
บ้านธิ 9,797 9,272 94.64 756 8.15 56 0.60 
เวียงหนองล่อง 8,835 8,336 94.35 634 7.61 33 0.39 
     รวม 197,943 186,938 94.44 12,253 6.55 1,439 0.76 

 

ตาราง 88 ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองและเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563  

อ าเภอ เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง / สงสัยป่วย 
เสี่ยง ร้อยละ สงสัยป่วย ร้อยละ 

เมืองล าพูน 58,727 54,753 93.23 794 1.45 2,506 4.58 
แม่ทา 15,261 14,464 94.78 311 2.15 1,223 8.46 
บ้านโฮ่ง 14,743 13,925 95.45 349 2.51 916 6.58 
ลี้ 24,445 22,693 92.83 484 2.13 2,337 10.29 
ทุ่งหัวช้าง 8,331 8,015 96.21 187 2.33 1,195 14.91 
ป่าซาง 21,641 20,085 92.81 431 2.15 1,067 5.31 
บ้านธิ 7,933 7,494 94.47 100 1.33 356 4.75 
เวียงหนองล่อง 7,283 6,809 93.45 88 1.29 380 5.58 
    รวม 158,364 148,238 93.61 2,744 1.85 9,980 6.73 
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ตาราง 89   อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน  
      จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563  
 

อ าเภอ 
จ านวนสงสัย
ป่วย (คน)(B) 

จ านวนที่ 
ร้อยละ 30 

จ านวนที่พื้นที่ก าหนด
เป็นเป้าหมาย 

มีผลการวัดความ
ดันโลหิตท่ีบ้าน(A) 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 2,506 752 1,565 1,565 62.45 
แม่ทา 1,223 367 1,193 1,193 97.55 
บ้านโฮ่ง 916 275 811 811 88.54 
ลี้ 2,337 702 1,602 1,602 68.55 
ทุ่งหัวช้าง 1,195 359 836 836 69.06 
ป่าซาง 1,067 321 716 716 67.10 
บ้านธิ 356 107 309 309 86.80 
เวียงหนองล่อง 380 114 245 245 64.47 

รวม 9,980 2,997 7,177 7,277 72.92 

ตาราง 90  จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดล าพูน ปี 2563 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ล าพูน 32,602 20,969 64.32 
แม่ทา 7,839 3,258 41.56 
บ้านโฮ่ง 7,600 1,655 21.78 
ลี้ 12,661 4,952 39.11 
ทุ่งหัวช้าง 4,153 963 23.19 
ป่าซาง 11,459 3,873 33.80 
บ้านธิ 4,358 1,864 42.77 
เวียงหนองล่อง 3,454 92 2.66 

รวม 84,126 37,626 44.73 
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(30-60 ปี)   สตรีอายุ 30 – 60 ปี  จ านวน 84,126 ราย ได้รับการ
ตรวจ  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Pap Smear 37,626 ราย ร้อยละ 44.73  
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ตาราง 91  จ านวนและร้อยละของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดล าพูน ปี 2563 
 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองล าพูน 43,626 34,944 80.10 
แม่ทา 10,711 7,879 73.56 
บ้านโฮ่ง 10,897 7,775 71.35 
ลี้ 16,521 10,053 60.85 
ทุ่งหัวช้าง 5,172 4,052 78.34 
ป่าซาง 16,187 9,477 58.55 
บ้านธิ 5,880 3,603 61.28 
เวียงหนองล่อง 4,978 2,140 42.99 

รวม 113,972 79,923 70.13 
 
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม(30-70 ปี) สตรีอายุ 30 – 70 ปี 113,972 ราย  ได้รับการตรวจ 
คัดกรองมะเร็งเต้านม  79,923 ราย  ร้อยละ 70.13  
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

CM บางสถานบริการย้าย  
เปลี่ยนงานไปรับงานอ่ืน 
 

อบรมCMเพ่ิมสถานบริการที่ขาด เขตสนับสนุนเงินค่าลงทะเบียน
และแหล่งจัดอบรม 

ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลากับงาน เอกสาร 
การบันทึกต่างๆมาก ท าให้เวลา
จัดการปัญหาCaseซับซ้อนลดลง 
 

ลดการบันทึกเอกสาร เช่นการท า
Paperless office บางสถาน
บริการ 

เขตก าหนดเป็นนโยบายเพ่ิม 
ขยายจ านวนสถานบริการ 
Paperless office 

การควบคุมเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง ผลงานควบคุมยังน้อยต่ ากว่า
เกณฑ์ 

จัดหา HbA1C เป็นภาพรวมของ
สถานบริการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายลด
จ านวนผู้ป่วยในฐานข้อมูล HDC ที่
มีความซ้ าซ้อน ให้เป็นปัจจุบัน ผ่าน
ระบบ 43 แฟ้ม เชื่อมโยงตั้งแต่ 
ระดับ จังหวัด – อ าเภอ – ต าบล – 
หมู่บ้าน เทคนิคการข้อมูลความดัน
โลหิตเพ่ือประมวลผลออกครบถ้วน 
 

เขตสนับสนุนการเชื่อมโยง 
ระดับเขต 
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มาตรการส าคัญ 
1.การบริการ NCD clinic ตามมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการ NCDs  คุณภาพ 
2.ผู้ป่วยมารับบริการ บุคลากรปฏิบัติงาน  ภาระงาน 
3.กระบวนการสื่อสารความเสี่ยง/Health Literacy และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
4.กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน  กลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการตรวจติดตาม

ระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร(FPG) ทางห้องปฏิบัติ ภายใน 3 – 6 เดือน  การวัดความดันโลหิตที่บ้าน  
5.ระบบข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ 
6.ส่วนกลางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ และครบถ้วนโดยสนับสนุนทั้ง

งบประมาณและวิชาการและผู้เชียวชาญ  การสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น ในการด าเนินงาน  ควรมีการ
ด าเนินการและสนับสนุนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลด้านคุณภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 
 

การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 
สถานการณ ์

จังหวัดล ำพูน มีสถำนประกอบกำรนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ และสวนเกษตรอุตสำหกรรม
เครือสหพัฒน์ ท ำให้มีแรงงำนต่ำงจังหวัดเข้ำมำในพ้ืนที่จังหวัดล ำพูนเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้มีกำรก่อสร้ำง
อำคำรที่พักอำศัยเชิงพำณิชย์เพ่ือรองรับบุคคลที่เข้ำมำท ำงำน ใช้เป็นที่พักอำศัย ซึ่งบำงแห่งใช้เป็นสถำนที่    
ซุกซ่อนยำเสพติดเพ่ือจ ำหน่ำยหรือใช้เป็นสถำนที่มั่วสุมเพ่ือเสพยำเสพติด ผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่มักล ำเลียง  
ยำเสพติดผ่ำนจังหวัดล ำพูนหรือใช้เป็นจุดพักยำเสพติด  ส ำหรับด่ำนตรวจ/จุดตรวจถำวร จ ำนวน 3 จุด ได้แก่  
1.ด่ำนตรวจถำวรแม่ทำ อ ำเภอแม่ทำ 2.ด่ำนตรวจถำวรบ้ำนเวียง อ ำเภอเวียงหนองล่อง 3.ด่ำนตรวจถำวร       
วังดิน อ ำเภอลี้  มีพ้ืนที่โครงกำรหลวงชุมชนบ้ำนห้วยต้ม อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน และไม่มีสถำนที่บ ำบัดฟ้ืนฟู   
ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดถำวร                                                                                                                        

กำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูยำเสพติด ในปี 2563 มีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อโควิค 2019 ส่งผลให้กำรจัดบริกำรด้ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ติดตำมช่วยเหลือ กำรบริหำรจัดกำร 
กำรควบคุมก ำกับงบประมำณและตัวชี้วัด มีข้อจ ำกัด และจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำในระบบสมัครใจ      
น้อยกว่ำเป้ำหมำย แต่จ ำนวนผู้ป่วยในระบบบังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว มีจ ำนวนสูงขึ้นมำกกว่ำเป้ำหมำย 
ถึงร้อยละ 417.41 สถำนบริกำรจึงต้องเน้นกำรจัดบริกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด (Harm Reduction) 
และสนับสนุนกำรบ ำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง (Community Based Treatment : CBTx) เพ่ือให้
สำมำรถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยรำยบุคคล ป้องกันภำวะแทรกซ้อนและภัยสุขภำพ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน  

กำรจัดบริกำร ภำยใต้คณะท ำงำนขับเคลื่อนและบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด   
(ยำเสพติด Cluster) และทีมสหวิชำชีพสำธำรณสุข (System and Case Manager) โดยติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนจำกกำรประชุม รำยงำนกิจกรรม ระบบรำยงำน บสต. และฐำนข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ  
(43 แฟ้ม)  ด้ำนกำรบูรณำกำรเพ่ือจัดบริกำรและส่งต่อผู้ป่วยทุกระบบมีกำรประสำนงำนและเชื่อมโยงกำร
แก้ไขปัญหำผ่ำนคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด ,  ศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอ 

ด้ำนงบประมำณ จัดสรรและสนับสนุนงบประมำณให้หน่วยบริกำร (รพ./สสอ.) ตำมผลงำน บสต.
และนโยบำยส ำคัญ โดยให้จัดท ำโครงกำรฯ ตำมภำรกิจหลักและนโยบำย โดยระบุกิจกรรมส ำคัญที่พ้ืนที่ต้องด ำเนินกำร 
เพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสมรรถภำพและลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด 
รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยในพ้ืนที่  มีระบบกำรควบคุมก ำกับ เร่งรัด กำรเบิกจ่ำยทุกเดือน  

นโยบำยและกิจกรรมส ำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำระบบรำยงำน บสต.ของ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกำรรับส่งต่อ มีกำรทบทวนตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งำน ผู้ดูแลระบบทุกระบบ และ
เพ่ิมกำรคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรก่อควำมรุนแรง กำรสมัครเป็นสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  
ส ำหรับภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนบูรณำกำร ได้แก่ กำรส ำรวจ ค้นหำ ขึ้นทะเบียนเพ่ือให้กำรดูแล
ช่วยเหลือ และเฝ้ำระวังผู้มีอำกำรทำงจิตจำกกำรใช้ยำเสพติด รวมทั้งมอบให้กรมกำรปกครอง เป็นเจ้ำภำพ
หลัก ในกำรด ำเนินงำน CBTx โดยหน่วยงำนสำธำรณสุขเป็นผู้สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู   
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ผลการด าเนินงาน  

1.ร้อยละ 45 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention rate)  

ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยำเสพติด ที่เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติดในทุกระบบและรำยงำนข้อมูลกำร
บ ำบัดรักษำในฐำนข้อมูลกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติดของประเทศ ที่ได้รับกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำมดูแลต่อเนื่อง
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงน้อย 4 ครั้งภำยใน 1 ปี หลังจ ำหน่ำย  (Retention rate)  

ผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน สูงกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 53.57 เมื่อพิจำรณำแยกรำยระบบ 
พบว่ำ ระบบสมัครใจ และระบบต้องโทษ มีผลงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย  ร้อยละ 64.35 และ 71.54 ตำมล ำดับ 
ส ำหรับระบบบังคับบ ำบัด มีผลงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 40.25 เมื่อเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงจังหวัด เขต
สุขภำพที่ 1 และประเทศ พบว่ำ จังหวัดล ำพูน มีผลงำนสูงกว่ำระดับเขต และประเทศ รำยละเอียดตำมตำรำง 1 

ตาราง 92 ร้อยละ 45 ของผูป้่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี     
            (Retention rate) จังหวัดล าพูน ปี 2563 เปรียบเทียบเขตสุขภาพที่ 1 /ประเทศ 
 

ระบบ จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ประเทศ 
สมัครใจ 64.35 67.74 65.76 
บังคับบ ำบัด 40.25 39.56 37.54 
ต้องโทษ 71.54 34.89 35.67 

รวม 53.57 48.67 50.08 
ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดกำรบ ำบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วย ปี 2563 กระทรวงสำธำรณสุข (ณ วันที่ 8 ต.ค.63 ) 

2.ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง   

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมินบ ำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือตำมระดับ
ควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย 4 ครั้ง ภำยใน 1 ปี หลังจ ำหน่ำย    

ผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน สูงกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 58.33 เมื่อพิจำรณำแยกรำยระบบ 
พบว่ำ มีเพียงระบบสมัครใจที่มีผลงำนในระบบรำยงำน บสต.  เมื่อเปรียบเทียบผลงำนระหว่ำงจังหวัด เขต
สุขภำพที่ 1 และประเทศ พบว่ำจังหวัดล ำพูนมีผลงำนสูงกว่ำระดับเขตและประเทศ รำยละเอียดตำมตำรำง : 2 

 

ตาราง 93 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัดรักษาและ    
    ติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจังหวัดล าพูน ปี 2563 เปรียบเทียบ 
    เขตสุขภาพที่1/ประเทศ 
 

ระบบ จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 ประเทศ 
สมัครใจ 58.33 59.28 65.76 
บังคับบ ำบัด - 40.79 37.54 
ต้องโทษ - 29.38 35.69 

รวม 58.33 47.76 50.08 
ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดกำรบ ำบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วย ปี 2563 กระทรวงสำธำรณสุข (ณ วันที่ 8 ต.ค.63) 
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3.ผลงานตามตัวช้ีวัดแยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2563 

3.1 ร้อยละ 45 ของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง  1 ปี 
(Retention rate) ระบบสมัครใจ พบว่ำ ทุกอ ำเภอมีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย ยกเว้น อ ำเภอ         
ทุ่งหัวช้ำง ที่มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ส ำหรับภำพรวมทุกระบบ พบว่ำ อ ำเภอลี้ และ แม่ทำ มีผล
กำรด ำเนินงำน ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย            

3.2 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมินบ ำบัดรักษำและ
ติดตำมดูแลช่วยเหลือตำมระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ อ ำเภอเมืองล ำพูน ,ลี้ , แม่ทำ ,บ้ำนธิ และ
เวียงหนองล่อง  มีกำรบันทึกข้อมูลใน ระบบ บสต.  โดยอ ำเภอบ้ำนธิ และเวียงหนองล่อง มีผลงำนสูงกว่ำ
เป้ำหมำย ทั้งระบบสมัครใจ และภำพรวมทุกระบบ รำยละเอียดตำมตำรำง 3  

 

ตาราง 94  ผลงานตามตัวชี้วัดแยกรายอ าเภอเปรียบเทียบระบบสมัครใจและทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2563  

 

ที่มา : บสต.ดัชนีชี้วัดกำรบ ำบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วย ปี 2563 กระทรวงสำธำรณสุข (ณ วันที่ 8 ต.ค.63)  

4.จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
ผลงำนกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดจังหวัดล ำพูน ปี 2563 มีผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ สูงกว่ำ

เป้ำหมำย จ ำนวน 1,755 คน คิดเป็นร้อยละ 144.33  (เป้ำหมำยทุกระบบจำก ส ำนักงำน ป.ป.ส. 1,216 คน) 
แยกเป็น ระบบสมัครใจ สถำนพยำบำล จ ำนวน 345 คน (ร้อยละ 62.61) กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลำง (CBTx) จ ำนวน 31 คน , ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ ำนวน 100 คน (ร้อยละ 100)  ระบบบังคับ
บ ำบัดไม่ควบคุมตัว จ ำนวน 1,127 คน (ร้อยละ 417.41) , ระบบบังคับบ ำบัด ควบคุมตัว จ ำนวน 48 คน      
(ร้อยละ 24.62)  และระบบต้องโทษ จ ำนวน 104 คน (ร้อยละ 104)              

เมื่อพิจำรณำผลงำนแยกตำมกิจกรรมของแต่ละระบบ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดในระบบบังคับบ ำบัด
แบบไม่ควบคุมตัว มำกท่ีสุด ร้อยละ 417.41 รองลงมำ ได้แก่ ระบบต้องโทษ ร้อยละ 104 และ ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ร้อยละ 100 (เป้ำหมำย ปี 2563 จ ำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน แต่ในรุ่นที่ 2 ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
เนื่องจำก COVID 2019) ส ำหรับกำรบ ำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง (CBTx) มีผลงำนในพื้นที่ 2 อ ำเภอ ได้แก่
อ ำเภอเวียงหนองล่อง และแม่ทำ จ ำนวน 31 คน รำยละเอียดตำมตำรำง 4  
 

 

อ าเภอ 45 Retention Rate 55 กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง 
ระบบสมัครใจ ทุกระบบ  ระบบสมัครใจ ทุกระบบ  

เมือง 61.11 55.11 0 0 
ป่ำซำง 100 59.05 - - 
บ้ำนโฮ่ง 62.77 65.19 - - 
ลี้ 50.49 26.51 50 50 
แม่ทำ 62.69 38.52 0 0 
บ้ำนธิ 85 56.82 100 100 
ทุ่งหัวช้ำง 40 69.23 - - 
เวียงหนองล่อง 86.11 77.91 75 75 
            รวม 64.35 53.57 58.33 58.33 
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ตาราง 95  จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน ปี 2563  
ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  

1.สมัครใจ  (รพ.ท./รพ.ช.) 551 345 62.61 
2.กำรบ ำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง CBTx กรมกำรปกครอง 31  
3.ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอ.ปส.จ.ลพ.)  100 100 100 
4.บังคับบ ำบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.ท./รพ.ช.)  270 1,127 417.41 
5.บังคับบ ำบัด ควบคุมตัว (สนง.คุมประพฤติ)   195 48 24.62 
6.ระบบต้องโทษ (เรือนจ ำจังหวัด)  100 104 104 

รวม 1,216 1,755 144.33 
ที่มา : บสต. แบบบ ำบัดรักษำ จังหวัดล ำพูน ปี 2563  (ณ วันที่ 8 ต.ค.63) 

5.บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 
หน่วยบ ำบัดทั้ง 8 แห่ง มีกำรจัดบริกำรชุดลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด และมีกำรบันทึกข้อมูล ใน

ระบบรำยงำน 43 แฟ้ม สูงกว่ำเป้ำหมำย (เป้ำหมำย : 1095 คน) จ ำนวน 4746 คน / 8960 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำรับ
บริกำรมำกที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ชุดที่ 1 , ชุดที่ 8 และ ชุดที่ 7 ตำมล ำดับ รำยละเอียดตำมตำรำง 5 

 ตาราง 96 จ านวนคน/ครั้ง ทีผู่้เสพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  
            (Harm Reduction) จังหวัดล าพูน ปี 2563 จ าแนกตามชุดบริการ 

                             
อ ำเภอ 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 ำพูน  468/505 - - - 432/437 12/18 401/430 436/439 1749 1829 

แม่ทำ 298/538 - 4/4 - 102/125 9/9 85/85 130/153 628 914 

บ้ำนโฮ่ง 147/449 - - - 4/4 - - - 151 453 

ลี ้ 184/447 - 2/3 - 68/72 1/2 350/1166 - 605 1690 

ทุ่งหัวช้ำง 0/0 - - - 33/33 1/1 - - 34 34 

ป่ำซำง 523/1274 - - - 30/33 - 139/140 504/1220 1196 2667 

บ้ำนธ ิ 183/871 - - - 46/49 - - 31/44 260 964 

เวียงหนองลอ่ง 103/356 - - - - 2/2 - 18/51 123 409 

รวม 1906/4440 - 6/7 - 715/753 25/32 975/1821 1119/1907 4746 8960 

 ที่มา : ระบบรำยงำน HDC กระทรวงสำธำรณสุข (ข้อมูล ณ 8 ตค.63)  
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        Gap Analysis  
1.จังหวัดล ำพูน ไม่มีสถำนที่บ ำบัดแบบควบคุมตัว และจ ำนวนเตียงในกำรรับผู้ป่วยแบบควบคุมตัวใน

เขตสุขภำพที่ 1 ไม่เพียงพอ ท ำให้ผู้ป่วยในระบบบังคับบ ำบัดแบบควบคุมตัว ต้องเข้ำรับกำรบ ำบัดใน
โรงพยำบำลภำยในจังหวัด ซึ่งไม่เหมำะสมกับสภำพกำรเสพ และสภำพปัญหำของผู้ป่วย  ประกอบกับมีกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิค 2019 ท ำให้จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดในระบบบังคับบ ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว มีจ ำนวน
มำกส่งผลต่อคุณภำพกำรบ ำบัดรักษำและติดตำมช่วยเหลือ 

2.กำรบ ำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง (Community Based Treatment : CBTx) มีกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจไปที่ กรมกำรปกครอง ท ำให้กำรด ำเนินงำนขำดช่วงในบำงพ้ืนที่  

3.กำรบ ำบัดรักษำและติดตำมช่วยเหลือ มีกำรเชื่อมโยงกับหลำยหน่วยงำน เช่น ศูนย์ข้อมูลอ ำเภอ 
และ โปรแกรม สนง. คุมประพฤติ ท ำให้กำรดูแลช่วยเหลือและกำรรับส่งต่อผู้ป่วย กำรส่งต่อข้อมูลในระบบ 
บสต. ล่ำช้ำ หลำยขั้นตอน และต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก ส่งผลให้กำรประมวลผลช้ำ และไม่สัมพันธ์
กับช่วงบ ำบัดรักษำและติดตำม    

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ   
1.น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรด้ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟู ต่อที่ประชุม ศอ.ปส.จ.ลพ เพ่ือ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย และควบคุมก ำกับงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
2.เพ่ิมช่องทำงกำรประสำนงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทุกระบบ 
3.สถำนพยำบำลทุกระดับ ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดบริกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด   

 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
กำรบ ำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง (Community Based Treatment : CBTx) เริ่มด ำเนินกำร         

ในปี 2562 โดยมีกำรถ่ำยทอดนโยบำย และ สนับสนุนงบประมำณ องค์ควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้         
ทั้งภำยในและภำยนอกจังหวัด มีกำรติดตำมประเมินผลต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผ่ำนเกณฑ์ตัวชี้วัด และในปี 2563 จังหวัดล ำพูน โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ได้รับรำงวัลบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น จำก ส ำนักงำน ก.พ.ร. ประเภทรำงวัล
สัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงำน “หมู่บ้ำนสีขำวชุมชนบ ำบัดยำเสพติด ครอบครัว
ร่วมรักษ์ฮักเวียงหนองล่องอย่ำงยั่งยืน” และ นำยจรูญ ฤทธิ์ เรือนค ำ ผู้ใหญ่บ้ำนวังสะแกงใต้ อ ำเภอ             
เวียงหนองล่อง ได้รับรำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen)  

 
 
   

   
 
 



 

 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

ละล 
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การควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปาก 
 

สถานการณ์   
โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) เป็นโรคที่เป็นปัญหาส าคัญโรคหนึ่งของประเทศไทย 

เนื่องจากพบอัตราป่วยสูงในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่พบการระบาดของโรคในสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกัน
จ านวนมาก ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่มีชื่อว่า 
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งมีหลายสายพันธ์ ไวรัสที่พบบ่อยคือ coxsackie virus A16 ในรายที่ไม่
รุนแรงอาจหายเองได้ และสายพันธ์อาการรุนแรง ได้แก่ Enterovirus 71 ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 
เช่น ปวดบวม สมองอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว และอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปากประเทศไทย  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากส านักระบาดวิทยา          
กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 พบผู้ป่วย 11,190 
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.85 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อ       
เพศหญิง 1 : 0.83 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ อายุ 0-4 ปี (85.06%) อายุ 5 ปี (4.40%)     
อายุ 7-9 ปี (4.00%) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 อ่ืนๆร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 1.1 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาว     
ร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 85.7 นักเรียน
ร้อยละ 12.3 อ่ืนๆร้อยละ 0.8 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แรกคือ นราธิวาส 
(71.78 ต่อแสนประชากร) ยะลา (65.37 ต่อแสนประชากร) สุรินทร์ (52.65 ต่อแสนประชากร) น่าน (41.34 
ต่อแสนประชากร) เชียงราย (40.71 ต่อแสนประชากร)  

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก เขต 1 ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
มีรายงานผู้ป่วยมือเท้าปาก รวมทั้งเขต จ านวน 1,887 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.10 ตอ แสนประชากร ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ น่าน 41.3 (198 ราย) เชียงราย 36.21 (526 ราย) 
แม่ฮ่องสอน 39.88 (112 ราย) ตามล าดับ จังหวัดล าพูน อันดับที่ 6 คือ 25.86 (105 ราย) 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดล าพูน  ข้อมูล รง.506  ส านักงานสาธารณสุขล าพูน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จ านวน 105 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.86 ต่อประชากรแสน
คน กระจายใน 8 อ าเภอ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วยเท่ากับ 178.38 (36 ราย) 
รองลงมาอ าเภอแม่ทา อัตราป่วยเท่ากับ 35.89 (14 ราย), อ าเภอลี้ อัตราป่วยเท่ากับ 32.88 (23 ราย), อ าเภอ
บ้านโฮ่ง อัตราป่วยเท่ากับ 32.50 (13 ราย), อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วยเท่ากับ 17.24 (3 ราย), อ าเภอ
เมือง อัตราป่วยเท่ากับ 7.50 (11 ราย) ,อ าเภอป่าซาง อัตราป่วยเท่ากับ 7.27 (4 ราย) ,อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย
เท่ากับ 5.63 (1 ราย) ตามล าดับ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
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แผนภูมิ 34 จ านวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563 จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ ปี 2562  
              และค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

 
 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

 
การด าเนินงานเป้าหมาย อัตราป่วยโรคมือเท้าปากในเด็กอายุ 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี (ต่อแสนประชากร) ต้องไม่เกิน 84.49 ต่อแสนประชากร 
 
การด าเนินงาน 

1.การป้องกันการเกิดโรคก่อนการระบาด ในศูนย์เด็กเล็ก ทุกแห่ง (152 แห่ง) จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น ของใช้ส่วนตัว น้ ายาล้างมือ การสื่อสารความเสี่ยงแก่ผู้ปกครอง 

2.การควบคุมโรคระยะเกิดโรค  เน้นการคัดกรอง ส่งต่อ และการพิจารณาการหยุดเรียน การปิด
ห้องเรียน ปิดศูนย์ตามเกณฑ์ 

3.ระยะหลังการเกิดโรค การถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมาย 
 อัตราป่วยสะสมของจังหวัดล าพูนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากับ 25.86 ต่อแสนประชากร  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
ตาราง 97  จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคมือเท้าปาก รายงานทั้งหมด ระหว่างวันที ่1 มกราคม 2563  
              ถึง 30 กันยายน  2563 จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

จ านวน
ตาย 

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ) 

อัตราตาย/แสน 
ปชก. 

เมือง  11  7.50 0 0.00 0.00 

แม่ทา  14  35.89 0 0.00 0.00 

บ้านโฮ่ง  13  32.50 0 0.00 0.00 

ลี้  23  32.88 0 0.00 0.00 

ทุ่งหัวช้าง  36  178.38 0 0.00 0.00 

ป่าซาง  4 7.27 0 0.00 0.00 

บ้านธิ  1  5.63 0 0.00 0.00 

เวียงหนองล่อง  3  17.24 0 0.00 0.00 

รวม 105 25.86 0 0.00 0.00 

ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

แผนภูมิ 35 อัตราป่วยโรคมือเท้าปาก จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอ าเภอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563  
     ถึง 30 กันยายน 2563  จังหวัดล าพูน 

 

 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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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    
การเช็ดอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และล้างมือบ่อยๆ 

3.ส่งเสริมการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก และบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคน ทุกวัน 
4.ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง   

และจัดกิจกรรมการล้างมือให้ถูกวิธีทุกวัน 
5.สื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร, คร,ู สาธารณสุข ในชุมชน 
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โรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่แผนภูฟ้าพัฒนา 
ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ความเป็นมา 
               จังหวัดล าพูนได้ด าเนินงานตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดารและพ้ืนที่แผนภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ด าเนินการตรวจคัดกรองหาหนอนพยาธิ โดยมีเป้าหมายลดโรคในโรงเรียนและชุมชนในโครงการตาม
พระราชด าริฯมีการด าเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ ร้อยละ 100 และอัตราการติดเชื้อ
หนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในภาพรวมทั้งประเทศ ให้ต่ ากว่าร้อยละ 7 ตามเป้าหมายของระดับประเทศ 
ประจ าปี 2563 
 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย  
 โรงเรียนและชุมชนในโครงการตามพระราชด าริฯ มีการด าเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค
หนอนพยาธิ ร้อยละ 100 
 
การด าเนินงาน 
มาตรการที่ 1 การค้นหาและการรักษาลดอัตราการติดเชื้อลดอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในนักเรียน
เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1.ตรวจคัดกรองอุจจาระในนักเรียนพื้นท่ีเป้าหมาย 
2.สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

มาตรการที่ 2 สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
1.สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

มาตรการที่ 3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค 
1.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับภาคีเครือข่าย 
2.สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานและภารกิจของโรงเรียน 

 
ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย  
ตรวจหาอุจจาระหาไข่พยาธิในนักเรียน จ านวน  805 คน ไม่พบไข่พยาธิ  
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ในการด าเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนราชประชา 26 ประสบผลส าเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์  สามารถลดอัตราการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในนักเรียนพ้ืนที่โครงการพระราชด 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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สรุปผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

สถานการณ ์
จากผลการด าเนินงานปี 2563 ภาพรวมของจังหวัดล าพูน พบว่า หลังจากที่มีการเพ่ิมความเข้มข้น 

ออกมาตรการเร่งรัด ควบคุมก ากับ ติดตาม ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยง เสียชีวิตสูง 
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 – ปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลงมาอย่างต่อเนื่อง              
ในปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 10.05 %  

ในปี 2561 ลดลงจาก 16.86% (43 ราย) เหลือ 12.36% ท าตามแนวทางเดิม แต่เพ่ิมความเข้มข้น
ในการติดตามทั้งในที่ประชุม กวป. และ การประชุมผ่านระบบทางไกล (Cloud Conference) ถึงแต่ละพ้ืนที่ 
ในปี 2562 อัตราเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 12.36% เหลือ 12.89% แต่จ านวนลดลง 1 ราย (จากปี 2561 = 34 ราย 
เหลือ 33 ราย) เน้นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็วขึ้น เพ่ิมเติมกลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญจากการทบทวนข้อมูลการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัด และ มีการน าแนวทางการติดตามกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูง ( Score risk 
death) มาใช้ประเมินระดับความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามดูแลรักษาตามระดับความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 
ต่อเนื่อง และติดตามการด าเนินงานผ่านระบบการประชุมฯเหมือนเดิม ในปี 2563 ลดลงจาก 12.89% เหลือ 
10.05% (20 ราย) ด าเนินการตามแนวทางเดิม เหมือนปี 2562 เพ่ิมเติมการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงที่พบการป่วย
และเสียชีวิตสูง เป็นอันดับแรก และให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อ าเภอที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 
ได้แก่ อ าเภอลี้ (รพ.ลี้ ผ่านการประเมินคุณภาพ QTB 95%) รองลงมา คือ อ าเภอเวียงหนองล่อง , แม่ทา ,    
ทุ่งหัวช้าง ตามล าดับ  จากข้อมูลพบว่าต้องด าเนินการทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตั้งแต่การค้นหา
คัดกรอง จนถึงระบบการก ากับติดตาม ดูแลรักษาตามมาตรฐาน 
 
GAP Analysis แยกตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนงาน  

1.มาตรการแนวทางด้าน การตรวจค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ภาพรวมการคัดกรองท าได้ถึง 97.62%  คัดกรองได้น้อยสุดในกลุ่มผู้ป่วย DM Uncontrolled อายุ 

< 65 ปี ได้ 93.41% การค้นหาผู้ป่วย treatment coverage ภาพรวมจังหวัดได้เพียง 45.22% กลุ่มเป้าหมาย
ที่คัดกรองและพบป่วยขึ้นทะเบียนรักษา มากที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน คัดกรองครบ 100% ค้นพบ 
15.17% (เปรียบเทียบกลุ่มป่วยทั้งหมด) รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ BMI <18.5 คัดกรอง 96.44% ค้นพบ 
5.86% , กลุ่ม HIV คัดกรอง 96.67% ค้นพบ 4.14% , กลุ่มผู้สูงอายุ 65+มีโรคร่วม คือ CKD Stage 4-5 , 
COPD และ DM Uncontrolled คัดกรอง 95.43% ค้นพบ 1.72%, 2.07% , 3.45% เรียงตามล าดับ ,กลุ่ม   
ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้านย้อนหลัง 2 ปี คัดกรอง 95.27% ค้นพบ 2.07% และในกลุ่มผู้ติดสุรา คัดกรอง 97.60% 
ค้นพบ 1.72% 

แต่ข้อมูลที่น่าสังเกต คือ อ าเภอบ้านธิ ที่คัดกรองได้ 100% treatment coverage ได้ถึง 55.56% 
(ข้อมูลนี้สนับสนุนว่าต้องท าการคัดกรองให้ได้ 100%) แต่กลับพบว่า อ าเภอทุ่งหัวช้าง ก็คัดกรองได้ 100% 
treatment coverage ได้ เพียง 19.35%  รองลงมาเป็นอ าเภอเมือง คัดกรองได้  98.70% treatment 
coverage 70.27% (นับรวมการขึ้นทะเบียนรักษาจาก รพ.เอกชน ด้วย) ส่วนอ าเภออ่ืนๆ ยังคัดกรองไม่ครบ 
100%  ดังนั้นอาจจะต้องเน้นคัดกรองส่วนคนที่เหลือที่ไม่ได้มาคัดกรองก่อน เพราะจากข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค
ที่มารักษา พบว่าเกิดจากการคัดกรองเพียง 40% อีก 60% ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเอง และหลายคนเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่ไม่ได้รับการคัดกรอง ท าให้มีอาการมากแล้ว(และแพร่โรคอยู่ในชุมชน) จนมีความเสี่ยงที่จะอาการหนักได้ 
 



 

215 
 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  
1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินการปีงบประมาณ 2564 โดยเน้นในกลุ่มที่พบป่วยสูง (มีความเสี่ยง

ป่วย/เสี่ยงเสียชีวิตสูง) ของจังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2563 จัดให้เป็นกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายส าคัญที่ต้อง
เร่งรัดการคัดกรองเป็นอันดับแรก  กลุ่มประชากรเสี่ยงเดิมที่เหลือ ที่ยังไม่ได้ถูกคัดกรองในปีงบประมาณ 2563 
ให้น ากลับมาคัดกรองก่อน เป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยงสูง  

2.การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เน้นแยกเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูง กลุ่ม active ต้องเร่งรัดท าให้เสร็จภายใน     
ไตรมาสแรก และกลุ่มเสี่ยงที่เหลือกลุ่ม passive คัดกรองให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2   

3.จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ต้องท าการรวบรวมมาจากระดับพื้นท่ี รพ.สต. ด้วย (แต่ต้องตัดความซ้ าซ้อน 
ไม่ซ้ ากลุ่ม ไม่ซ้ าคน) 

4.ทุก รพ. อาจจะต้องจัดท าแผนฯ ขยายช่วงเวลาคัดกรองฯ ทั้งในเวลาราชการ และ นอกเวลา
ราชการ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร่วมด้วย และนัดหมายกระจายกลุ่มเสี่ยงเข้ามา ตามช่วงเวลาที่ก าหนด
เตรียมไว้ เพื่อความทันเวลาและค้นให้พบจ านวนผู้ป่วย ในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุด  

5.การจัดกลุ่ม ให้บริการตามความเหมาะสม ได้แก่ กลุ่มเข้าถึงง่าย ให้ walk in เข้ามาตรวจที่ รพ.    
,กลุ่มท่ีต้องใช้ mobile x-ray และ กลุ่มเข้าถึงยาก ต้องประสานขอความร่วมมือกับทาง พชอ. 

6.ในกลุ่มผู้มีอาการสงสัยวัณโรค (Walk In) ท าการตรวจสอบ/สอบถามข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก 
ระบุให้ได้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญใด 

7.การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (AI) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านผล Chest X-Ray 
 

2.มาตรการและแนวทางด้านการติดตามดูแลรักษา 
-ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) ในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่เสียชีวิต จังหวัดล าพูน 

ปีงบประมาณ 2563 ภาพรวม 26 วัน จ าแนกตาม Risk Score เขต พบว่า High risk (21 d) & Intermediate 
risk (0 d) มีระยะเวลารักษาน้อยกว่า กลุ่ม Low risk (46 d)  

-เปรียบเทียบ Risk Score ระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต พบว่า ในกลุ่ม High risk  พบการ
เสียชีวิต มากถึง 19.54%  

-ผู้ป่วยที่ท าการโอนออกจากสถานบริการ ยังมีความจ าเป็นต้องติดตามอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
ป้องกันผู้ป่วยขาดยา หรือล้มเหลวจากการรักษา 

-กลุ่มป่วย High risk และเสียชีวิต 57% ไม่ผ่านการ Active case finding จากพ้ืนที่มาก่อน 
-พบร้อยละการเสียชีวิตในแต่ละไตรมาสใกล้เคียงกัน ในไตรมาสที่ 2 พบ 37.5% รองลงมา ไตรมาส 3 

พบ 33.33% และ ไตรมาส 1 พบ 29.17% 
 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  
1.จัดให้มีการทบทวนผลการใช้ Score Risk Death ของจังหวัดล าพูน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการตรวจหาความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เพ่ิมมากข้ึน 

2.การใช้ Score Risk Death ในการประเมิน ก ากับ ติดตาม ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งขณะที่
รักษาอยู่ใน รพ. และ รักษาต่อเนื่องที่บ้าน 

3.การปรับเกณฑ์พิจารณา High Risk Score โดยก าหนดให้ผู้ป่วยที่พบว่ามี Score Risk >8 ต้อง
ได้รับการพิจารณาส่งรักษาต่อที่ รพ.ล าพูน ทุกราย 
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4.การรักษา เน้นให้ก ากับการกินยา DOT เหมือนทั่วไป และมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต 
ในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย กลุ่มเสี่ยงมากและเสี่ยงปานกลาง ให้มีระบบการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (อายุรแพทย์ 
หรืออายุรแพทย์โรคปอด หรืออายุรแพทย์โรคติดเชื้อ) การตรวจการท างานของตับทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 2 เดือน 
และการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด จะพบว่ากลุ่มเสี่ยงสูงอัตราตายสูงถึง 20% กลุ่มเสี่ยงต่ าอัตราตาย 3%  

5.ทบทวนด้านการรักษาในกลุ่มป่วย TB B- ประเด็น Consult specialist, การปรับสูตรยา ,  
การตรวจค้นหาทางห้องปฏิบัติการเฉพาะเพ่ิมเติม ,การค้นหาโรคร่วมฯ เป็นต้น  

6.ท าการส่งตรวจ Gene Xpert MTB/RIF ในกลุ่มเสี่ยงเสมหะลบ ทุกราย & ผู้ป่วย B- ทันทีที่พบ 
ก่อนขึ้นทะเบียน ช่วยเสริมประสิทธิภาพการค้นพบและปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยรักษา RR/MDR-TB ได้ด้วย 

7.ทบทวนด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น / การลงข้อมูล     
ผลแลปฯ /การส่งตรวจเอกชน นอกระบบ NTIP 

8.การจัดท าแผนฯ การบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมการสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เฉพาะ เช่น Gene X-pert MTB/RIF จากหน่วยตรวจฯ ระดับจังหวัด 

9.การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษา/การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง ลงสู่
ระดับ รพ.สต. ทุกแห่ง 

10.ระบบ Cloud conference ยังเป็นประโยชน์ ยังมีความส าคัญ แต่ควรเพ่ิมเติมการประเมินผล
การใช้ร่วมด้วย เช่น ความร่วมมือ, ความถี,่ การแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการประชุมฯ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
แผนภูมิ 36 ผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 1  
      ปีงบประมาณ 2563 

 

 
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจ ณ 24/07/2563 
 

 จากแผนภูมิ พบว่า ภาพรวมของจังหวัดล าพูน ด าเนินการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 97.69 ทุก
อ าเภอมีการค้นหา/คัดกรองตามเป้าหมายที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 90 อ าเภอที่ด าเนินการคัดกรอง CXR ใน
กลุ่มเสี่ยง มากท่ีสุด คือ อ าเภอบ้านธิ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 100 รองลงมา คือ อ าเภอเมืองล าพูน ร้อย
ละ 98.61  และ อ าเภอที่คัดกรองได้น้อยท่ีสุด คือ อ าเภอลี้  ร้อยละ 94.58 
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แผนภูมิ 37 ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน  
             ปีงบประมาณ 2563 
 

 

ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจ ณ 24/07/2563 
 

 จากแผนภูมิ  พบว่า  ผลของการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2563 ในกลุ่ม Active คัดกรองไปแล้ว ร้อยละ 99.04  พบมากที่สุด ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดรายใหม่ 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ต้องขัง ร้อยละ 100 และกลุ่มที่ยังคัดกรองได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด
ย้อนหลัง 2 ปี เพียงร้อยละ 95.27  ส่วนในกลุ่ม Passive คัดกรองไปแล้ว ร้อยละ 95.44 พบมากท่ีสุด ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ BMI<18.5 ร้อยละ 96.44  และกลุ่มที่ยังคัดกรองได้น้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุมีโรคร่วมเบาหวาน 
เพียงร้อยละ 94.29   
 

ตาราง 98 ผลการด าเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ตามแนวทางของจังหวัดล าพูน  
             ปีงบประมาณ 2563 แยกตามประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง รายอ าเภอ 

ประชากรกลุม่เสี่ยง  เมือง ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ
เวียง

หนองล่อง 
แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ รวม 

ผู้ติดสุรา ท่ีขึ้นทะเบียน
รักษา 

100.00 100.00 99.19 100.00 100.00 100.00 100.00 98.04 99.02 

ผู้สูงอายุตดิเตยีง 100.00 100.00 100.00 100.00 80.77 36.54 100.00 95.65 92.88 
ผู้สูงอายุตดิบ้าน 100.00 100.00 100.00 100.00 95.77 100.00 100.00 98.35 99.66 
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม         
 -  CKD Stage 4-5 95.77 100.00 98.93 100.00 92.50 90.82 98.84 95.45 96.26 
 -  COPD 95.74 100.00 99.34 100.00 94.19 93.38 100.00 98.23 97.73 
 -  DM Uncontrolled 96.79 100.00 98.65 100.00 93.75 98.54 100.00 98.18 97.85 
ผู้สูงอายุ BMI <18.5 96.25 100.00 98.53 100.00 92.40 96.35 90.56 97.38 96.17 
ผู้สัมผสัวัณโรค ผู้ป่วยราย
ใหม ่

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รวมกลุม่เสีย่งป่วย/
เสียชีวิตสูง  

97.30 100.00 99.14 100.00 93.24 95.72 96.55 97.73 97.41 

ผู้ป่วย HIV on ARV 97.06 100.00 100.00 100.00 100.00 97.55 100.00 95.69 97.71 

100.00
95.27 96.69

100.00
97.60 98.80 100.00

94.29 96.24 95.43 96.44 97.69

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

ผลการรายงานผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยง แยกตามกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563

ACTIVE = 99.04% PASSIVE = 95.44% 
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ประชากรกลุม่เสี่ยง  เมือง ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธ ิ
เวียง

หนองล่อง 
แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ รวม 

ผู้สัมผสัวัณโรค ย้อนหลัง 
2 ปี ( 2562 – 2561) 

97.16 100.00 98.88 100.00 85.00 91.54 100.00 100.00 97.00 

ผู้ป่วย DM 
Uncontrolled < 65 ปี 

96.28 100.00 98.03 100.00 93.32 93.43 100.00 96.12 95.86 

กลุ่มแรงงานต่างชาติ ที่
ขึ้นทะเบียน 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ผู้ต้องขังในเรือนจ า 100.00        100.00 
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย 

98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.16 

รวมกลุม่เสีย่งป่วย 
ปานกลาง 

99.22 100.00 99.62 100.00 96.30 95.21 100.00 97.89 98.83 

ผู้มีอาการสงสัยวณัโรค
(Walk In) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รวม 98.70 100.00 99.44 100.00 94.78 95.59 98.03 98.17 98.32 
 

จากตาราง  ผลการคัดกรองในประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  แยกตามระดับความเสี่ยง 
ตามแนวทางของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 พบว่า อ าเภอที่มีการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง 
มากที่สุด คือ อ าเภอบ้านธิ และ อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 100  น้อยที่สุด คือ อ าเภอเวียงหนองล่อง ร้อยละ 
93.24  ส่วนผลการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงป่วยระดับปานกลาง มากที่สุด คือ อ าเภอบ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง และ
อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 100  และ น้อยที่สุด คือ อ าเภอแม่ทา ร้อยละ 95.21     
 

ตาราง 99 ร้อยละที่พบป่วยจากการคัดกรอง CXR และ ร้อยละจากการเปรียบเทียบกลุ่มป่วยทั้งหมด แยก    
             ตามประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

ประชากรกลุม่เสี่ยง เป้าหมาย 
ผลงาน 
CXR 

ร้อยละ 
CXR 

ผิดปกต ิ
ผลงาน 
AFB 

AFB+ 
Xpert 

+detect 
Dx.TB 

ร้อยละ 
พบคัดกรอง 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
กลุ่มป่วย
ทั้งหมด 

ผู้ติดสุรา ท่ีขึ้นทะเบียน
รักษา 

375 366 97.60 23 23 4 0 5 1.37 1.72 

ผู้สูงอายุตดิเตยีง 555 555 100.00 16 17 8 2 1 0.18 0.35 
ผู้สูงอายุตดิบ้าน 2050 2050 100.00 147 166 37 15 44 2.15 15.17 
ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป มีโรคร่วม         
-  CKD Stage 4-5 963 919 95.43 52 52 7 0 5 0.54 1.72 
-  COPD 1145 1102 96.24 94 95 5 1 6 0.54 2.07 
-  DM Uncontrolled 4238 3996 94.29 116 117 8 2 10 0.25 3.45 
ผู้สูงอายุ BMI <18.5 3966 3825 96.44 188 182 4 2 17 0.44 5.86 
ผู้สัมผสัวัณโรค ผู้ป่วยราย
ใหม ่

348 348 100.00 1 3 0 0 0 0.00 0.00 
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ประชากรกลุม่เสี่ยง เป้าหมาย 
ผลงาน 
CXR 

ร้อยละ 
CXR 

ผิดปกต ิ
ผลงาน 
AFB 

AFB+ 
Xpert 

+detect 
Dx.TB 

ร้อยละ 
พบคัดกรอง 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
กลุ่มป่วย
ทั้งหมด 

รวมกลุม่เสีย่งป่วย/
เสียชีวิตสูง 

13640 13161 96.49 637 655 73 22 88 0.67  

ผู้ป่วย HIV on ARV 2448 2367 96.69 39 38 2 3 12 0.51 4.14 
ผู้สัมผสัวัณโรค ย้อนหลัง  
2 ปี ( 2562 – 2561) 

866 825 95.27 21 21 3 0 6 0.73 2.07 

ผู้ป่วย DM 
Uncontrolled  
อายุ < 65 ปี 

2823 2637 93.41 69 69 6 1 2 0.08 0.69 

กลุ่มแรงงานต่างชาติ  
ที่ข้ึนทะเบียน 

7786 7786 100.00 19 19 2 0 2 0.03 0.69 

ผู้ต้องขังในเรือนจ า 2563 2563 100.00 5 4 0 0 6 0.23 2.07 
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย 

2742 2709 98.80 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

รวมกลุม่เสีย่งป่วยปาน
กลาง 

19228 18887 98.23 153 151 13 4 28 0.15  

Walk in 1562 1562 100.00 649 563 48 15 174 11.14 60.00 
รวมท้ังหมด 34430 33610 97.62 1439 1369 134 41 290 0.86 100.00 

 

จากตาราง ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามระดับความเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563     ที่
พบป่วยและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค จากการคัดกรอง CXR พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุติดบ้าน ,
ผู้ติดสุรา , ผู้สัมผัสวัณโรค ย้อนหลัง 2 ปี ( 2562 – 2561) ,ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีโรคร่วม CKD Stage 4-5, 
COPD เรียงตามล าดับ  และร้อยละที่พบป่วยและขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค จากการเปรียบเทียบกลุ่มป่วย
ทั้งหมด พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผู้สูงอายุติดบ้าน , ผู้สูงอายุ BMI <18.5 , ผู้ป่วย HIV , ผู้สูงอายุ 65 ปี
ขึ้นไป มีโรคร่วม DM Uncontrolled , COPD , ผู้สัมผัสวัณโรค ย้อนหลัง 2 ปี ( 2562 – 2561) และ ผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า เรียงตามล าดับ 

 

ตาราง 100 ผลการส่งตรวจ Gene Xpert เพื่อยืนยันการวินิจฉัย Pulmonary TB จังหวัดล าพูน  
              ปีงบประมาณ 2563 

 

สถานบริการ เป้าหมาย 
ตรวจ Xpert 

%ตรวจ Xpert MTB detect %MTB detect 
รพ.ล าพูน สคร.1 ชม. 

รพ.ล าพูน 353 347 6 100.00 68 19.26 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 13 13 0 100.00 3 23.08 

รพ.ป่าซาง 21 20 1 100.00 5 23.81 

รพ.บ้านธ ิ 33 31 2 100.00 4 12.12 
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สถานบริการ เป้าหมาย 
ตรวจ Xpert 

%ตรวจ Xpert MTB detect %MTB detect 
รพ.ล าพูน สคร.1 ชม. 

รพ.เวียงหนองล่อง 12 3 9 100.00 1 8.33 

รพ.แม่ทา 20 18 2 100.00 4 20.00 

รพ.บ้านโฮ่ง 20 20 0 100.00 3 15.00 

รพ.ลี ้ 39 33 6 100.00 2 5.13 

รพ.หริภญุชัยฯ 16 16 0 100.00 2 12.50 

รพ.ศิริเวช 6 5 1 100.00 3 50.00 

รวม 533 506 27 100.00 95 17.82 

ที่มา : ข้อมูลจากห้องปฏิบตัิการ รพ.ล าพูน และ สคร.1 เชียงใหม่  ณ 31/08/2563 
 

จากตาราง พบว่า ผลการส่งตรวจ Gene Xpert เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย Pulmonary TB แยกราย
สถานบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 100  ตรวจพบ MTB detected ร้อยละ 17.82 สถาน
บริการของรัฐที่ด าเนินการตรวจพบมากที่สุด ได้แก่ รพ.ป่าซาง  ร้อยละ 23.81 
 
ตาราง 101 อัตราความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage)   
               จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

อ าเภอ 
การข้ึนทะเบียนตาม PA 

เป้าหมาย* (ราย) 
153/แสนปชก. 

เป้าหมาย* (ราย) 
82.5% 

ขึ้นทะเบียน 
(ราย) 

ร้อยละ 

เมือง 222 184 180 81.08 
แม่ทา 59 49 29 49.15 
บ้านโฮ่ง 61 50 15 24.59 
ลี้ 107 88 30 28.04 
ทุ่งหัวช้าง 31 26 6 19.35 
ป่าซาง 84 69 21 25.00 
บ้านธิ 27 22 15 55.56 
เวียงหนองล่อง 26 21 10 38.46 

รวม 617 509 306 49.59 
ที่มา : NTIP 11/09/2563 
 
 จากตาราง พบว่า จังหวัดล าพูน ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 พบอัตราความ
ครอบคลุมการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรค New+Relapse (Treatment Coverage)     
ร้อยละ 49.59  น้อยที่สุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 19.35 
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แผนภูมิ 38 เปรียบเทียบผลการคัดกรองและการค้นพบข้ึนทะเบียนรักษา แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน  
              ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563 

 
 

 จากแผนภูมิ เปรียบเทียบผลการคัดกรองและการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษา แยกรายอ าเภอ จังหวัด
ล าพูน ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2563 อ าเภอที่พบมีการคัดกรองและการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษา มาก
ที่สุด ต่อเนื่องทั้ง 2 ปี คือ อ าเภอบ้านธิ  ส่วนอ าเภอท่ีมีการคัดกรองมากท่ีสุด แต่ค้นพบขึ้นทะเบียนรักษาได้
น้อยที่สุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 

แผนภูมิ 39 อัตราความครอบคลุมการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (Treatment    
               coverage) แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับอัตราความ   
               ครอบคลุมระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ 

 
 
 จากแผนภูมิ เปรียบเทียบกับอัตราความครอบคลุมของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(Treatment coverage) แยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 กับระดับเขตสุขภาพที่ 1 และ
ระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมของจังหวัดล าพูน น้อยกว่า ระดับเขตสุขภาพที่ 1 และระดับประเทศ เพียงร้อยละ 
49.59 ส่วนอ าเภอเมืองล าพูน พบอัตราความครอบคลุมฯ Treatment coverage สูงกว่าระดับเขตสุขภาพท่ี 1 
และระดับประเทศ ถึงร้อยละ 81.08 

95.10
85.43

94.77 96.49 95.10 96.86 95.57 91.35 94.3998.70 94.65 98.03 95.43 100.00 96.74 100.00 95.49 97.62
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เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ล้ี ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง จังหวัด
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ตาราง 102 แสดงผลความครอบคลุมการรักษา ของการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
     เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) 
 

อ าเภอ 
  

ปีงบประมาณ (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 
เมือง 41.75 50.60 68.62 112.70 81.08 
แม่ทา 41.18 29.85 42.65 49.02 49.15 
บ้านโฮ่ง 40.00 44.29 30.18 71.15 24.59 
ลี้ 38.64 30.25 27.55 41.11 28.04 
ทุ่งหัวช้าง 100.00 8.82 11.55 34.62 19.35 
ป่าซาง 54.17 45.26 43.94 46.48 25.00 
บ้านธิ 42.31 93.33 42.86 100.00 55.56 
เวียงหนองล่อง 200.00 46.67 49.56 65.22 38.46 

รวม 51.52 49.86 54.15 62.09 49.59 
  

 จากตาราง พบว่า อัตราความครอบคลุมการรักษา ของการค้นพบขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม ่เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ในปีงบประมาณ2559-2563 มีความใกล้เคียงกัน พบมากที่สุดในปีงบประมาณ 
2562 ร้อยละ 62.09 และน้อยที่สุด ในปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ  49.59  
 

ตาราง 103 ผลการติดตาม ตามมาตรการด้านการดูแลรักษาในกลุ่ม High Risk ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 1 
     จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563   
 

อ าเภอ All 
Forms 

High 
Risk 

(Score 
≥13) 

Intermediate 
Risk 

(Score 9-12) 
 

รวม 
 

ร้อยละ 
 

การด าเนินตามมาตรการ (ร้อยละ) 

ปรึกษา 
อายุร
แพทย ์

LFT 1 ครั้ง/wk. 
(1 เดือน) 

Close 
monitor 
โดย จนท. 

เมือง 135 26 4 30 22.22 100 100 100 

แม่ทา 16 4 0 4 25.00 100 100 100 

ป่าซาง 11 0 1 1 9.09 100 100 100 

บ้านโฮ่ง 8 1 0 1 12.50 100 100 100 

ลี ้ 18 6 1 7 38.89 100 100 100 

ทุ่งหัวช้าง 5 3 0 3 60.00 100 100 100 

บ้านธิ 12 3 1 4 33.33 100 100 100 

เวียงหนองล่อง 7 2 0 2 28.57 100 100 100 

รวม 212 45 7 52 24.53 100 100 100 

ที่มา : NTIP และข้อมูลจากการส ารวจ  31/07/2563   
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 จากตาราง พบว่า จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยวัณโรคคงเหลืออยู่ระหว่างการรักษา ที่มคีวามเสี่ยงต่อ  การ
เสียชีวิตสูงรวมกลุ่ม High Risk และ กลุ่ม Intermediate Risk ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 1 จ านวน 52 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 24.53 และได้รับการติดตามดูแล อย่างใกล้ชิด โดย จนท.สธ. ครบทุกราย 
 

แผนภูมิ 40 เปรียบเทียบการติดตามดูแลรักษา Score Risk Death ตามแนวทางจังหวัดล าพูน  
               ระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ปีงบประมาณ 2563 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก NTIP  03/08/2563   

 

จากแผนภูมิ จากเปรียบเทียบการติดตามดูแลรักษา Score Risk Death ตามแนวทางจังหวัดล าพูน 
ระหว่างกลุ่มที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ปีงบ 2563 พบผู้ป่วยวัณโรคคงเหลืออยู่ระหว่างการรักษา ตามระดับ
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง ที่มี Risk Score 6 พบเสียชีวิตมากที่สุด ถึงร้อยละ 75.00 รองลงมา พบที่ Risk 
Score 4 พบเสียชีวิตร้อยละ 17.39 

 

ตาราง 104 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 2563 งานวัณโรค จังหวัดล าพูน  
               แยกรายสถานบริการ 

 

สถานบริการ 
รักษาส าเร็จ ก าลังรักษา เสียชีวิต เปลี่ยนวินิจฉัย ขาดยา โอนออก รวมจ านวน

ผู้ป่วย จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0.00 2 100.00                 2 
รพ.บ้านธ ิ 3 75.00 0 0.00 1 25.00             4 
รพ.บ้านโฮ่ง 3 100.00 0 0.00                 3 
รพ.ป่าซาง 3 75.00 0 0.00     1 25.00 1.00 25.00     5 
รพ.แม่ทา 5 83.33 0 0.00 1 16.67             6 
รพ.ล าพูน 14 56.00 6 24.00 5 20.00             25 
รพ.ลี ้ 8 88.89 1 11.11                 9 
รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

0 0.00 0 0.00                 0 

รวมจังหวัด 36 67.92 9 16.98 7 13.21 1 1.89 1 1.89 0 0.00 54 
ที่มา : NTIP  11/09/2563   
 

จากตาราง พบว่า จังหวัดล าพูน พบอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในไตรมาสที่ 1 สูงถึง
ร้อยละ 13.21 มีจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต 7 ราย แยกตามพ้ืนที่ พบอยู่ในพ้ืนที่ อ.เมือง 3 ราย , อ.ป่าซาง 2 ราย , อ.
แม่ทา 1 ราย และ อ.บ้านธิ 1 ราย พบเป็นเพศชาย 5 ราย และ เพศหญิง 2 ราย , เป็นผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ราย , มี

100.00 100.00 100.00
82.81 82.61 87.50

25.00

17.19 17.39 12.50

75.00

0%

50%

100%

0 1 2 3 4 5 6
survived died
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โรคร่วม CKD 4 ราย /COPD 2 ราย/ DM 1 ราย/ HT 3 ราย , เป็นผู้สูงอายุ BMI<18.5  1 ราย , เป็นผู้ป่วย
ติดเตียง 3 ราย /ติดบ้าน 3 ราย , พบเมื่ออาการหนัก จากการใส่ท่อช่วยหายใจ ใน ICU 2 ราย และ พบ 4 ราย 
ไม่ผ่านการ Active case finding โดย CXR จากพ้ืนที่มาก่อน  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

มาตรการตรวจค้นหา/คัดกรองกลุ่มเสี่ยง จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
1.กลุ่มประชากรเสี่ยงเดิมที่เหลือ ที่ยังไม่ได้ถูกคัดกรองในปี 2563 ให้น ากลับมาคัดกรองก่อน เป็น

อันดับแรก เช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยงสูง 
2.ท าการคัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงส าคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและ

เชิงรับ ให้ครบ 100% ในไตรมาสที่ 1/2564 
3.ท าการคัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และ  

กลุ่ม passive ที่เหลือ ให้ครบ 100% ในไตรมาสที่ 2/2564  
4.ส่งตรวจ Gene Xpert ในกลุ่มเสี่ยงเสมหะลบทุกราย & ผู้ป่วย B- ทันทีที่พบขึ้นทะเบียน เพ่ือช่วย

เสริมประสิทธิภาพการค้นพบและปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยรักษา RR/MDR-TB  
5.ในระดับพ้ืนที่ต้องจัดท าแผนการออกปฏิบัติการตรวจคัดกรอง CXR แบบเชิงรุก/เชิงรับ , ความ

ยากง่ายของกลุ่มเป้าหมาย ,ก าหนดช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย(ใน/นอก เวลาราชการ/
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้สอดคล้อง ค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่

6.พ้ืนที่พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(AI) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านผล Chest X-Ray 
 

มาตรการติดตามดูแลรักษา จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
1.น า Score Risk Death มาประเมินจัดระดับความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยได้

อย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย ตามเกณฑ์ดังนี้  
- Score <3 ติดตามดูแลทุกสัปดาห์  
- Score >4 ต้องติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด /พิจารณา Admit ทุกราย  
- Score >8 พิจารณาส่งรักษาต่อที่ รพ.ล าพูน ทันทีทุกราย 
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2.กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ /ประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง 
ตามเกณฑ์ Score Risk Death ร่วมกับการใช้ MDR Check และ Hepatitis Check ทุกราย  

3.ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ และติดตามผลความก้าวหน้าการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณ
โรค ที่มี Score risk death >4 หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง  และการให้ค าปรึกษา แนะน าจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Cloud conference ทุกเดือน 

4.เพ่ิมความครอบคลุมของการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยา(DST) ในผู้ป่วยวัณโรค มีผลตรวจยืนยัน
พบเชื้อ ที่มีประวัติการรักษามาก่อน เพ่ือปรับสูตรยาให้เหมาะสม และตัดวงจรการแพร่โรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.ทุกพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษา/การติดตามดูแลรักษา ลงสู่
ระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง 
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สรุปผลการด าเนินงานโรคพษิสุนัขบ้า ปีงบประมาณ2563 
 
สถานการณ ์  

- ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
- ผลการค้นหา และให้วัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงปี 2563 

จากระบบรายงาน ร.36 ทั้งหมด 1,525 ราย ได้รับวัคซีนทั้งหมด แยกเป็นวัคซีนครบชุด 1,502 ราย ร้อยละ 
98.49 ไม่ครบชุด 23 ราย ร้อยละ 1.51  ได้รับการฉีดอิมมูโนโกลบุลิน (RIG) 96 ราย ร้อยละ 6.30 

- ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
ในพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ อาสาสมัคร/บุคลากรด้านปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  320 ราย   
 

ผลความก้าวหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
1.การด าเนินการโดยทีม SRRT ในพ้ืนที่ เมื่อพบเหตุผิดปกติ โดยมีการเฝ้าระวังการเกิดโรค เมื่อ

ทราบข้อมูลการพบหัวสัตว์ผลบวก/พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จากการรายงานเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ 
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง ภายใต้กลไก พชอ.(พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ) ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 เครือข่ายแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน เช่น พบสุนัขตาย หรือมีอาการผิดปกติ หรือพบผู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนที่ ให้กับ SRRT อ าเภอทราบ 

1.2 ทีม SRRT มีระบบเฝ้าระวังโรคจากรายงานระบาดวิทยา รง.506 มีเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ได้แก่ 
จนท.ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เฝ้าระวังโรคในพื้นที่  

-โดยค้นหาผู้สัมผัสในชุมชน ภายใน 48 ชั่วโมง ท าการสอบสวนโรคโดยใช้แบบ ร.36 พร้อมสื่อสาร
ความเสี่ยงระดับพื้นท่ี ทุกช่องทาง ได้แก่ ประกาศทางเสียงตามสาย , เดินเท้าเคาะประตูทุกบ้าน 

-กรณีพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ส่งหัวสัตว์หรือซากสัตว์
เพ่ือตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง  หากพบตัวอย่างสัตว์ให้ผลบวกจะแจ้ง ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทราบทันที เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาเปิด EOC และท าแผน IAP ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สอบสวนควบคุมโรค 
มีระบบตรวจจับโรคในคนและสัตว์ ตามแนวทางการด าเนินงาน  และจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
จังหวัดล าพูน ยังไม่พบตัวอย่างสัตว์ที่ให้ผลบวก 

 

GAP Analysis  
การติดตามผู้ป่วยผิดนัด ไม่มารับบริการฉีดวัคซีนให้ครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 

ต้องท าการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ถึงประโยชน์ ผลดี – ผลเสียที่ได้รับ แก่ผู้มารับบริการ ขณะมาขอรับ
บริการตรวจรักษา และฉีดวัคซีน อย่างถูกต้อง พร้อมจัดท าบัตร หรือสมุดบันทึกการฉีดวัคซีน ระบุวันนัดหมาย
มารับการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไป ให้ชัดเจนแก่ผู้ป่วยทุกครั้ง 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1.หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่ ด าเนินงานให้ความรู้

แก่ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกต้อง ท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การหลีกเลี่ยง
หรือลดการสัมผัส ตามหลักคาถา 5 ย. (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง) และข้อปฏิบัติเมื่อถูก
สัตว์กัด ข่วน (ถูกกัด ข่วนต้องรีบแก้ ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด) ทั้งในส่วนของ
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ประชาชนชาวไทย และกลุ่มแรงงานต่างด้าว อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการเฝ้าระวังในแหล่งที่พักอาศัย             
ที่รับผิดชอบ 

2.มีการบริหารจัดการด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กรมควบคุมโรคให้การสนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ฐานข้อมูลการให้บริการตามระบบโปรแกรม E-claim  เป็นเกณฑ์จัดสรรจ านวน
วัคซีนให้แก่สถานบริการโดยตรง และก าหนดให้สถานบริการส่งข้อมูลในโปรแกรม E-claim  ซึ่งมีจ านวนวัคซีน
เพียงพอส าหรับให้บริการในพ้ืนที่ ส าหรับวัคซีนส าหรับฉีดล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)  ใน
ปี 2563 จังหวัดล าพูนได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค จ านวน 320 โด๊ส เพ่ือฉีดป้องกันโรค
ล่วงหน้าให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ ได้แก่ อาสาสมัคร/บุคลากรด้านปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันควบคุมโรคหรือดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า  

3.มีการค้นหา ติดตาม ผู้สัมผัสโรค ให้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด าเนินการติดตามผู้สัมผัส
ให้มารับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ ผ่านเครือข่ายในระดับพื้นท่ี 

  3.1 มีระบบเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าตามระบบรายงานทางระบาดวิทยา รง.506 
  3.2 พบผู้สัมผัสโรคโรคพิษสุนัขบ้า ให้วัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
  3.3 มีการติดตามให้มารับวัคซีนครบชุด โดยการจดบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคให้ละเอียดใน ร.36 

รวมทั้งเบอร์โทร บัตรนัด และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ติดตามผู้สัมผัสโรคในกรณี
ไม่มาฉีดตามนัดโดย อสม./จนท.รพ.สต.      

4.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ขอความ
ร่วมมือเผยแพร่ความรู้แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนและ
นักเรียนผ่านเครือข่ายสถานบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  4.1 ในสถานบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตนเองแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ผ่านช่องทางต่างๆ คือ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนที่มารับบริการที่สถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง  

  4.2 ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้
สุนัขกัดโดยใช้คาถา “5 ย” “อย่าหยิบ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าแยก อย่ายุ่ง” จากรายงาน ร.36 ของจังหวัด
ล าพูน พบว่าชนิดของสัตว์ที่ผู้สัมผัสโรคถูกกัด หรือข่วน ได้แก่ สุนัข และแมว มากที่สุดเรียงตามล าดับ 

  4.3 ขอความร่วมมือไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1,2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้การป้องกันและการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องแก่เด็กนักเรียน 

  4.4 ขอความร่วมมือไปยังส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน เผยแพร่ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า 
และการป้องกันและดูแลตนเองแก่ประชาชน และ ผ่านเครือข่ายผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแก่ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติให้ถูกต้องหลังถูกสัตว์เลี้ยงกัด ข่วน เป็นต้น 
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 สรุปผลการด าเนินงานโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
สถานการณ์  

สถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย(โรคไข้เลือดออก ,โรคไข้ปวดข้อยุงลาย,โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า)        
ปี2563 พบผู้ป่วยทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลายตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-
กันยายน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า รายละเอียดสถานการณ์โรคดังนี้ 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดล าพูน  
ข้อมูล รง.506 สสจ.ล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 127 ราย 

อัตราป่วย 31.28 ต่อแสนประชากร กระจายใน 8 อ าเภอ ได้แก่ พบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 
90.06 ต่อแสนประชากร (16 ราย) รองลงมาอ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 59.46 ต่อแสนประชากร(12 ราย) 
อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 51.71 ต่อแสนประชากร (9 ราย) อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 41.01 ต่อแสน
ประชากร (16 ราย) อ าเภอลี้ อัตราป่วย 35.74 ต่อแสนประชากร(25 ราย) อ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 34.99 
ต่อแสนประชากร(14 ราย) อ าเภอเมือง อัตราป่วย 21.83 ต่อแสนประชากร(32 ราย) และอ าเภอป่าซาง   
อัตราป่วย 5.45 ต่อแสนประชากร(3 ราย) ตามล าดับ ซึ่งอัตราป่วยของจังหวัดล าพูน  เป็นล าดับที่ 69 ของ
ประเทศและล าดับที่ 8 ของภาคเหนือเขต 1 

 

สถานการณ์โรคปวดข้อยุงลายจังหวัดล าพูน  
ข้อมูล รง.506 สสจ.ล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย จ านวน 

493 ราย อัตราป่วย 121.44 ต่อแสนประชากร กระจายใน 8 อ าเภอ ได้แก่ พบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอ     
เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 499.89 ต่อแสนประชากร(87 ราย) รองลงมาอ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 191.38 ต่อ
แสนประชากร (34 ราย) อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 184.56 ต่อแสนประชากร (72 ราย) อ าเภอเมือง อัตราป่วย 
121.41 ต่อแสนประชากร(178 ราย)อ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 117.48 ต่อแสนประชากร(47 ราย) อ าเภอลี้ 
อัตราป่วย 91.50 ต่อแสนประชากร(64 ราย) อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 18.17 ต่อแสนประชากร(10 ราย) และ
อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 4.95 ต่อแสนระชากร(1 ราย) ซึ่งอัตราป่วยของจังหวัดล าพูน เป็นล าดับที่ 3 ของ
ประเทศและล าดับที่ 1 ของเขต 1 
 

การด าเนินงาน  
1.ช่วงก่อนระบาดได้มีการชี้แจงเป้าหมายการด าเนินการและมาตรการการควบคุมโรคแก่เครือข่าย

ทั้ง 8 อ าเภอเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
2.แจ้งมาตรการเร่งรัดในการด าเนินมาตรการในการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายอย่างเข้มข้นทั้ง

ช่วงก่อนระบาดและช่วงระบาดของโรค ซึ่ งจะเน้นให้หมู่บ้านที่เคยเกิดโรคในปี 2562 ด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการระบาดซ้ า  

3.ระดับจังหวัดมีการติดตามการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ 8.อ าเภอทุกวัน โดยมีช่อง
ทางการรับแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น Line ซึ่งรับแจ้งผู้ป่วยรายวันและก าหนดให้พ้ืนที่ที่เกิดโรคด าเนินการควบคุม
โรคและรายงานผลการควบคุมโรคตามมาตรการช่วงเวลาควบคุมโรค(มาตรการ0 3 7 14 21 28) ทั้งนี้ระดับ
จังหวัดจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินพ้ืนที่เสี่ยงรายวัน  และให้เครือข่ายในพ้ืนที่รายงานผลการ
ส ารวจลูกน้ ายุงลายในพ้ืนที่เป้าหมายที่เสี่ยง(โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม/โรงงาน โรงเรียน สถานที่
ราชการ)ทุกสัปดาห์  
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4.ในช่วงเกิดการระบาดระดับพ้ืนที่ มีการเปิดศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติดต่อ    
น าโดยยุงลายในพ้ืนที่โดยมีผู้บริหารของพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ 

5.ระดับจังหวัดจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดต่อน าโดยยุงลาย ประจ าปี
งบประมาณ 2563.เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรค และสนับสนุนให้
พ้ืนที่ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ าเภอป่าซาง) มีการด าเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดย
ยุงลายป้องกันการระบาดซ้ า 

6.ระดับจังหวัดจัดโครงการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อน าโดยยุงลายประจ าปี
งบประมาณ 2563.เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กับระดับพ้ืนที่ในการส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคเพ่ือยืนยันการเกิด
โรคในพ้ืนที่ ซึ่งก าหนดให้ส่งตรวจได้ในกรณีท่ีเป็นผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน 

 

ผลการด าเนินงานโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
1.เป้าหมายจังหวัดปี 2563  
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี 2563 ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง5 ป ี

(พ.ศ.2558-2562) 
ผลการด าเนินการ  
1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับ จ านวน 127 ราย อัตราป่วย 31.28 ต่อแสนประชากร 
ซ่ึงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปีนีล้ดลงร้อยละ 61.91 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง5 ปี  

(พ.ศ.2558-2562) ในช่วงเดือน มิถุนายน-กันยายน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพ่ิมสูงขึ้นกระจายในทุกอ าเภอ 
 

แผนภูมิ 41 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียบระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 
 

 
ที่มาข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  

     กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนภูมิ 42 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล าพูนเปรียบเทียบแยกรายอ าเภอ 
 

 
ที่มาข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

เป้าหมายจังหวัดปี 2563  
อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.10 

ผลการด าเนินการ   
1.ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดล าพูน 
2.ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาในจังหวัดล าพูน 
3.สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายในพ้ืนที่พบผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 ในช่วงเดือน มิถุนายน-

กันยายน พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายเพ่ิมสูงขึ้นกระจายในทุกอ าเภอ 

แผนภูมิ 43 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายย้อนหลัง 3  ปี เปรียบเทียบระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 

 
ที่มาข้อมูล รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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แผนภูมิ 44 แสดงอัตราป่วยด้วย โรคไข้ปวดข้อยุงลายย้อนหลัง 3  ปี จังหวัดล าพูนเปรียบเทียบแยกรายอ าเภอ 
 

 

ที่มาข้อมูล รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

GAP Analysis  
1.ประชาชนคิดว่าการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
2.ประชาชนบางส่วนท างานเช้า เย็นกลับ จึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลสภาพแวดล้อมและส ารวจ 

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้านตนเอง 
3.พบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่อาจส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพ เช่น น้ าเลี้ยงไก่ชน น้ าในบ่อ

กบ น้ าแช่ไม้แกะสลัก เป็นต้น 
4.ความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่า บ่อน้ าไม่ควรปิดสนิท จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ 
5.การเตรียมความพร้อม และการด าเนินการช่วงก่อนการระบาดยังไม่เข้มข้น เช่น การจัดกิจกรรม

ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเฉพาะแค่ช่วงระบาดของโรคเท่านั้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
1. การควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลและสนับสนุนการด าเนินการควบคุมโรค 

- วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรคจากรายงานการเฝ้าระวังโรค 
- นิเทศ ติดตาม การด าเนินการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
- จัดท าแผนปี 2564 เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนในปี 2563  
- สนับสนุนและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุงลาย

ให้แก่พ้ืนที่เกิดโรค 
2. เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักของประชนในการก าจัดลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง 

- ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่องตลอดทุกเดือนตามกิจกรรม       

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้หมู่บ้านที่เคย     
เกิดโรคหรือหมู่บ้านที่ระบาดต้องด าเนินการทุกสัปดาห์ตามช่วงเวลาการควบคุมโรค
(0 3 7 14 21 28) จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วย 
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3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย 

4. สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุงลายผ่านกระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบบูรณาการ
(Integrate Vector Management - IVM) 

5. มีการสื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรสาธารณสุข 
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การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่จังหวัดล าพูน  
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
สถานการณ ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย การติดต่อผ่านทางการไอ จาม 
สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ส่วนยารักษา
จ าเฉพาะยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะยาต้านไวรัส Favipiravir ซึ่งทางการจีนรายงานว่าได้ผลดี
ในการรักษาผู้ป่วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 
2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จ านวนผู้ป่วยยืนยันเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบอัตรา
การเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 2 ซึ่งร้อยละ 26.4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตัวมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดร้อยละ 10.5 รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน (ร้อยละ 7.3) และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ร้อยละ 6.3)  

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจนน่ากังวล ในวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) และแนะน าทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

ข้อมูล ณ วันทื่ 6 ตุลาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 214 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 
1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam มีรายงานผู้ป่วยฯ จ านวน 
35,730,965 ราย มีอาการรุนแรง 66,911 ราย เสียชีวิต 1,046,484 ราย โดยประเทศที่มีจ านวนผู้ป่วยยืนยัน 
10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 7,679,908 ราย อินเดีย 6,685,082 ราย บราซิล 4,940,499 ราย รัสเซีย 
1,237,504 ราย โคลัมเบีย 862,158 ราย สเปน 852,838 ราย เปรู829,999 ราย อาร์เจนตินา 809,728 ราย 
เม็กซิโก 761,665 ราย และ แอฟริกาใต้682,215 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 47 มีจ านวนผู้ป่วย 90,653ราย 
(รวม ฮ่องกง5,125ราย มาเก๊า 46ราย) 

ประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย ทั้งหมด 3,715 ราย 
เสียชีวิต 59 ราย มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 36 ปี (1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 2,033 ราย เพศหญิง 1,567 
ราย (ชาย:หญิง = 1.30:1) สัญชาติไทย 3,181 ราย สัญชาติ อ่ืน ๆ 410 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรค
ประจ าตัว 214 ราย และไม่มีโรคประจ าตัว 3,386 ราย พบผู้ป่วย จากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวม
พลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮ่ัน 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย ตนเอง 1,588 ราย จากการติดตามผู้
สัมผัส 1,189 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐก าหนด 662 รายจากการตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 ราย 
และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย และคัดกรองตามเกณฑ์ ของหน่วยงานอื่น 1 ราย 

จังหวัดล าพูนมีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ตามแนวทางของส านักระบาดวิทยา 
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ผลการเฝ้าระวังพบว่า จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค : PUI    
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้งหมด 231 ราย กระจายในโรงพยาบาล       
9 แห่ง ใน 10 แห่ง (1 โรงพยาบาลที่ไม่พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือ รพ.ทุ่งหัวช้าง) พบผู้ติดเชื้อ 
COVID2019 จ านวน 4 ราย  ณ ปัจจุบัน จังหวัดล าพูน ปลอดผู้ติดเชื้อ COVID2019 แล้วจ านวน 190 วัน 
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การด าเนินงาน 
1.เป้าหมายการด าเนินงาน 

1.เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถควบคุมไม่ให้เกิด Generation 2 ได ้
2.เครือข่ายมีแผนรองรับสถานการณ์การะบาดของระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           

ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่  
 

2.ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละ 80 ของเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุขมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความ

เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง 
2.ร้อยละ 80 ของเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุขมีกลไกตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.วิธีการด าเนินงาน 
3.1.การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่จังหวัดล าพูน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ขับเคลื่อนโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (Corona virus Disease (COVID-19 )) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ซึ่งเปิดด าเนินการในวันที่ 
24 มกราคม 2563 โดยเปิดกลุ่มภารกิจทั้งหมด 9 กลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1) กลุ่มภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของการบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้ง อ านวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด ก ากับ
และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการจัดการโรคติดเชื้อโรคโคโรน่า 2019 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน
เขตจังหวัดล าพูน และการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ส าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

2) กลุ่มภารกิจประสานและเลขานุการ(Liaison) มีบทบาทหน้าที่ประสานเปิด EOC / ประสาน
จัดการประชุมของทีมบัญชาการเหตุการณ์ ประสานทีมงานด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม VDO conference/ EOC 
ร่วมกับส านักงานเขต ศูนย์ปฏิบัติการฯระดับกระทรวงติดต่อประสานงานทุกช่องทางสื่อสารกับกลุ่มภารกิจ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก  

3) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group : STAG)       
มีบทบาทหน้าที่ จัดท าข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายในการจัดการภาวะฉุกเฉินแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ ์ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรับปรุง ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
เป้าหมาย ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ จัดท าสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบัติการ (After Action Review 
: AAR) ในระยะฟ้ืนฟูจัดท า Hazard Specific Plan แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) และแผน
ประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) 

4) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) บทบาทหน้าที่ประสานงาน และ
จัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉิน วางแผนและเตรียมความพร้อมของทีม
ปฏิบัติการในการเผชิญเหตุและความพร้อมการสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ หรือเกิด
สถานการณ์วิกฤต เมื่อเกินขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response : MERT) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
เคลื่อนที่เร็ว (Mini-Medical Emergency Response : Mini-MERT) ทีมปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัยด้านสิ่งแวดล้อม (Special Environmental Health Response Team : SEhRT) ทีมเฝ้าระวัง
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สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบภาวะวิกฤติ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) 

5) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์ (Situation analysis Team : SAT) บทบาท
หน้าที่ ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ ให้ข้อมูลเพ่ือ
เสนอข้อพิจารณาเพื่อตัดสิน ยกระดับ ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จัดท าสรุปรายงานสถานการณ์ 

6) กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์ (Logistics and Stockpiling) บทบาทหน้าที่ วางแผนและวิเคราะห์
ความเสี่ยงการส ารองจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เสี่ยง (เสี่ยงต่อการติดเชื้อ/พบผู้ติดเชื้อ) จัดท า
แผนส ารองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กระจาย ดูแล ก ากับและจัดส่งเวชภัณฑ์ ตาม
แผนการสนับสนุนและความเหมาะสม 

7) กลุ่มภารกิจงบประมาณ (Financial) บทบาทหน้าที่ วางแผนด้านงบประมาณ จัดท าธุรการ 
การเงิน งบประมาณ สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มภารกิจต่างๆได้ทันเวลา ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019 รายงานทาง
การเงินการคลัง 

8) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง(Public Information Officer : PIO/ Risk Communication : RC) 
บทบาทหน้าที่ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ติดตามข่าวสารจากกระทรวง   สรุป
ข่าวเพ่ือแจ้งผู้บริหาร, การสื่อสารเชิงรุกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 การป้องกัน
ตนเอง ผ่านการขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/ภาคประชาชน/เครือข่ายสื่อมวลชน /อสม.พิจารณาติดตาม
พิสูจน์ข่าวลือ และข่าวลบและข้อเข้าใจผิด ติดตามข่าวสารทุกช่องทาง/เก็บข่าวเพ่ือวิเคราะห์ ตรวจเช็ค
ข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าว แจ้งประชาชนรับทราบ, การสื่อสารภายในองค์กรและการประสานงานเครือข่าย เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ, พิจารณาเสียงสะท้อนกลับจากผู้รับข่าวสารในแต่ละช่องทางเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจกระบวนการตรวจสอบและตอบโต้ 

9) กลุ่มภารกิจกฎหมายและข้อตกลงสัญญา (Law) บทบาทหน้าที่ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค สื่อสารและถ่ายทอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง ด าเนินการอ่ืนใดทางด้านกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

 

3.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรและกระบวนการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์โรคในพ้ืนที่  
โดย มีการตรวจสอบ ติดตามก ากับ จัดหา ทรัพยากร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลผลิต 

1.จัดการประชุมเพ่ือประสานการจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกับศูนย์
บริหารจัดการสถานการณ์โรคฯ จังหวัดล าพูน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ทั้งหมด 32 ครั้ง 

2.มีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP) กรณี COVID 2019 ระดับจังหวัด /  
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

3.จัดเตรียมทีมปฏิบัติการที่มีความพร้อมในด้านการรักษาพยาบาลและการสอบสวนควบคุมโรค    
ทั้งหมด 9 ทีม (ทีมระดับจังหวัด 1 ทีม ทีมอ าเภอ 8 ทีม) 

4.มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง การเฝ้าระวัง
ในประชาชนที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งมีการน าเสนอสถานการณ์อย่างส่ าเสมอทุกวัน 
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5.มีระบบการติดตามยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันที่ทันต่อสถานการณ์และเชื่อมโยงทั้งระบบ   
ท าให้จังหวัดสามารถสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ได้ 

6.มีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงทั้งหมด 5 ช่องทางดังนี้ ผ่านทางอีเมล์ : 
covid19lamphun@hotmail.com, ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0620197187,  
ทางไลน์ Covid19lamphun , ทางหมายเลข1669 และ ทางช่องทางผ่าน อสม. ในระดับหมู่บ้าน 

7.ใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมโรคโดยการออกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ล าพูนทั้งหมด 22 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนทั้งหมด 9 ฉบับ  

8.การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรและกระบวนการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์โรคในพ้ืนที่  
1.แพทย์ด้านอายุรกรรม  12  คน กุมารแพทย์  8  คน และมีทีม SRRT/CDCU 8  ทีม มีบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขครอบคลุมทุกอ าเภอ (ขณะนี้อยู่ในช่วงให้แต่ละอ าเภอปรับทีม CDCU ให้มี  
อย่างน้อยอ าเภอละ 3 ทีม)  

2.มีห้อง AIIR  12  ห้อง (รพ.ล าพูน) และห้อง Modified  3  ห้อง (ทุ่งช้าง, บ้านธิ, แม่ทา) 
3.มีเครื่องช่วยหายใจทุกโรงพยาบาล รวมทุกประเภท จ านวน 95 เครื่อง 
4.มีชุด PPE 2,833 ชุด N95  2,402  ชิ้น Surgical mask 238,300  ชิ้น (อัตราการใช้ 88,944  

ชิ้น/เดือน) 
5.ห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่สามารถตรวจ Covid-19 ได้ ปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจเองได้ใน

จังหวัด แต่Labที่ร.พ.ล าพูนได้พัฒนาศักยภาพข้ึนมาได้ แต่อยู่ในขั้นตอนรอผลการพิจารณารับรองมาตรฐาน  
6.บริหารจัดการยา Favipiravir  1  cases (40 Tabs) (แต่สามารถเบิก รพ.นครพิงค์เพ่ิมเติมได้) 
7.สถานที่กักกัน/แยกกัก  2  แห่ง  
 

ผลตามตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุขมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความ

เสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ100 ของเครือข่ายการแพทย์และสาธารณสุขมีกลไกตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 ได้  
 

GAP Analysis  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบในวงกว้าง การด าเนินงานควบคุม

ป้องกันโรคอยู่บนพื้นฐานความรู้ใหม่ ท าให้เห็นข้อที่เป็นช่องว่างในการด าเนินงานคือ 
1.หน่วยงานต่างๆไม่มีแผนเผชิญเหตุ ไม่มีแผนประคองกิจการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ท าให้เกิด

สถานการณ์สับสนในช่วงต้นของการด าเนินงาน 
2.การด าเนินงานในบางกิจกรรมเป็นการด าเนินงานเร่งด่วน แต่ระบบการบริหารงานไม่สอดรับ 

รวมทั้งแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เป็นความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน 
3.ความรู้ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจไม่เท่าเทียมกัน ท าให้เกิดปัญหาในการ

ประสานงาน และการด าเนินงานร่วมกัน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1. แต่ละหน่วยงานทบทวนแผนเผชิญเหตุ แผนประคองกิจการ ของหน่วยงาน 
2. การส่งต่อแนวทางการด าเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระบบ 

mailto:covid19lamphun@hotmail.com
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สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน ปี 2563 

สถานการณ ์
STI :ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  จากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) พบผู้ป่วยโรค 

STI จ านวนทั้งสิ้น 27,653 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.64 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ภาคเหนือมี
อัตราป่วยสูงสุด คือ 52.58 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ คือ 133.37 
ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดล าพูนเป็นล าดับที่ 7 ของเขต 1 อัตราป่วย 34.24 ต่อประชากรแสนคน จ านวน
ผู้ป่วยในภาพรวม ของเดือนมกราคม - กันยายน พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและสูงกว่าปี 2561 
และ ปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดล าพูน มีอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.10 : 1.00  การ
เกิดโรค STI พบได้ทั้ง 8 อ าเภอ โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 97.41   (38 ราย) รองลงมา
อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 81.77 (45 ราย) อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 57.46 (10 ราย) อ าเภอบ้านธิ 
อัตราป่วย 28.14 (5 ราย) อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 24.77 (4 ราย ) อ าเภอเมือง อัตราป่วย 21.83 (32 
ราย) อ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 15.00 (6 ราย) และอ าเภอลี้ อัตราป่วย 4.29  (3 ราย) ตามล าดับจ าแนกตาม
กลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 118.87  ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี มีอัตราป่วย 37.08 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55-64 ปี มีอัตราป่วย 
33.00 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ส่วนอาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ อาชีพรับจ้าง (68 ราย)  รองลงมา
คือ อาชีพนักเรียน (55 ราย) 

HIV: จากผลการด าเนินงานการรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในกลุ่ม
ผู้รับบริการจากฐานข้อมูล NAP (National AIDs Program) ปี 2558 – 2563 พบว่า  จ านวนผู้ใหญ่และเด็กที่
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปี 2558 - 2563 ที่ยังมีชีวิตและได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง เท่ากับ 2,229 คน 
2,319 ,2,475  2,549 , 2,557 และ 3,447 คนตามล าดับ โดยผู้ติดเชื้อที่รับยาต้านไวรัส สามารถกดปริมาณ
ไวรัสลงได้ (≤ 1,000 copies/ml) มีสัดส่วนที่สูง ระหว่างร้อยละ 96.87 – 97.45  เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ติด
เชื้อเอชไอวีทั้งหมดในปี 2563(สะสม) จ านวน 3,934 คน เสียชีวิต 894 คน (ร้อยละ 22.72) จ าแนกเป็นผู้ติด
เชื้อ   ที่ยังไม่ลงทะเบียน NAP จ านวน 106  คน เสียชีวิต 68 คน (ร้อยละ 64.15) เป็นผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียน 
NAP ยังไม่รับยา จ านวน 383  คน เสียชีวิต 299  คน (ร้อยละ 78.06) เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ลงทะเบียน NAP และ
รับยา จ านวน 3,447 คน เสียชีวิต 527 คน (ร้อยละ 15.28) แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี ที่รับยาต้านอัตราตายต่ ากว่าในผู้ติดเชื้อกลุ่มอ่ืน 
(ข้อมูลจาก https://apps.boe.moph.go.th/ , http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport 
และโปรแกรม 506) 

 

 

 

https://apps.boe.moph.go.th/
http://napdl.nhso.go.th/NAPWebReport
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ความเสี่ยง 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี ในนักเรียนชั้น ม. 5 

 

 
 

ข้อมูลจาก  https://hivhub.ddc.moph.go.th/ 
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พบว่า อายุเฉลี่ยในการร่วมเพศครั้งแรก นักเรียนชายอายุเฉลี่ยเท่ากับ 13.9 ปี ,นักเรียนหญิง อายุ

เฉลี่ยเท่ากับ 14 ปี  อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศครั้งแรก ของนักเรียนชายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 69.40 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 75.50  ในปี 2562  ส่วนนักเรียนหญิง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  จากร้อยละ 
71.40 ใน ปี 2558 เป็นร้อยละ 80.70  ใน ปี 2562 ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด
นักเรียนชายมีการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในปี 2558 ร้อยละ 72.55  เป็นร้อยละ 
78.94 ในปี 2562  ส่วนนักเรียนหญิงมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด มีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ิมจากรอ้ยละ 68 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 83.07 ในปี 2562 

 
ผลการด าเนินงาน   

จากผลการด าเนินงานการรักษาและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในกลุ่ม
ผู้รับบริการจากฐานข้อมูล NAP (National AIDs Program) ปี 2558 – 2563 พบว่า  โดยผู้ติดเชื้อ ที่รับยา
ต้านไวรัส สามารถกดปริมาณไวรัสลงได้ (≤ 1,000 copies/ml) มีสัดส่วนที่สูง ระหว่างร้อยละ 96.87 – 97.45   

เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในปี 2563 จ านวน 3,934 คน เสียชีวิต 894 คน (ร้อยละ 22.72) 
จ าแนกเป็นผู้ติดเชื้อ ที่ยังไม่ลงทะเบียน NAP จ านวน 106  คน เสียชีวิต 68 (ร้อยละ 64.15) เป็นผู้ติดเชื้อที่
ลงทะเบียน NAP ยังไม่รับยา จ านวน 383  คน เสียชีวิต 299  คน (ร้อยละ 78.06) เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ลงทะเบียน 
NAP และรับยา จ านวน 3,447 คน เสียชีวิต 527 คน (ร้อยละ 15.28) แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตของกลุ่มผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ที่รับยาต้านอัตราตายต่ ากว่าในผู้ติดเชื้อกลุ่มอ่ืนและจากรายงานการเฝ้าระวัง ความชุกของการ
ติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ เฉพาะพ้ืนที่จังหวัดล าพูน รอบที่ 37 (มิถุนายน 2562) ในสองกลุ่มประชากร 
(หญงิที่มาฝากครรภ์) ตรวจ 281 รายไม่พบการติดเชื้อ  
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สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากการรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 506 พบว่า อัตรา
ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดล าพูน ปี 2558-2563 เท่ากับ  51.55,32.74,50.56.23 ,64.62และ. 
35.47 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ทั้งนี้ในปี 2563  มีสัดส่วนเพศหญิง มีมากกว่า เพศชาย 1.10 : 1 และเมื่อ
วิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปีมีอัตราป่วยสูงที่สุด โดยอัตราป่วยฯปี 2558-2563    
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ) เท่ากับ 12.68 ,59.48, 56.23 64.62,36.95และ 118.17 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคพบว่า โรคหนองในมีอัตราป่วยสูงสุด    
โดย ปี 2558-2563 เท่ากับ 14.30,10.83,17.51 18.50 ,10.59 และ7.88 ต่อแสนประชากรตามล าดับ โดย
กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี 

การติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่ของล าพูนมาจากเพศสัมพันธ์ และจากสถานการณ์ข้างต้นจะพบว่า 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนที่แม้จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นแต่เพียง
เล็กน้อย อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงถึงจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอนาคต จึง
ต้องมีการบูรณาการการด าเนินงานทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เอชไอวีและเอดส์ และถึงแม้ว่าจังหวัดล าพูนจะ
ด าเนินการตามนโยบายการดูแลผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวมและเริ่มให้ยาต้านในทุกระดับ CD4 แต่ยัง
พบว่า ประชากรของล าพูนเข้าสู่ระบบของการตรวจหาการติดเชื้อน้อย นั่นแสดงว่า โอกาสในการเข้าถึงระบบ
การป้องกันที่ต่อเนื่องย่อมช้าไปด้วย รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อบางกลุ่มที่ไม่เข้าสู่ระบบของการดูแลรักษา ท าให้เกิดการ
เสียชีวิตโดยที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษาตามมาตรฐาน  
 

การด าเนินงาน 
กรอบในการด าเนินงาน 
   
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

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.ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ทราบสถานะการติดเชื้อ ของตนเองร้อยละ 90  
5.ผู้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสฯ ร้อยละ 90 
6.ผู้ที่รับยาต้านไวรัส กดไวรัสส าเร็จ (VL < 1,000 copies/ml)ร้อยละ 90 
7.มีศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ระดับจังหวัด 1 ศูนย์  
8.มีศูนย์บริการชุมชน Drop in center (DIC ) 1 ศูนย์ 

 
 

 ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 
 ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
 ลดการเลือกปฏิบัต ิอ ันเกี ่ยวเนื ่อง

จากเอชไอว ี และเพศภาวะ 
 

 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขตามชุดบริการที่มี
มาตรฐาน 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ความเคารพ เท่าเทียมของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิ 
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กิจกรรม/โครงการ  
ระดับจังหวัด  ด าเนินโครงการบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน โดย 

1.การพัฒนาระบบบริการต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือยุติปัญหาเอดส์ โดยการเชื่อมโยงชุดบริการ RRTTR 
2.การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการทางระบาดวิทยาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดล าพูน 
4.การประสานงานเพ่ือสนับสนุนหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาเอดส์ร่วมกันของ

ภาคีท่ีเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
 
ระดับพื้นที่ 

1.จัดบริการการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามแนวปฏิบัติการดูแลและ
รักษาของ กรมควบคุมโรค และการบริหารกองทุน ของ สปสช. โดยหน่วยบริการและเครือข่ายในระดับอ าเภอ 

2.การด าเนินการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหลัก (ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย, หญิงให้บริการทางเพศ ) ด้วยกระบวนการ RRTTR ด าเนินการโดยโรงพยาบาล องค์กรพัฒนา
เอกชนในพื้นที่ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ใน 5 อ าเภอ 1 จังหวัด ดังนี้  
 

 

พื้นที่ด าเนินการ แหล่งงบประมาณ จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

หลัก ร่วม 
อ าเภอเมืองล าพูน แม่ทา  
เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง ป่าซาง 

สปสช.กลาง ปี 2563 234,000 กลุ่ม VCAP  (รพ.ล าพูน ,รพ.แม่ทา, 
เวียงหนองล่อง,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 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 
Key pop รวม 

1. เครือข่ายที่ด าเนินการ
ด้วยชุดบริการ RRTTR ใน
ประชากรกลุ่มหลัก (Key 
pop.)  

4 เครือข่าย 5 เครือข่าย จากการ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตามท่ีระบุ
พ้ืนที่ด าเนิน 
การใน
กิจกรรมที่ 
2. 

2.ประชากรกลุ่มหลัก (Key 
pop.) ที่เข้ารับการคัดกรอง 
HIV ของจ านวนที่เข้าถึง
(Reach) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ102.31  
(133/130) 

  -  จากระบบ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ตาม
โครงการฯ 

เป้าหมาย
ตาม
โครงการที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
ฯ 130 ราย 

3.เยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์
แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
ล่าสุด   

≥ร้อยละ80 ร้อยละ 88.10  (41/51)     

4.ผู้ที่ตรวจการติดเชื้อเอชไอ
วี ทราบสถานะการติดเชื้อ 
ของตนเอง  

ร้อยละ  90 ร้อยละ 100.0 
(117/117) 

ร้อยละ  
82.00 
(2998/365
2) 

NAP report  

5.ร้อยละของเด็กท่ีคลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี 
ได้รับยาเพื่อลดการ
ถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จาก
แม่สู่ลูก 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 
      (2/2) 

ร้อยละ 
100.0  

โปรแกรม 
PHIM 

 

6.ผู้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ 
เอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสฯ  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 88.64    
(78/88) 

ร้อยละ 
75.86(2,65
7/3,337) 

NAP report   

7.ผู้ที่รับยาต้านไวรัสกด
ไวรัสส าเร็จ (VL < 1,000 
copies/ml) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.39  (1363/1414) NAP report   

8.มีศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ระดับจังหวัด  

1 ศูนย ์ 1 ศูนย ์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็น
อิสระจากหน่วยบริการ 

  เป็นศูนย์ที่
รับเรื่องทุก
ประเภท 
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ตาราง 105  จ านวนนมผงดัดแปลงแยกรายสถานบริการ ในการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก  
                ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

หน่วยงาน / หน่วย
บริการ 

จ านวนที่คาดประมาณปี 
2563 (กล่อง) 

จ านวนที่ใช้ไปใน 
ปี 2563 (กล่อง) 

จ านวนที่จัดสรรรอบที่ 
1- 2/2563 (กล่อง) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 1 สูตร 2 สูตร 1 สูตร 2 
รพ. ล าพูน 528 912 528 912 528 912 

รพ. บ้านโฮ่ง 0 48 0 48 0 48 

รพ.ป่าซาง 132 324 132 324 132 183 

รพ.แม่ทา 74 168 74 168 74 168 

รพ.ลี้ 42 168 42 168 42 168 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 0 0 0 

รพ.บ้านธิ 60 120 60 120 60 120 

รพ.เวียงหนองล่อง 0 56 0 56 0 56 

รวม 836 1796 836 1796 836 1796 

คงเหลือ   376 0   
หมายเหตุ  1 กล่อง เท่ากับ 600 กรัม
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ความท้าทายในการด าเนินงาน 
1.1 ด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี  

a. ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนื่องจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของการใช้ที่
เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อหรือไม่เชื่อใจคู่ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่หลากหลาย เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่
พบได้ในทุกกลุ่มวัย ดังนั้น สิ่งที่ต้องด าเนินการให้เข้มข้นเฉพาะเจาะจงคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนต่อการใช้ถุงยางอนามัย การมีความรับผิดชอบต่อเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 

b.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่ามีประชาชนจ านวนน้อยที่เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และจากการ
สุ่มส ารวจการติดเชื้อพบอัตราการติดเชื้อ นั่นแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบสถานการติดเชื้อของ
ตนเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการรับหรือแพร่กระจายเชื้อ ได้ ดังนั้นการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมเชิงรุกให้
ประชาชนเข้าสู่ระบบการคัดกรองเพ่ือทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง ย่อมเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดความเสี่ยงได้มากข้ึน 

1.2. ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อฯ ผู้ป่วยเอดส์ ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาให้ครอบคลุมต่อเนื่อง
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งจะท าให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงระบบการดูแลกับระบบการตรวจคัดกรองเพ่ือ
รองรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาเร็วที่สุด รวมทั้งระบบการติดตามที่สามารถติดตามผู้ติดเชื้อ 
ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งที่รับยาต้านหรือไม่รับยาต้านให้อยู่ในระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

1.3. ด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เป็นประเด็นมาจากทัศนคติความเชื่อต่อปัญหาเอดส์ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับสังคม ชุมชน ซึ่งทัศนคติความเชื่อดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก พฤติกรรมที่แสดงออก
ของบุคคล สังคม ชุมชน มีผลต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ 
ผู้ป่วยเอดส์ ดังนั้น การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต้องด าเนินการควบคู่กันไปทั้งการสร้างเสริมความรู้ ความ
ตระหนักรายบุคคล การดึงชุมชนให้มีส่วนในการด าเนินงานเพ่ือจัดการปัญหาเอดส์ การสร้างกระแสให้สังคม
โดยรวมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 
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ทิศทางในการพัฒนางานในปี 2563 

1.การบูรณาการจัดการปัญหาเอดส์อย่างมีส่วนร่วม 
2.การพัฒนาระบบบริการที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ 
ตามชุดบริการ RRTTR 
3.ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงยา PrEP ( Pre-Exposure Prophylaxis ) ซึ่งจังหวัดล าพูนมี
โรงพยาบาลน าร่องคือ โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลลี้ 
4.การพัฒนาครู ก เพ่ือการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการ
ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม 
5.ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองในชุมชน และภาคี จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมป้องกันการติดชื้อ
เอชไอวีโดยให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย  เพ่ือส่งเสริมให้บุตรหลาน  กลุ่ม 
MSM เกิดการยอมรับและลดอคติเกี่ยวกับถุงยางอนามัย  และสารหล่อลื่น  
6.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น ในชุมชน โรงเรียน ร้านค้า อย่างน้อย 1 
แห่ง และได้รับการตรวจคุณภาพถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น (สถานที่ อุณหภูมิ) จาก รพ.สต 
ในพ้ืนที่ 
7.สถานพยาบาลเพ่ิมช่องทางพิเศษ ในการเข้ารับบริการ(บริบทแต่ละสถานบริการ) 
8.ส ารวจและปริมาณความต้องการ และจัดหาถุงยางอนามัย ให้เพียงพอกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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สรุปผลการด าเนินงาน โรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 

สถานการณ ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563 

มีรายงานผู้ป่วย จ านวนทั้งสิ้น 830 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 204.46 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
จ านวนผู้ป่วยในภาพรวม ของเดือนมกราคม – มีนาคม พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และลดลงในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนกันยายน และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือน 
ต้นเดือนมีนาคม ปี 2564 เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูหนาว โดยอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.27 : 1 
การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จ าแนกตามกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 
5-9 ปี และ 0-4 ตามล าดับ อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ าเภอแม่ทา อัตราป่วย 340.92 (133 ราย) 
รองลงมาอ าเภอเมือง อัตราป่วย 293.98 (431 ราย) อ าเภอทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 193.24 (39 ราย) อ าเภอลี้ 
อัตราป่วย 134.39 (94 ราย) อ าเภอป่าซาง อัตราป่วย 130.83 (72 ราย) อ าเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 
126.41 (22 ราย ) อ าเภอบ้านธิ อัตราป่วย 95.69 (17 ราย) และอ าเภอบ้านโฮ่ง อัตราป่วย 54.99 (22 ราย) 
ตามล าดับ 
 
แผนภูมิ 45 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
               จ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบ พ.ศ. 2562 และค่ามัธยฐาน 5 ปี 

 
 

 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิ 46 อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน ระหว่างปี พ.ศ . 2558 - 2563             
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
อัตราป่วย/100,000 ปชก.                                                                                                 
อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)  

 
 

 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
แผนภูมิ 47 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอ าเภอ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง  
    30 กันยายน 2563 จังหวัดล าพูน 
 

 
 

 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ตาราง 106  จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน2563        
                 จังหวัดล าพูน   

อ าเภอ จ านวนป่วย 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

จ านวน
ตาย 

อัตราป่วย
ตาย     

(ร้อยละ) 

อัตราตาย/แสน 
ปชก. 

เมือง  431  293.98 0 0 0 
แม่ทา  133  340.92 0 0 0 

บ้านโฮ่ง  22  54.99 0 0 0 
ลี้  94  134.39 0 0 0 

ทุ่งหัวช้าง  39  193.24 0 0 0 
ป่าซาง  72  130.83 0 0 0 
บ้านธิ  17  95.69 0 0 0 

เวียงหนองล่อง  22  126.41 0 0 0 
รวม  830  204.46 0 0 0 

 

 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
 

 กลุ่มอายุและเพศผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่พบได้ทุกกลุ่มอายุ จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(รง.506) ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง  ถึง 30 กันยายน 2563 พบว่า กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมาก
ที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 0-4 ตามล าดับ (แผนภูมิ 4) แสดงให้เห็นว่า
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะพบได้มากในกลุ่มวัยท างาน และอัตราส่วนเพศชายต่อหญิงคือ 1 : 1.27    
โดยสัดส่วนเพศชายเฉลี่ยร้อยละ 44.21 และเพศหญิงร้อยละ 56.02 
 

แผนภูมิ 48 จ านวนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
              ระหว่างวันที ่1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 จังหวัดล าพูน 

 
 ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

กลุ่มอาชีพผู้ป่วย จากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2563  พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 315 ราย (ร้อยละ 37.95)  รองลงมา
นักเรียน 252 ราย (ร้อยละ 30.36) และในปกครอง 184 ราย (ร้อยละ 22.16) ตามล าดับ  
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ผลการด าเนินงาน 
แผนภูมิ 49 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน เปรียบเทียบข้อมูลระดับเขต และประเทศ  
              ระหว่างปี 2560-2563  
 

 
ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
แผนภูมิ 50 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน จ าแนกรายอ าเภอ ระหว่างปี 2560-2563  
 

 
ทีม่า : ฐานข้อมูลระบบรายงาน 506 จังหวัดล าพูน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จังหวัด 443.84 342.19 505.49 204.46

เขต 396.95 409.08 525.27 302.06

ประเทศ 304.09 277.42 446.69 164.73
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เมือง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง

ปี 2563 293.98 340.92 54.99 134.39 193.24 130.83 95.69 126.41

ปี 2562 899.68 440.89 147.48 208.74 331.98 336.16 225.15 344.45

ปี 2561 642.03 304.29 52.24 104.58 267.68 272.95 90.41 137.02

ปี 2560 824.75 821.68 185.39 66.81 57.33 180.51 163.36 179.92
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การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการไข้น้ ามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง        
เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ของ
ประชากร กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
และ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งหากไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้จะท าให้โรงพยาบาลต้อง
รับภาระ ในการดูแลผู้ป่วย มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ในด้านเศรษฐกิจด้านการรักษาพยาบาลตามมา 

สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากเริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 
อัตราป่วยได้ลดลงทุกปี แต่พบว่าปี 2559 - 2561 เริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และในปี 2562 พบผู้ป่วย 390,773 ราย 
(อัตราป่วย 589.39 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (อัตราป่วย 2,318.08 ต่อ
ประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (อัตราป่วย 2,185.46 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 
10 - 14 ปี (อัตราป่วย 1,186.92 ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ มีรายงานผู้เสียชีวิต 30 ราย (อัตราป่วย
ตายร้อยละ 0.01) สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A 26 ราย (ร้อยละ 86.67) ชนิด B 2 ราย (ร้อยละ 
6.67) และไม่ทราบเชื้อสาเหตุ 2 ราย (ร้อยละ 6.67) ในกลุ่มเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จ าแนกเป็นเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) 10 ราย (ร้อยละ 38.46) รองลงมาเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) จ านวน 
3 ราย (ร้อยละ 11.54) เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A ไม่ทราบสายพันธุ์ 13 ราย (ร้อยละ 50) ซึ่งในปี 2562 พบว่า
จ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และสูงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเกิดการระบาดเป็น 2 ระลอก 
ได้แก่ ระลอกแรกในช่วงต้นปี และระลอกที่สองในช่วงปลายปี ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
เฉพาะพ้ืนที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี 2562 พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) สูงสุด รองลงมา
เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และไข้หวัดใหญ่ชนิด B 

ส าหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วย 
108,946 ราย (อัตราป่วย 163.86 ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง รายงาน
ผู้เสียชีวิต 4 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 0.004) อีกทั้งขณะนี้ ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเกิดการระบาดทุกภูมิภาคทั่วโลกและส่งผลกระทบมายังประเทศไทย นับเป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ที่บุคลากรต้องด าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและมีภาระงานเพ่ิมข้ึนในช่วงดังกล่าว โดย
กลุ่มเสี่ยงที่ท าให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 
เนื่องจากโรคโควิด 19 มีอาการเหมือนกันกับกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจจะท าให้เกิดความสับสนในการ
วินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีการด าเนินงานตาม
โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ลดการป่วย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ
ของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
และผู้สูงอายุ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอาจท าให้
เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่   โดยในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้จัดท าโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากร
ทางการแพทย ์เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด 
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ของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ (re-assortment) ระหว่างเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่อาจท าให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถท าให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อ
ไข้หวัดนก โดยจัดให้มีการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรสาธารณสุข ผู้ท าหน้าที่ก าจัดสัตว์ปีกและประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดคือ  

1. บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก 
2. หญิงมคีรรภ์ อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดท้ังปี) 
3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน 
4. ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 
5. ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคทุกกลุ่มอายุ ได้แก่  ปอดอุดกั้นเรื้อรัง /หอบหืด/ หัวใจ/หลอด

เลือดสมอง/ไตวาย เบาหวาน /ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด 
6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  

ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIV ที่มีอาการ)  
7. โรคอ้วน(น้ าหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  

 

ระยะเวลาด าเนินการ  ก าหนดการรณรงค์ 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563  
ตัวช้ีวัด  ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเน้น 
           ความส าคัญของการให้บริการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
ชนิดวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนส่วนประกอบ 

-an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus; 
-an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus; and 
-a B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus 
 

แผนภูมิ 51 ร้อยละผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 1  
      จังหวัดล าพูน ปี 2558-2563  

     

   ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center ประมวลผล ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
 

บุคลากร หญิงต้ังครรภ์ เด็ก 6-2 ปี ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
ผู้พิการทาง

สมอง
โรคธาลัสซีเมีย

และAIDs
โรคอ้วน อื่นๆ

2558 1.95 0.19 0.15 22.21 58.81 0 1.3 0.43 16.96

2559 2.07 2.26 0.27 21.55 48.87 0 1.59 0.59 14.8

2560 2.63 0.18 0.51 46.91 33.57 0.22 0.23 0.23 14.77

2561 8.72 0.24 0.63 36.91 46.17 0.29 0.25 0.25 9.31

2562 5.17 0.51 0.75 34.77 40.98 0.12 0.17 0.17 6.78

2563 5.9 0.84 1.77 59.60 32.01 0.11 2.05 0.18 3.14

5.9
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จากผลการด าเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2563 
ประมวลผลจากโปรแกรม Health Data Center (http://203.157.102.151) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
พบว่าจ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 28,539 ราย กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการ คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข  2,440 ราย หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 219 ราย เด็ก 6 เดือน  – 2 ปี 462 ราย 
ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป 15,555 ราย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค 7,394 ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้   
28 ราย โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง  535 โรคอ้วน 47 ราย และอ่ืนๆ 820 ราย 
 
ตาราง 107 จ านวนผู้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ จังหวัดล าพูน ปี 2563 

อ าเภอ 

1. บุคลากร
ทาง

การแพทย์
และ

สาธารณสุข 

2.หญิง
ตั้งครรภ์ 
4เดือน
ขึ้นไป 

3.เด็ก
อายุ 6 

เดือน ถึง 
2 ปี 

4.
ผู้สูงอายุ 
65 ปีขึ้น

ไป 

5. โรค
เรื้อรัง 7 

โรค 

6. ผู้
พิการ
ทาง

สมองที่
ช่วย 
เหลือ
ตนเอง
ไม่ได้ 

7.
โรคธาลัสซี
เมียและผู้

ที่มี
ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง 

8.โรค
อ้วน 

9.
อ่ืนๆ 

เมือง 800 80 76 4,335 4141 11 277 27 0 

แม่ทา 250 32 83 1,488 1265 2 153 9 0 

บ้านโฮ่ง 250 13 109 2,180 428 3 8 2 197 

ลี้ 400 39 0 3,758 494 3 6 3 214 

ทุ่งหัวช้าง 140 1 9 698 745 0 2 0 49 

ป่าซาง 280 24 179 1,807 138 3 11 4 328 

บ้านธิ 120 10 1 978 51 2 65 1 32 

เวียงหนองล่อง 200 20 5 1,280 132 4 13 1 0 

รวม 2,440 219 462 15,555 7,394 28 535 47 820 

ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center ประมวลผล ณ วนัที่  30 กันยายน 2563 
  
GAP Analysis  

1. กลุ่มเด็ก/นักเรียน เป็นกลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน ในโรงเรียน/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งพฤติกรรมการอยู่ร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดโรค เช่น การใช้ของร่วมกัน และจากการ
สอบสวนโรคเพ่ิมเติมกรณีการเกิดโรคในศูนย์เด็กเล็ก พบว่า ระบบการคัดกรองในโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง ประกอบ
กับเม่ือเด็กป่วยผู้ปกครอง หรือครูเข้าใจผิดคิดว่าเด็กป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา ยังคงให้มีกิจกรรมการอยู่ร่วมปกติ 

2. กลุ่มวัยท างาน  เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้น และจากการรายงานสอบสวนโรคเฉพาะ 
พบว่างานที่พบผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น คือกลุ่ม พนักงานในสถานประกอบการ โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดคือ 
สถานที่แออัด คนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เมื่อป่วยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (หน้ากาก
อนามัย) เมื่อเจ็บป่วยคิดว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไม่มาก สามารถซื้อยาทานเองได้ และยังคงปฏิบัติงานในที่
ท างานปกติ โอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอ่ืนมีมากขึ้น  

http://203.157.102.151/
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3. อ าเภอเมืองล าพูน เป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุด เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้าง มีประชากรมาก     
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของประชากรสูง ยากแก่การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

4. สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน เรือนจ า เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการระบาด 
5. การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรคของประชาชน 
6. การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ 
7. พฤติกรรมของผู้ป่วยและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการระบาด 
8. จ านวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
9. การบริหารจัดการวัคซีน รวมถึงการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมประชาชนทุก

กลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะในโรงเรียน เรือนจ า และค่ายทหาร 
10. การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
11. การบันทึกข้อมูลในระบบ ILI ไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า 

  
แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

1. การควบคุมก ากับและประเมินผล 
-ประมวลผล/รายงานผลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนจากรายงาน 43 แฟ้มมาตรฐาน (HDC)                

ตามช่วงการณรงรงคถ์ึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 (ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย)  
น าเสนอต่อผู้บริหารและคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย 

-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้านการบริหารจัดการวัคซีน 
2. วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์โรคจากรายงานการเฝ้าระวังโรค 
3. ประชุมเครือข่ายเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ 
4. วิเคราะห์หาอัตราป่วยและความเสี่ยงการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนเป็น

อันดับต้น 
5. สื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรสาธารณสุข 
6. เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักของประชนในการดูแลสุขลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
7. เพ่ิมจ านวนวัคซีนให้เพียงพอในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
8. เสริมสร้างทักษะ ความมั่นใจให้กับบุคลากรผู้ให้บริการ 
9. ส่วนกลางควรบูรณาการระบบรายงานให้เป็นหนึ่งเดียว 
10. เน้นการสื่อสารความเสี่ยงให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
11. ระบบรายงาน ILI ควรที่จะสามารถวิเคราะห์หรือจับการระบาดเป็นรายวันได้  
12. เพิ่มกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายของการได้รับวัคซีนให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มนักเรียน ผู้ต้องขัง ที่อยู่รวมกัน

ในสถานที่แออัด 
 



 

 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก 

 
 
 

ละล 
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สรุปผลการด าเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 2563  
 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ีติดตาม 
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์                    
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 19.5) 
2. ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) 
3. ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด (ร้อยละ 6) 
4. เมืองสมุนไพรในทุกเขตสุขภาพ (14 จังหวัด) ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้นชันหรือไพลด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษ 
ร้อยละ 100 
5. จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 
 

สถานการณ์ 
1. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพศ. รพท. รพช. สอน. และ รพ.สต.) 

1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 80 แห่ง โดยทุกแห่ง           
มีรายการยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ 

1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และ การแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) 
จ านวน 37 แห่ง จากท้ังหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.25 

 - ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
 - ระดับ รพ.สต. / สอน. / ศสช. เปิดให้บริการ จ านวน 29 แห่ง จากทั้งหมด 72 แห่ง                 

คิดเป็นร้อยละ 40.28 
 นอกจากนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้เปิดให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย             

โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
1.3 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) 
จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าพูน 

1.4 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
2. จ านวนแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

2.1 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 21 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน             
คิดเป็นร้อยละ 65.62 ในจ านวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จ านวน 18 คน โดยปฏิบัติงาน                     
อยู่ในสถานบริการสาธารณสุข 14 แห่ง จากท้ังหมด 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.50 

 - ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 14 คน ปฏิบัติงาน            
ในโรงพยาบาล 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 

 - ระดับ รพ.สต. / ศสช. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จ านวน 6 คน ปฏิบัติงาน                   
ใน รพ.สต. / ศสช. 6 แห่ง จากท้ังหมด 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

2.2 มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 60 คน ในสถานบริการ 31 แห่ง 
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ผลการด าเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563) 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 19.5) 

ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย              
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 23.45 (ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 

 

แผนภูมิ 52 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
      จังหวัดล าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2563 
 

 
 

แผนภูมิ 53 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก           
               จังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 กับปีงบประมาณ 2563 
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แผนภูมิ 54  แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
       จังหวัดล าพูน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขตสุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3) 

ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูนมีมูลค่ายาสมุนไพรเท่ากับร้อยละ 0.99 โดยลดลงจาก             
มูลค่ายาสมุนไพรปีงบประมาณ 2562 (ร้อยละ 1.01) คิดเป็นร้อยละ 1.98 ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3 ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด (ร้อยละ 6) 
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูนมีร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยา

ทั้งหมด ร้อยละ 6.84 (ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
 

แผนภูมิ 55 แสดงร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจ านวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด จังหวัดล าพูน     
               แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 
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วิเคราะห์ GAP Analysis ตามกรอบ Six Auditing Block  

 

 1. Monitoring and Evaluation Process  (กระบวนการควบคุมก ากับ และการประเมินผล           
การด าเนินงาน) 

- มีการควบคุมก ากับและประเมินผลการด าเนินงานจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม HDC 
ผลการด าเนินงานพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
จังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 23.53 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

- มีการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              
จังหวัดล าพูน ทุก 6 เดือน 

 2. Activities /Project (กิจกรรม/โครงการแต่ละเป้าหมาย) 
- โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

จังหวัดล าพูน (จัดการประชุมจ านวน 2 ครั้ง) 
- โครงการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน) 
3. Task List  (เป้าหมายระยะสั้น) 

- ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 24.15) 
โดยปัจจุบันผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนอยู่ที่ร้อยละ 23.42 
 4. Framework (กรอบในการวางแผนงาน) 

- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียน                   
ออกไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.  

- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทนและยา First line drug 
 

GAP Analysis  
 

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

สถานบริการ
สาธารณสุขที่ 
เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกยังคง  
มีน้อย โดยเปิด
ให้บริการเพียง
จ านวน 37 แห่ง 
จากทั้งหมด 80 
แห่ง คิดเป็น 

แพทย์แผนไทย/
แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ยังคง 
มีน้อย โดยมี
จ านวน 20 คน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข
จ านวน 14 แห่ง 
จากทั้งหมด 80 
แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 17.50 

การบันทึกข้อมูล 
การให้รหัสด้าน
การแพทย์ 
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม โดย
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการ 
 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
การด าเนินงาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยโดย
คณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์ 
แผนไทย 
(Service Plan) 
จังหวัดล าพูน  
 

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จาก กองทุน
ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทย / 
สป. / อบจ. 

ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรโดย
ใช้เป็นยา
ทดแทนและ 
ยาสมุนไพร 
First line drug 
พร้อมกับการ
พัฒนาสถานที่
ผลิตยาให้ได้
มาตรฐาน GMP 
ขององค์การ
อนามัยโลก 

การขับเคลื่อน
และการ
ด าเนินงานด้าน
การแพทย์ 
แผนไทย จะ
ด าเนินการ
ร่วมกันใน
ลักษณะ
ของสหวิชาชีพ 
รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ 
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Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

ร้อยละ 46.25  บางแห่งยังไม่
ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน 

ทุก 6 เดือน   ร่วมเป็นคณะ 
อนุกรรมการ 
พัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา

การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด

ล าพูน 
  
 
5. Structure – Function (การก าหนดโครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลัก แต่ละระดับ) 

การขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน จะด าเนินการ
ร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม                     
ในการด า เนินงานด้านการแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอ นุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ                              
สาขาการแพทย์แผนไทย (Service Plan) จังหวัดล าพูน 

 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหา/อุปสรรค 
(1) การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 

43 แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการบางแห่ง ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ผลงานตัวชี้วัด                      
ยังคงต่ าอยู่ และส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น             
โดยจังหวัดล าพูนใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันถึง 3 ระบบ คือ JHCIS (รพ.สต.) HosXP (รพช.) และ PMK 
(รพท. ล าพูน) จึงมีความแตกต่างในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังพบว่าผลงานของโรงพยาบาลล าพูน           
บนโปรแกรม HDC ต่ ากว่าความเป็นจริง 

(2) อัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดล าพูนยังคงมีจ านวนน้อย (มีจ านวน 21 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน                          
คิด เป็นร้อยละ 65.62 ของ FTE รพ.สต.ขนาดใหญ่หลายแห่ งยั ง ไม่มีแพทย์แผนไทย ปฏิบัติ งาน                          
ท าให้การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร 

(3) สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดล าพูนซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าซาง แม้จะผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่พบว่าก าลังการผลิตยังคงไม่เ พียงพอ              
ต่อความต้องการใช้ยาสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดล าพูนและในเขตสุขภาพที่  1 อีกทั้งปัจจุบัน                   
มาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก                      
ซึ่งยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยขณะนี้ยังขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินงาน 
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2. ข้อเสนอแนะ 
(1) สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ                          

ของการบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
อย่างสม่ าเสมอ 

(2) พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรร จุเจ้าหน้าที่                            
ในต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/
แพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของ FTE 

(3) พิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เป็นพิเศษส าหรับการพัฒนาสถานที่      
ผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลป่าซาง เพ่ือให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 
 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละระดับตามสภาพปัญหา  
(1) สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการบันทึกข้อมูล 

การให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม อย่างสม่ าเสมอ 
(2) สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับควรพิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน
จังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ  18 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 56.25 ของ FTE 

(3) พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน หมุนเวียนออกไป
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 

(4) พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพร โดยใช้เป็นยาทดแทน และยาสมุนไพร 
First line drug 
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ตัวชี้ วัดย่อยที่ 4 เมืองสมุนไพรในทุกเขตสุขภาพ (14 จังหวัด) ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้นชันหรือไพล           
ด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษ ร้อยละ 100 
 

สถานการณ ์
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งได้มีการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน
เมืองสมุนไพรมีทั้งหมด 14 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี 
มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี สุรินทร์ อ านาจเจริญ สุราษฎร์ธานี และสงขลา) โดยมีพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมขึ้น 
9,733 ไร่ เน้นการปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์               
ในท้องถิ่นมากกว่า 50 รายการ และพบว่ามีการซื้อสมุนไพรขมิ้นชันในรูปวัตถุดิบ 300 ตัน และไพล 100 ตัน 
 ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมี       
(พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส) ในการท าเกษตร กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าตัวชี้วัด               
เมืองสมุนไพรในทุกเขตบริการสุขภาพ ผลิตยาสมุนไพรจากขมิ้นชันหรือไพลด้วยวัตถุดิบปลอดสารพิษ               
ร้อยละ 100 จังหวัดล าพูนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด แต่ได้มีการปลูกสมุนไพรที่ส่งวัตถุดิบ              
เพ่ือผลิตยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลป่าซาง โดยได้พืชจากแหล่งปลูกสมุนไพร 8 แห่ง  

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็ว             
และกว้างขวาง จากการศึกษาเบื้องต้น โดยการสร้างแบบจ าลองการจับกันของโครงสร้างสามมิติ                     
ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ในฟ้าทะลายโจรกับตัวรับของไวรัสโควิด-19 ในทางเดิน
หายใจ และจับกับโปรตีนที่จ าเป็นส าหรับการแบ่งตัวของไวรัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (molecular 
docking) พบว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์มีศักยภาพในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์  หรือป้องกันการแบ่งตัวของ
ไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งจะน ามาศึกษาวิจัยต่อในผู้ป่วยต่อไป ท าให้ประชาชนมีความต้องการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้โรงพยาบาลป่าซางมีอัตราการผลิตยาฟ้าทะลายโจร
เพ่ิมขึ้นโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลิตได้ 189,980 แคปซูล ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลิตได้ 
273,660 แคปซูล 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 5 จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง 
 

สถานการณ ์
 เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา การให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Service Plan) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรักษาโรคให้กับประชาชน           
ที่ เจ็บป่วยทรมานจากกลุ่มโรคร้ายแรง เรื้อรัง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั้งแพ ทย์แผนปัจจุบัน             
หรือ แพทย์แผนไทยเท่าใดนัก จนท าให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยดังกล่าวที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น และครอบครัว                  
ได้รับความทุกข์ทรมาน และรอรับบริการในสถานพยาบาลด้วยความหวังเชื่อมั่นในการแพทย์ของประเทศไทย 
ดังนั้น สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยได้ โดยกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และแพทย์พ้ืนบ้าน               
หรือแพทย์แผนไทยได้ร่วมกันพัฒนาท าการวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้แพทย์แผนไทย             
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้ได้ผลิตภัณฑ์และแนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพ่ื อเป็นการ              
เสริมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ ซึ่งจะสามารถลดความแออัดการรอคอย           
การรับบริการในโรงพยาบาล และสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยได้ จังหวัดล าพูนได้มีการด าเนินการ           
ตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยได้จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 
 

โรงพยาบาล จ านวนวัน/สัปดาห์ วันที่เปิดท าการคลินิก เวลาท าการ 
รพ.ล าพูน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ 13.00 – 16.30 น. 
รพ.ลี้ 1 วัน อังคาร 13.00 – 16.30 น. 
รพ.ป่าซาง 2 วัน จันทร์ - อังคาร 13.00 – 16.00 น. 
รพ.ทุ่งหัวช้าง 1 วัน พุธ 13.00 – 16.00 น. 
รพ.บ้านธิ 1 วัน จันทร์ 13.00 – 16.00 น. 
รพ.บ้านโฮ่ง 1 วัน จันทร์ 13.00 – 16.00 น. 
รพ.แม่ทา 1 วัน จันทร์ - ศุกร์ 13.30 – 16.30 น. 
รพ.เวียงหนองล่อง 1 วัน พฤหัส 13.00 – 16.00 น. 

 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

จังหวัดล าพูนมีโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งได้รับได้รับหนังสือส าคัญจ าหน่าย                    
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) และทุกแห่งมีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์                
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเปิดให้บริการคลินิกดังนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิก                
ให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์และเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและมียาต ารับแผนไทย
ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมี 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน
และ รพ.บ้านธิ อยู่ระหว่างด าเนินการ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มี  คือน้ ามันกัญชา 1.7% THC 5 mL 
ของโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยาต ารับแผนไทยของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร                      
ได้แก่ ยาท าลายพระสุเมรุ ยาศุขไสยาศน์ และยาแก้ลมแก้เส้น 
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ตาราง 108  แสดงข้อมูลสถานบริการที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

 
ตาราง109 แสดงผลการด าเนินการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

จ านวนผู้เข้ารับบริการในคลินิก (รับยาและให้ค าปรึกษา) จ านวน 245 ราย โดยมีผู้ป่วยรับยาแผน
ปัจจุบัน 40 ราย และรับยาแผนไทย 66 ราย รวมผู้ป่วยรับยากัญชาทางการแพทย์ 106 ราย  
 

 
 

รพ. 

จ านวนผู้เข้า
รับบริการใน

คลินิก 
(รับยาและ 

ให้ค าปรึกษา) 
 

การรับบริการผลติภณัฑ์กัญชาท่ีจา่ยแก่ผู้ป่วย  
รับยา
แผน

ปัจจุบัน 
(ราย) 

รับยา 
แผน
ไทย 
(ราย) 

น้ ามันกัญชาอภยั
ภูเบศร ศุขไสยาศน ์

ท าลาย 
พระสุเมร ุ

ยาแก้ลม 
แก้เส้น 

ติดตามผล 
การรักษา 

(ราย) 

*เกิด          
side 

effect 
(ราย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) (ราย) (หน่วย) 

1. รพ.ล าพูน 178 40 19 40 101 11 360 5 60 4 60 59 1 

2. รพ.แม่ทา 4 - 2 - - 2 25 - - - - - 1 

3.รพ.บ้านธ ิ 28 - 14 - - 5 30 9 55 - - 14 0 

4.รพ.ป่าซาง 9 - 9 - - 8 190 1 6 - - 6 0 

5. รพ.เวียงหนองล่อง 3 - 2 - - 2 14 - - - - 2 1 

6. รพ.บ้านโฮ่ง 2 - 1 - - 1 5 - - - - - - 

7. รพ.ลี ้ 1 - - - - - - - - - - 1 - 

8. รพ.ทุ่งหัวช้าง 20 - 19 - - 7 200 12 345 - - 19 - 

รวม (ราย) 245 40 66 40 101 36 824 27 466 4 60 101 3 

คลินิกแผนปัจจุบัน คลินิกแผนไทย คลินิกให้ค ำปรึกษำ แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย พยำบำล อ่ืนๆ (ระบุ)
1. รพ.ล ำพูน P P P 4 4 3 3 -
2. รพ.แม่ทำ - P P 1 1 2 - -

3.รพ.บ้ำนธิ
อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

P P 1 2 1 - -

4.รพ.ป่ำซำง P P 1 2 3 - -
5. รพ.เวียง
หนองล่อง

- P P 1 1 1 - -

6. รพ.บ้ำนโฮ่ง - P P 1 1 1 - -
7. รพ.ล้ี - P P 1 1 3 - -
8. รพ.ทุ่งหัว
ช้ำง

- P P 1 1 2 - -

รวม (แห่ง) 1 6 8 11 13 16 3 0

ตำรำง ข้อมูลสถำนบริกำรท่ีให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ จ.ล ำพูน ณ 31 สิงหำคม 2563

รพ.
กำรให้บริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ บุคลำกรท่ีได้รับกำรอบรมและข้ึนทะเบียนกับ อย.แล้ว (คน)
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ตาราง110  แสดงกลุ่มโรคที่มารักษาด้วยกัญชา จ านวน 106 ราย 

รพ. 

กลุ่มโรคท่ีมารักษาด้วยกัญชา 
4 โรค
หลัก
(ราย) 

นอน 
ไม่หลับ
(ราย) 

อัมพฤกษ์/
อัมพาต
(ราย) 

มะเร็ง/
เนื้องอก
(ราย) 

 พากินสัน  
(ราย) 

ปวด
เรื้อรัง
(ราย) 

palliative 
care(ราย) 

โรคอ่ืนๆ
(ระบุ)
(ราย) 

        
1. รพ.ล าพูน 7 11 1 18 - 11 11 0 
2. รพ.แม่ทา   2             
3.รพ.บ้านธิ   5       9     
4.รพ.ป่าซาง   8       1     
5. รพ.เวียงหนองล่อง   2             
6. รพ.บ้านโฮ่ง             1   
7. รพ.ลี้                 

8. รพ.ทุ่งหัวช้าง   7       12     

รวม (คน) 7 35 1 18 0 33 12 0 
GAP Analysis ปัญหา/อุปสรรค 

1. ผู้เข้ารับบริการน้อย เนื่องจากเกณฑ์ข้อบ่งใช้น้อยและเกณฑ์การคัดผู้ป่วยเข้ามีรายละเอียดมาก 
ท าให้ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การรักษาน้อย และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไม่ครอบคลุมข้อบ่งใช้ (รพ.ล าพูน   
มีเฉพาะ THC) 

2. เจ้าหน้าที่ใน รพ.ที่ผ่านการอบรมฯ ยังมีน้อย และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบรายงาน   
และการลงทะเบียนผู้ป่วยในการให้บริการรักษา  ไม่มีความมั่นใจในการสั่งใช้กัญชา เนื่องจากไม่มีข้อมูล
สนับสนุนการศึกษาวิจัย เ พ่ือพัฒนาการนากัญชามาใช้ทางการแพทย์ที่ มากเ พียงพอ สั่ งจ่ ายยา                         
ติดตามผลการรักษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรม C-MOPH ยังไม่สามารถเชื่ อมต่อ                              
กับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลล าพูน (HIS:PMK) 

3. ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมมีอายุการใช้ที่สั้น ท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารการใช้ยา  
ต ารับยาแผนไทยเป็นชนิดผง ไม่สะดวกในการปรับยา 

4 การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอาจจะไม่ครอบคลุมท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้น้อย                 
ประกอบกับสถานการณ์ COVID 19 ท าให้ผู้มารับบริการกัญชาทางการแพทย์มีจ านวนน้อย 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนการเบิกจ่ายยาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้ครอบคลุมข้อบ่งใช้ (ให้ครบสูตร              

ชนิดของน้ ามันกัญชาที่มี) 
2. มีการอบรมฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานหมุนเวียนเข้ามาท างาน

กัญชาทางการแพทย์มากขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม และก าหนดบทบาทหน้าที่                       
ของแต่ละวิชาชีพในคลินิกกัญชาให้ชัดเจน รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างเครือข่าย 

3. การอบรมการรายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบคลินิกกัญชาทางการแพทย์  จัดให้งาน IT สนับสนุน             
การท างานของคลินิกกัญชาเพ่ือประสานโปรแกรม C-moph กับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการรายงานทุกระบบที่จาเป็น เช่น SAS/AUR, RedCap เป็นต้น 
 



 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
ละล 
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การด าเนินงาน ขับเคลื่อน Easy Asthma and COPD clinic : EACC จังหวัดล าพูน  
ปีงบประมาณ 2563 

 

สถานการณ ์

ปัญหา COPD เป็นประเด็นที่ส าคัญของจังหวัดล าพูนที่มีอัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย 
COPD อายุ 40 ปีขึ้นไปสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด(ไม่เกิน 110 ครั้งต่อร้อยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ) โดย
ปีงบประมาณ 2561- 2563 มีอัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยCOPD ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คือ 146.74 
,152.50 และ 154.82 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา COPD จังหวัดล าพูน จึงได้มีการประชุม
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการด าเนินการพัฒนา พบปัญหาในการด าเนินงาน คือ  

1). มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน COPD น้อย  
2). การตรวจด้วยเครื่อง Spirometry ท าได้น้อยกว่า 50%  
3). มีข้อจ ากัดของการใช้ยาเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนยาให้เหมาะสมตามเกณฑ์การรักษา  
4). วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วย  
5). การจัดการข้อมูลของส่วนกลางไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติ  

มาตรการในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
จังหวัดล าพูนมีการขับเคลื่อนการให้บริการผู้ป่วยCOPD โดยใช้ OKRs มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

โดยมี Objectives : ผู้ป่วย COPD AE ลดลง ≥ 10%   Key results 3 ข้อ ดังนี้ 
Kr1:  ผู้ป่วย COPD ได้รับการท า PFT มากกว่า 50% ต่อปี 
Kr2 : ผู้ป่วย COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ≥ 80%  
Kr3 : ผู้ป่วย COPD ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ≥ 90%  

ผลการด าเนินงาน Easy Asthma and COPD clinic : EACC ปีงบประมาณ 2563 
1. มีการจัดตั้งคลินิก EACC (Easy Asthma and COPD Clinic) ที่โรงพยาบาลล าพูน สาขาเวียงยอง 

เพ่ือลดการแออัด และเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โดยรับผู้ป่วยที่อาการทุเลาแล้วมารับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลสาขา และมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (COPD&Asthma) รณรงค์การงดสูบบุหรี่ และได้มีการน าร่องขยาย 
EACC ไปสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน  

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้ด าเนินโครงการประชุม
เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย(Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) จังหวัดล าพูน 
โดยมีการจัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย Easy 
Asthma and COPD Clinic : EACC แก่ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD & Asthma) ในโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดล าพูน จ านวน ๕๔ หน่วยบริการ ๙๐ คน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคปอด
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อุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่ายในจังหวัดล าพูน และเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างาน ของโรงพยาบาลในเครือข่าย EACC โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ประธานเครือข่าย 
EACC โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลล าพูน 

ผลการด าเนินงาน  
- ผู้รับผิดชอบงาน(COPD & Asthma) โรงพยาบาลล าพูน, โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, หน่วยบริการปฐม

ภูมิ(PCU) และเครือข่ายปฐมภูมิ(NPCU) ได้รับความรู้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มี
คุณภาพอย่างง่าย(Easy Asthma and COPD Clinic : EACC)  

- เกิดเครือข่าย EACC ในโรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และหน่วยบริการปฐมภูมิ
(PCU)และเครือข่ายปฐมภูมิ(NPCU) ๔๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง 

การด าเนินงาน EACC ในพื้นที่น าร่อง อ าเภอเมืองล าพูน 
2.2 การจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างการ

เรียนรู้ สู่สังคมปอดแข็งแรงยั่งยืน” ในชุมชนต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน จ านวน ๔๐ คน ใน
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีแนวทางในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง(COPD&Asthma) ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน และเพ่ือให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในต าบลบ้านกลางได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างง่ายและใกล้บ้าน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1). 
การวัดส่วนประกอบของร่างกาย Station body composition  2). การเป่าเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วย Peak 
Flow Meter 3). การเป่าเครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอน๊อกไซด์ (Carbon Monoxide Meter) เพ่ือตรวจหาสารที่เกิด
จากการสูบบุหรี่ 4). การตรวจและวินิจฉัยโดยแพทย์ FM  

ผลการด าเนินงาน  
- กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ได้รับความรู้เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง และมีการตรวจ   

คัดกรองด้วย เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด(Peak Flow Meter) เพ่ือประเมินความรุนแรงของโรคหืด และตรวจ
ด้วยเครื่องเครื่องวัดแก๊สคาร์บอนมอน๊อกไซด์(Carbon Monoxide Meter) จ านวน 33 ราย  

- มีรูปแบบในการตรวจคัดกรองCOPD&asthma ในพ้ืนทีต่ าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน  
 

 
  

รูป บบในการตรวจคัดกรอง COPD&asthma ในพ้ืนที่ต าบลบ ากลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงและ 
ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 

2. ตรวจ body composition   

4. ตรวจด้วย Peak Flow Meter 

3. เป่า Carbon Monoxide Meter 

5. การตรวจและวินิจฉัยโดย
แพทย ์FM  
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2.3 ประชุมและถอดบทเรียนการด าเนินงาน เครือข่าย EACC อ าเภอเมืองล าพูน แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายปฐมภูมิ อ าเภอเมืองล าพูน เพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงาน
คัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย EACC ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน  

ผลการด าเนินงาน  
1.เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอเมืองล าพูน ได้เรียนรู้การคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคหืด

และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย EACC จากการถอดบทเรียน การคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้น
เรื้อรังแบบง่าย EACC ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 

2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอเมืองล าพูน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน EACC 
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และร่วมกันขับเคลื่อน EACC โดยใช้ OKRs มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ซึ่งมี 
Objectives และ Key results ดังนี้ 

Objectives : ผู้ป่วย COPD AE ลดลง ≥ 10%  
Key results EACC  
Kr1 : คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้วย Peak Flow Meter มากกว่า 20% ต่อปี 
Kr2 : ผู้ป่วย COPD&Asthma ที่ Exacerbate ER/Admit ได้รับการเยี่ยมบ้าน 100%  
Kr3 : ผู้ป่วย COPD&Asthma ได้รับการวัด body composition + Peak Flow ตามระบบEACC 50%  
Kr4 : ผู้ป่วย COPD & Asthma ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ รพ.สต. ≥ 90%  
ทั้งนี้ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อ าเภอเมืองล าพูน จะได้น าไปท าแผนและ

กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป  
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ระบบการรายงาน ผลการด าเนินงาน ต้องได้รับพัฒนาในปีต่อไป 
 2. การส่งต่อผู้ป่วย ต้องมีการประสานระหว่างเครือข่ายบริการให้ชัดเจนต่อไป 
 
 ผนการขับเคลื่อน EACC ในปีงบประมาณ 2564  
 เ พ่ือขับเคลื่อนจังหวัดล าพูน ให้ เป็น Lamphun Model for Asthma and COPD Patients ที่มี
รูปแบบการจัดตั้ง Easy Asthma and COPD clinic และระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระบบ
บริการตติยภูมิจนถึงปฐมภูมิ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างง่ายและใกล้
บ้าน ลดการแออัด และได้รับการรักษาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการมา  ER/Admission ด้วยการก าเริบ
เฉียบพลันอย่างชัดเจน โดยจังหวัดล าพูนจะมีการขับเคลื่อน EACC ทั้ง ๘ อ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล
ล าพูน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ(NPCU) ๔๖ แห่ง รวม
ทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง โดยมีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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มาตรการ/ นวทางการด าเนินงาน EACC จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2564 
ระดับจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนินการดังนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือด าเนินการ Easy Asthma and COPD Clinic : EACC เพ่ือบูรณา  
              งานร่วมกัน (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานส่งเสริม /กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/รพท./รพช./
สสอ./PCU&NPCU) 
 2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ออกมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน EACC ในจังหวัดล าพูน 
 3. สนับสนุนให้มีด าเนินงาน EACC ทั้ง ๘ อ าเภอ (รพท./รพช./ PCU&NPCU ๔๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๔ แห่ง) 
 4. จัดฝึกอบรม/ประชุมให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพ(แพทย์/พยาบาล/เภสัชกรรม/ผู้รับผิดชอบงาน)  
 5. พัฒนาระบบบริการและเครือข่าย 
 6. GAP analysis และเสนอแนวทางแก้ไข 
 7. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน EACC 
 8. สรุปผลการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลล าพูน ด าเนินการดังนี้ 
 1. บริการรักษาผู้ป่วยCOPD&Asthma และที่มีอาการก าเริบ (ER/Admission) 
 2. เน้นการรักษาที่มีความยุ่งยาก  
 3. รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน  
 4. เป็นพี่เลี้ยงให้กับ โรงพยาบาลชุมชน/PCU/NPCU 

5. พัฒนาระบบบริการและเครือข่าย 
 6. GAP analysis และเสนอแนวทางแก้ไข 
ระดับอ าเภอ  
โรงพยาบาลชุมชน ด าเนินการดังนี้ 
 1. บริการรักษาผู้ป่วยCOPD&Asthma และที่มีอาการก าเริบ (ER/Admission) 
 2. รับการส่งต่อจาก PCU/NPCU/รพ.สต. 
 3. ส่งผู้ป่วยที่อาการทุเลาแล้วมารับการรักษาต่อที่ EACC ใกล้บ้าน 
 4. ให้ค าปรึกษาด้านยาและการเลิกบุหรี่ 
 5. เป็นพี่เลี้ยงให้กับ PCU/NPCU 
ระดับต าบล  
PCU / NPCUที่เป็น ม่ข่าย ด าเนินการดังนี้ 

1. การให้บริการเชิงรุก : Screening Asthma/COPD  
   (ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกส่งเข้ารับการรักษาโดยระบบ EACC) 
2. การบริการเชิงรับ : ให้ระบบบริการรักษา Asthma&COPD Clinic และ/หรือ 
    เยี่ยมบ้านผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารักษาเองได้ 
3. รับการส่งต่อคนไข้จาก รพ.สต.ในเครือข่าย 
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4. ให้ค าปรึกษาด้านยาและการเลิกบุหรี่ 
5. เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยบริการในเครือข่าย 

รพ.สต.ที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ด าเนินการดังนี้ 
1. การให้บริการเชิงรุก : Screening Asthma/COPD  
   (ค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกส่งเข้ารับการรักษาโดยระบบ EACC) 
2. การบริการเชิงรับ : ให้ระบบบริการรักษา Asthma&COPD Clinic และ/หรือ 
    เยี่ยมบ้านผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารักษาเองได้ 
3. ให้ค าปรึกษาด้านยาและการเลิกบุหรี่ 
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Digital Transformation จังหวัดล ำพูน ปีงบประมำณ 2563 
 

สถำนกำรณ์  
จังหวัดล ำพูน มีโรงพยำบำลทั่วไปจ ำนวน 1 แห่งโรงพยำบำลชุมชนจ ำนวน 7 แห่ง และคลินิก         

หมอครอบครัว  (PCC) จ ำนวน 14 แห่ง จำกกำรส ำรวจข้อมูลเ พ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่                   
กำรเป็น  Smart Hospital ของโรงพยำบำลในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

จังหวัดล ำพูน ปี 2563 พบว่ำ โรงพยำบำลที่มีระบบให้บริกำรระบบคิวแบบอิเล็กทรอนิกส์              
ในโรงพยำบำล (Queue Online) ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเตือนคิวผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ โรงพยำบำลจังหวัด    
จ ำนวน 1 แห่ง (100 %) คือ โรงพยำบำลล ำพูน ผู้ป่วยได้รับกำรแจ้งเตือนคิวผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ โรงพยำบำลชุมชน 
จ ำนวน 6 แห่ง ( 85.72 % ) คือโรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง โรงพยำบำลลี้ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
โรงพยำบำลป่ำซำง และโรงพยำบำลบ้ำนธิ มีกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จ ำนวน 8 แห่ง (100 %) ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง โรงพยำบำลลี้ 
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง  โรงพยำบำลป่ำซำง โรงพยำบำลบ้ำนธิ และ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง และมีกำรใช้
ใบสั่งยำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 8 แห่ง (100%)  

 

ประเด็น ระบบท่ีมีในโรงพยำบำล มี 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

1) Smart Place  
ทุก รพ.ต้องมี 1 ข้อ 
 

- 1.1 ผำนเกณฑ มำตรฐำน โรงพยำบำล 
Green and Clean & Digital Look 
(ก ำหนดภำพลักษณ์ ควำมสวยงำม ดู
ทันสมัยในยุคดิจิทัล เน้น เ พ่ิมควำม
สะดวกปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร) 

 
 
 

รพท. 1 แห่ง 
(100 %) 

รพช. 7 แห่ง 
( 100.00%) 

 
 

0 
(0.0 %) 

 

2) Smart Tools  
(อยำงนอย 2 ขอ 
 ไมเรียงล ำดับ) 

2.1 Queue:มีหนำจอแสดงล ำดับคิวใน
จุดที่เหมำะสมเพ่ือลดควำมแออัดบริเวณ
จุดบริกำรและหนำ 
หองตรวจ  

    2.2 Queue:มีชองทำงออนไลน หรือช
องทำงแจงเตือนคิวรับบริกำรอยำงนอย1
จุดเชนคิวพบแพทย  
2.3 Devices: มีกำร เชื่ อมขอมูลของ
เครื่องมือแพทย อยำงนอย 
1 อุปกรณ เขำสู อัตโนมัติ 
   
 

รพท. 1 แห่ง 
(100 %) 

รพช. 6 แห่ง 
( 85.72%) 

 

1 
(14.28 %) 
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ประเด็น ระบบท่ีมีในโรงพยำบำล มี 

(แห่ง) 
ไม่มี 

(แห่ง) 
3) Smart Services  
(อยำงนอย 4 ขอ  
ไมเรียงล ำดับ) 
 
 

3.1 BPM : ยกเลิกกำรเรียกรับส ำเนำ
บัตรประชำชนและเอกสำรอ่ืนที่ออกโดย
รำชกำร จำกผูรับบริกำร 
3.2 BPM : มี ก ำ ร จั ด เ ก็ บ ข อมู ล เ ว ช
ระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
(EMR : Electronic Medical Records)  
3.3 BPM : มีกำรใชใบสั่งยำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ทุกหองตรวจ)  
3.4 BPM : มีขอมูลระยะเวลำรอคอยรับ
บริกำร อยำงนอย 1 จุด บริกำร OPD  
3.5 BPM : มี  บ ริ ก ำ รนั ดหมำยแบบ
เหลื่อมเวลำ  หรือมีกำรจัดกลุมผูรับ
บริกำรไดรับบริกำรตรงเวลำ 
หรือแตกตำงเล็กนอยอยำงเหมำะสม 
 

รพท. 1 แห่ง 
(100 %) 

รพช. 6 แห่ง 
( 85.72%) 

1 
(14.28 %) 

 
เป้ำหมำยระยะสั้น 

 

 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สสจ.  มีจ ำนวนและรำยชื่อ 
หน่วยบริกำรที่ต้อง 
ด ำเนินกำรครบ 7 ข้อ  
เป็นจ ำนวนเป้ำหมำย(1) 

ร้อยละ 40 
จ ำนวนหน่วยบริกำรใน

กลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 15 มี.ค.63** 

ร้อยละ 60 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 15 มิ.ย.63** 

ร้อยละ 80 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 31 ส.ค.63** 
 

สสจ. / กรม มีจ ำนวนและ
รำยชื่อหน่วยบริกำรที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 3 ข้อ 
เป็นจ ำนวนเป้ำหมำย(2) 

ร้อยละ 40 
จ ำนวนหน่วยบริกำรใน

กลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 15 มี.ค.63** 

ร้อยละ 60 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 15 มิ.ย.63** 

ร้อยละ 80 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด  

ณ 31 ส.ค.63** 
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กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2563 
ด ำเนินงำน Digital Transformation 
1) ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำน  Digital Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 

Smart Hospital ในที่ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลประจ ำเดือน  
2) ส ำรวจควำมพร้อมโรงพยำบำลทุกแห่งเพ่ือเตรียมกำรและจัดท ำแผนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ด้ำนดิจิทัล สนับสนุนระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรภำยในโรงพยำบำล 
3) เรียนเชิญวิทยำกรจำกจังหวัดเชียงใหม่ มำน ำเสนอ กำรใช้ตู้  KiOS แก่ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล

ทุกแห่ง เพ่ือน ำเสนอเป็นทำงเลือกในกำรเข้ำถึง ระบบคิวออนไลน์  
  4) จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนในโรงพยำบำลภำยในเขตที่มีกำรด ำเนินกำร  Digital Transformation  

ในเดือนมีนำคม 2563 เนื่องจำก มีสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 Covid-19 ท ำให้
ต้องเลื่อนระยะเวลำกำรศึกษำดูงำนไปไม่มีก ำหนด 

5) นิเทศงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน Digital Transformation ได้มีกำรให้
ด ำเนินกำรตรวจประเมินตนเองในทุกโรงพยำบำล โดยสรุป ระดับโรงพยำบำลทั่วไป ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 100 
ส่วน ระดับโรงพยำบำลชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 85.72 ( เกณฑ์ ปีงบประมำณ 2563 ร้อยละ 80 ) 

หน่วยบริกำรโรงพยำบำล 
1) ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำน Digital Transformation 
2) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน Digital Transformation 
3) ประเมินตนเองเพ่ือเตรียมกำรพัฒนำโรงพยำบำลให้ก้ำวสู่กำรเป็น Smart Hospital 
4) จัดท ำแผนพัฒนำ/จัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบให้บริกำรนัดหมำย

หรือจองคิวและกำรจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5) โรงพยำบำลที่มีกำรใช้ระบบคิวภำยในโรงพยำบำล โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 1 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน โรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 6 แห่ง คือ โรงพยำบำลแม่ทำ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง 
โรงพยำบำลลี้ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง โรงพยำบำลบ้ำนธิ และโรงพยำบำลป่ำซำง 

 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ  12 เดือน 

เป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ 

2563 2564 2565 2566 
1) โรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป  ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
2) โรงพยำบำลชุมชน   ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
3) โรงพยำบำลสังกัดกรม ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ หมำยเหตุ 
จังหวัดมีกำรด ำเนินงำน Digital 
Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital ตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน 3 ระดับ Smart Place(1) , 
Smart Tools(2) ,Smart Service(4) 
ครบ 7 ข้อ 

รพศ. 0 แห่ง 0 0  
ร้อยละ 100 ; รพ.ล ำพูน 
ร้อยละ 85.72 ; 
รพ.แม่ทำ รพ.ทุ่งหัวช้ำง 
รพ.ลี้ รพ.บ้ำนธิ 
รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนโฮ่ง  

รพท. 1 แห่ง 1 100 
รพช. 7 แห่ง 6 85.72 
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ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ หมำยเหตุ 
จังหวัดมีกำรด ำเนินงำน Digital 
Transformation เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Smart Hospital ตำมเกณฑ์กำร
ประเมิน 3 ระดับ Smart Place(1) , 
Smart Tools(2) ,Smart Service(4) 
ครบ 3 ข้อ 

รพศ. 0 แห่ง 
รพท. 1 แห่ง 
รพช. 7 แห่ง 

0 
0 
1 

0 
0 

14.28 

 
 
รพ.เวียงหนองล่อง 

 

 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ด ำเนินงำน Digital Transformation 
   1. กำ รประ เมิ น ผ ำน เ กณฑ มำตร ฐ ำน  โ ร งพยำบำล  Green and Clean & Digital Look                     
ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพำะ Digital Look 

2. โรงพยำบำลที่ใช้ระบบคิว มีปัญหำ ผู้ใช้งำนไม่เข้ำใจในขั้นตอน ของระบบงำนและ Flow                 
ของโรงพยำบำล  

3. โรงพยำบำลชุมชน ที่มีระบบคิว มี 6 แห่ง จำก 7 แห่ง ในปี 2563 ยกระดับเป็น คิวออนไลน์  
ไม่มีงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดหำ Software อุปกรณ์ เช่น เครื่อง Kios Auto Registration  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   
4. ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์   
    4.1 ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ ยังไม่รองรับกำรบันทึกข้อมูลต ำแหน่งที่เกิด

โรค แพทย์บำงคนไม่ถนัดในกำรพิมพ์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กำรบันทึกข้อมูลกำรเจ็บป่วยในระบบแพทย์           
จะบันทึกได้เฉพำะประเด็นส ำคัญ ไม่สำมำรถลงรำยละเอียดกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ครบถ้วนซึ่งรำยละเอียด
บำงอย่ำงจะช่วยในกำรวิ เครำะห์หรือรักษำโรคครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมำรักษำต่อเนื่องแพทย์ต้องใช้เวลำ               
ในกำรซักประวัติใหม่ 

    4.2 งบประมำณในกำรจัดซื้อจัดหำ Software และอุปกรณ์ เช่น เครื่อง Smart OPD ชั่งน้ ำหนัก     
วัดส่วนสูง และวัดควำมดัน และ Thermo scan ระบุติดตั้งกล้องวิดีโอ 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สสจ.  มีจ ำนวนและรำยชื่อ 
หน่วยบริกำรที่ต้อง 
ด ำเนินกำรครบ 7 ข้อ เป็น
จ ำนวนเป้ำหมำย(1) 

ร้อยละ 40 
จ ำนวนหน่วยบริกำรใน

กลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 15 มี.ค.63** 

ร้อยละ 60 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 15 มิ.ย.63** 

ร้อยละ 80 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 31 ส.ค.63** 

สสจ. / กรม มีจ ำนวนและ
รำยชื่อหน่วยบริกำรที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 3 ข้อ 
เป็นจ ำนวนเป้ำหมำย(2) 

ร้อยละ 40 
จ ำนวนหน่วยบริกำรใน

กลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 15 มี.ค.63** 

ร้อยละ 60 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 15 มิ.ย.63** 

ร้อยละ 80 
ของจ ำนวนหน่วยบริกำร 

ในกลุ่มเป้ำหมำย 
**สรุปยอด ณ 31 ส.ค.63** 
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ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำ  
1. ระบบให้บริกำรนัดหมำยหรือจองคิวแบบออนไลน์ ควรเริ่มจำกกำรจัดท ำ Flow กำรให้บริกำร

ของโรงพยำบำลให้ชัดเจน และด ำเนินกำรในแผนกที่ไม่ซับซ้อนก่อน ท ำกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ                
กำรใช้งำนระบบและ Flow กำรให้บริกำรของโรงพยำบำล ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 2. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ/จัดซื้อ software เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 

3. จัดอบรมให้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งำน (User) ในระบบที่ส่วนกลำงพัฒนำ  
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สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารเทศ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารเทศ จังหวัดล าพูน  
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล โครงการ Smart Hospital 
 

สถานการณ์ 
ระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

 มีการพ ัฒนาระบบข้อม ูล  ส าหร ับการบร ิหารจ ัดการหน ่วยบร ิการ ในความรับผ ิดชอบ                      
ของสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ือการบูรณาการการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และส่วนกลาง ซึ่งมีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 71 แห่ง มีการใช้
โปรแกรมส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน ใช้โปรแกรม PMK              
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยทีมแพทย์และโปรแกรมเมอร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลชุมชน                  
7 แห่ง ใช้โปรแกรม HosXp และ  ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใช้โปรแกรม JHCIS ที่ พัฒนาโดย               
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 71 แห่ง ร้อยละ 100 ซึ่งทุกหน่วยบริการสามารถ
ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน   43 แฟ้ม และสามารถรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพของจังหวัดล าพูนบน Health 
Data Center on Cloud และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถเชื่อมโยงระบบผ่าน Smart Health ID 
Login ด้วยเครื่องอ่าน Smart Card Reader ด้วยบัตรประชาชน ซึ่งจังหวัดล าพูน ได้มีแนวทางในการพัฒนา
ระบบข้อมูล ส าหรับการบริหารจัดการทั้งระบบ Hardware Software Peopleware และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 
1. นโยบายในการพัฒนาระบบข้อมูล   โดยติดตั้งระบบ Server HDC (Health Data Center) บน 

Server ที่จังหวัดเพ่ือตอบสนองในการส ารองข้อมูล จาก HDC on Cloud ของกระทรวงสาธารณสุขและการ 
Sync Data เข้าระบบ เพ่ือการประมวลผลเฉพาะกรณีเช่น QOF ประมวลผลรายงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของ กลุ่มงาน และ หน่วยงานที่ร้องขอรายงานที่นอกเหนือจากรายงาน บน HDC on Cloud 

2. ระบบการพัฒนา ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงรับ-ส่ง
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ของทุกหน่วยบริการทั้งในโรงพยาบาล และ รพ.สต. ระบบสามารถตอบสนอง
การใช้งานและส่งต่อข้อมูล ดังนี้ 

2.1 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย รพ.สต.
ทุกแห่ง ส่งข้อมูลไปยังสปสช.ผ่านระบบนี้ ส่วนโรงพยาบาลทุกแห่งจะด าเนินการส่งข้อมูลไปยัง สปสช. โดยตรง 
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2.2 การรับ-ส่งฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี้ เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  

2.3 การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย และ รพสต. สามารถ          
ดูประวัติ ผู้มารับบริการ การรับยา การวินิจฉัย โดยสามารถดูได้จากโปรแกรม JHCIS หรือสามารถดูข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์ 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  
 
ภาพ 2 แสดงระบบ การวิเคราะห์ รวบรวม ออกรายงาน ผ่าน ระบบ HDC on Cloud 
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ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 111   ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม รายอ าเภอ จังหวัดล าพูน 
        ปีงบประมาณ 2563 
 

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 
เวียงหนองล่อง - - - 1 1 100 4 4 100 

รวม 1 1 100 7 7 100 71 71 100 
 

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้ร้อยละ 100 โดยแบ่ง

ความสามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ดี โดยการใช้ Fiber Optic จ านวน 71 แห่งร้อยละ 100.00  
สามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ปานกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.ห้วยฮ่อม 
อ าเภอแม่ทา และ รพ.สต.นากลาง อ าเภอลี้ ส่วนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใช้อินเตอร์เน็ต เชื่อมต่อได้ดี      
ถึงดีมาก จ านวน 7 แห่ง ร้อยละ 100 ส่วนโรงพยาบาลทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน 1 แห่ง      
ร้อยละ 100 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยระบบ Leased Line ของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านระบบ Node ของ TOT และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ CAT ส่วน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ จ านวน 8 แห่ง ให้สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบใยแก้วน าแสง Fiber Optic 
เพ่ือการรับ - ส่งข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยบริการ 

 

การพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ 
 1. ได้ด าเนินการทบทวนระบบการรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยขอหน่วยบริการทุกแห่ง (โรงพยาบาล
และรพสต.) จะต้องส่งข้อมูลภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
และส่งข้อมูลทุกวันในโครงการ รพ.สต.ติดดาว โดยส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยัง สปสช. การส่งไปยังกระทรวง
สาธารณสุขมีการส่งข้อมูล 43 แฟ้มผ่านระบบ HDC on Cloud โดยตรง ของกระทรวงสาธารณสุข  

2. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบข้อมูล โดยส่งเสริมให้ทุกอ าเภอจัดท าแผนงานโครงการ
ในการพัฒนา Hardware Software Peopleware และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3. มีนโยบายให้ผู้บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล          
ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 4. ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้ดูแลก ากับคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ                
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 5. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรม JHCIS กลุ่มผู้ใช้งานใน รพสต.ที่สามารถ
ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาการใช้งาน การออกรายงาน เป็นต้นและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถให้เป็นวิทยากร
ระดับจังหวัดตอบปัญหาการใช้งานบน Application Line กลุ่ม 43 แฟ้ม มีสมาชิก ในกลุ่มจ านวน 257 คน 
 6. มีการติดตั้ง DHDC ( District Health Data Center ) ในระดับอ าเภอ เพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้มในระดับอ าเภอ ครบทุกอ าเภอจ านวน 8 แห่ง  

 

  

  
 
ภาพ 3  แสดงรูปแบบการ รับส่งข้อมูลในแต่ละระดับ 
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 7. การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูล พ้ืนฐานในระดับหน่วยบริการ โดยเฉพาะข้อมูล                     
แฟ้มประชากร แฟ้มโรคเรื้อรัง แฟ้มคนเสียชีวิต ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลส าหนับการตั้งเป้าหมาย  
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยบริการสามารถ
ตรวจสอบการคืนข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ HDC on Cloud ผ่านระบบ Data Exchange สามารถตรวจสอบข้อมูล
ประชากรซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยบริการ เลข ID 13 หลักผิด ประชากรที่เสียชีวิตแล้วสถานะไม่ถูกต้อง            
และสามารถดูความครอบคลุมของการให้บริการพ้ืนฐานเช่น EPI ANC PNC ฯลฯ ซึ่ งในระบบดังกล่าว                
การซ้ าซ้อนของประชากรในภาพรวมจังหวัด ต้องไม่เกินร้อยละ 5.0 
 

 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 การด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา                     
ด้านเทคโนโลยีและด้านคุณภาพข้อมูลไปพร้อมๆกันไปทั้ง 2 ด้าน จึงจะสามารถจัดท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นการพัฒนาที่อาศัยการลงทุน ซึ่งต้องมี
การพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนเช่นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                        
และคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเป็นต้น ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหาก็จะมีข้อจ ากัดด้านการตกรุ่น ความเพียงพอ
ของขนาดหน่วยความจ าที่ปริมาณข้อมูลด้านของสุขภาพประชาชนเพ่ิมขึ้นทุกวันด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต            
ที่ปัจจุบัน หน่วยบริการทุกแห่งต้องรับ -ส่งข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นบางแห่งในพ้ืนที่ห่างไกล               
ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขปัญหา             
ได้เอง ต้องอาศัยหน่วยงานระดับชาติที่วางโครงข่ายระบบการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพข้อมูล และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของฐานข้อมูล ทั้งระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด อ าเภอ และหน่วยบริการ จ าเป็นต้องมี Software ที่มีคุณภาพ ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่าง ๆ              
เช่น JHCIS HosXp PMK ฯลฯ โดยโปรแกรมต่างๆสามารถตอบสนองต่อการให้บริการภายในหน่วยบริการ            
ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากจังหวัดศูนย์วิชาการ             
กรม และกระทรวง ได้ไม่ทุกเรื่อง เนื่องจากในแต่ปีปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เป้าหมาย แหล่งข้อมูล ปรับเปลี่ยน



 

280 

 

เงื่อนไขของข้อมูล จึงท าให้ผู้พัฒนา HIS ต้องปรับปรุงโปรแกรมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงหน้าต่าง              
การบันทึกข้อมูล การออกรายงาน  

ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ Hardware Software Peopleware และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยการลงทุน ควรให้หน่วยบริการ
จัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ควรใช้ของเครือข่ายกลุ่ ม เช่น ในจังหวัดจะมีเครือข่าย          
ของผู้ใช้งานโปรแกรม HosXp และ JHCIS เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยบริการ ส่วนการจัดท า
รายงานเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดของกระทรวง จากฐานข้อมูล Health Data Center จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
ของเครือข่าย IT เขตบริการสุขภาพที่ 1 เพ่ือด าเนินการก าหนดเงื่อนไขด้านเทคนิค ในการที่จะรวบรวมข้อมูล
ให้แสดงรายงานบนเว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 1 รวมถึงการจัดท า Query เป็นข้อตกลงร่วมกัน และเขียนรายงาน 
ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกจังหวัด  
  
 



 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคคล 
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การด าเนินงานของ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สถานการณ์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีก ำลังคนด้ำนสุขภำพจ ำนวนทั้งสิ้น 2,862 คน เป็น

ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1,750 คน ร้อยละ 61.15 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 113 คน ร้อยละ 3.95 พนักงำนรำชกำร 
จ ำนวน 64 คน ร้อยละ 2.24 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 914 คน ร้อยละ 31.94  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
จ ำนวน 21 คน ร้อยละ 0.73 ประกอบด้วยวิชำชีพแพทย์ จ ำนวน 144 คน ทันตแพทย์ จ ำนวน 45 คน      
เภสัชกร จ ำนวน 77 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 879 คน และอ่ืนๆ จ ำนวน 1,717 คน โดยมีสัดส่วนแพทย์
จ ำนวน 1 คน ต่อประชำกร 2,809 คน ทันตแพทย์จ ำนวน 1 คน ต่อประชำกร 8,990 คน เภสัชกร จ ำนวน 1 คน 
ต่อประชำกร 5,254 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 1 คนต่อประชำกร 460 คน  
 

ตาราง 112  แสดงบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขตามประเภทการจ้างงาน 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

สสจ.ล ำพูน 87 3 12 2 10 114 
รพ.ล ำพูน 692 49 36 497 0 1,274 
รพ.ลี้ 138 14 2 92 0 246 
รพ.ป่ำซำง 113 6 2 62 1 184 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 86 14 2 32 0 134 
รพ.แม่ทำ 76 5 3 48 1 133 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 67 9 2 27 0 105 
รพ.บ้ำนธิ 66 7 2 32 0 107 
รพ.เวียงหนองล่อง 51 2 3 16 4 76 
สสอ.เมืองล ำพูน 103 0 0 39 0 142 
สสอ.ลี้ 65 1 0 19 2 87 
สสอ.ป่ำซำง 64 1 0 17 1 83 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง 46 0 0 6 0 52 
สสอ.แม่ทำ 41 1 0 12 1 55 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง 25 0 0 5 0 30 
สสอ.บ้ำนธิ 12 0 0 3 0 15 

สสอ.เวยีงหนองล่อง 18 1 0 5 1 25 
ผลรวมทั้งหมด 1,750 113 64 914 21 2,862 
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ตาราง 113  แสดงจ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ปี 2563 
 

หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อ่ืนๆ รวม 
สสจ.ล ำพูน (M) 3 3 12 5 91 114 
รพ.ล ำพูน (S) 85 16 31 448 694 1,274 
รพ.ลี้ (F1) 17 5 8 66 150 246 
รพ.ป่ำซำง (F1) 13 5 8 51 107 184 
รพ.บ้ำนโฮ่ง (F2) 8 3 5 45 73 134 
รพ.แม่ทำ (F2) 6 4 3 33 87 133 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง (F2) 4 3 4 33 61 105 
รพ.บ้ำนธิ (F2) 4 3 3 30 67 107 
รพ.เวียงหนองล่อง (F3) 4 3 3 22 44 76 
สสอ.เมืองล ำพูน (L) 0 0 0 42 100 142 
สสอ.ลี้ (L) 0 0 0 26 61 87 
สสอ.ป่ำซำง (L) 0 0 0 27 56 83 
สสอ.บ้ำนโฮ่ง (M) 0 0 0 15 37 52 
สสอ.แม่ทำ (M) 0 0 0 18 37 55 
สสอ.ทุ่งหัวช้ำง (S) 0 0 0 9 21 30 
สสอ.บ้ำนธิ (S) 0 0 0 4 11 15 
สสอ.เวียงหนองล่อง (S) 0 0 0 5 20 25 
ผลรวมทั้งหมด 144 45 77 879 1,717 2,862 

 
ตาราง 114  แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญ 
 

บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน อัตราส่วนต่อประชากร 
แพทย์ 144 1 : 2,809 
ทันตแพทย์ 45 1 : 8,990 
เภสัชกร 77 1 : 5,254 
พยำบำลวิชำชีพ 879 1 : 460 
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กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ  

สรุปรำยงำน ประสำน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรงำนต่ำง ๆ  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำร กำรวำงแผนปรับบทบำทภำรกิจ โครงสร้ำงส่วนรำชกำร อัตรำก ำลัง 
และระบบงำน กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนขั้น กำรเลื่อนต ำแหน่ง บ ำเหน็จ
บ ำนำญ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย  

โดยแบ่งงำนภำยในออกเป็น 2 งำน แต่ละงำนมีหน้ำที่ดังนี้  
1.งำนบุคคล มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรให้ค ำแนะน ำ ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ท ำควำมเห็น  

สรุปรำยงำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำ กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรปรับปรุงโครงสร้ำง กำรแบ่งงำน
ภำยใน อัตรำก ำลัง กำรจัดระบบข้อมูลบุคคล กำรวำงแผนกำรใช้ข้อมูล ทะเบียนประวัติ กำรพ้นจำกรำชกำร 
บัญชีถือจ่ำยเงินเดือน ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง กำรจัดท ำ
โครงสร้ำง และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมำย  
  2.งำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
กำรขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จบ ำนำญ กบข. กสจ. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พึงมีพึงได้ 
 

 
ชั้นตราที่ขอพระราชทาน 

ขอพระราชทานปี
2561 

ขอพระราชทานปี
2562 

ขอพระราชทานปี
2563 

ขอพระราชทาน 
ปี2564 

 ขรก. ลปจ. พรก. ขรก. ลปจ. พรก. ขรก. ลปจ. พรก. ขรก. ลปจ. พรก. 
ชั้นสายสะพาย             
มหำวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) 3         1   
ประถมำภรณ์ช้ำงเผือก (ป.ช.) 2   1         
ประถมำภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) 1   9   8   2   
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย             
ทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก (ท.ช.) 47   104   64   7   
ทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 22   19   37   11   
ตริตำภรณ์ช้ำงเผือก (ต.ช.) 8   2   11   8   
ตริตำภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 14   11   20   40   
จัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก (จ.ช.) 1 3   2 3  5 1 1 5  
จัตุรถำภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) 2   3 6  3 5 1 5 6 1 
เบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก (บ.ช.)   6      1   1 
เบญจมำภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.)             
รวม 100 3 6 142 8 3 139 10 3 75 11 2 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 30   21   32   32   
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ผลการด าเนินงาน  
-กำรบรรจุข้ำรำชกำร 

1. COVID1 = 62 คน 
2. COVID2 = 19 คน 
3. COVID แพทย์แผนไทย = 8 คน  
4. COVID3 = 59 คน  
5. บรรจุสำยงำนอื่นๆ = 6  

- กำรสรรหำพนักงำนรำชกำร 
    สรรหำพนักงำนรำชกำร  5  ต ำแหน่ง 
- บริหำรต ำแหน่งว่ำง (เกษียณอำยุ 2563) 
  ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร 15 ต ำแหน่ง ได้รับอนุมัติจัดสรร ครั้งที่ 1  11 ต ำแหน่ง 
- กำรเลื่อนระดับ  
  ออกค ำสั่งเลื่อนระดับ 
 ช ำนำญกำรพิเศษ         2 รำย 
 ช ำนำญกำร/ช ำนำญงำน       18 รำย 
   รวม       20   รำย 
  ประกำศชี้ตัวเลื่อนระดับ          
 ทันตแพทย์         2 รำย 
 เภสัชกร          1 รำย 
 พยำบำลวิชำชีพ         4 รำย 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข        2 รำย 

รวม        9 รำย 
- เงินประจ ำต ำแหน่ง 
  ออกค ำสั่งเงินประจ ำต ำแหน่ง 
 พยำบำลวิชำชีพ        12 รำย 
 แพทย์แผนไทย         1 รำย 
 นักเทคนิคกำรแพทย์        1 รำย 
   รวม       14 รำย  
  ประกำศชี้ตัวเงินประจ ำต ำแหน่ง  
 พยำบำลวิชำชีพ         4 รำย 
 แพทย์แผนไทย         1 รำย 
   รวม        5 รำย  
กำรให้ค ำแนะน ำ / ตรวจเอกสำรเบื้องต้น 
   กำรเลื่อนระดับปฎิบัติกำรขึ้นข ำนำญกำร     15 รำย 
   กำรเลื่อนระดับปฏิบัติงำนขึ้นช ำนำญงำน      8 รำย 
   กำรขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง       9 รำย 
   รวม       32 รำย 
ประเมินผลงำนให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรของจังหวัด 
 ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข       3 รำย 
กำรย้ำยเปลี่ยนสำยงำน        4 รำย 
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- กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร 

1. รอบ  1 เม.ย. 2563  :  903  รำย 
2. รอบ  1 ต.ค. 2563  กรณีปกติ :  893  รำย/ เลื่อนเงินเดือนกรณีเกษียณ  15 รำย/  

เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  62 รำย 
- เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ข้ำรำชกำร 
1. สำยสะพำย = 8  รำย 
2. ชั้นตรำทวีติยำภรณ์ช้ำงเผือก (ท.ช.) = 64 รำย 
3. ชั้นตรำทวีติยำภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) = 37 รำย 
4. ชั้นตรำตริตำภรณ์ช้ำงเผือก (ต.ช.) = 11 รำย 
5. ชั้นตรำตริตำภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) = 20 รำย 
6. ชั้นตรำจัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) = 3 รำย 
7. เหรียญจักรพรรดิมำลำ = 32 รำย 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
1. ชั้นจัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก (จ.ช.) = 5 รำย 
2. ชั้นจัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) = 5 รำย  
พนักงำนรำชกำร 
1. ชั้นจัตุรถำภรณ์ช้ำงเผือก (จ.ช.) = 1 รำย 
2. ชั้นจัตุรถำภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) = 2 รำย 
3. ชั้นเบญจมำภรณ์ช้ำงเผือก (บ.ช.) = 1 รำย 

 
3.GAP Analysis  
  การบริหารต าแหน่งว่าง และอัตราก าลัง 

1.มีข้อจ ำกัดในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง เช่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขสั่งให้ระงับกำรใช้
ต ำแหน่งว่ำง 

2.ขำดแคลนบุคลำกรในสำยงำนที่เป็นต ำแหน่งว่ำง ท ำให้ไม่สำมำรถบริหำรต ำแหน่งว่ำงในสำยงำน
เดิมได้ เช่น ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข เป็นต้น 

3.กำรขอปรับปรุง ก ำหนดต ำแหน่งข้ำมสำยงำน มีข้ันตอน และระยะเวลำนำน 
4.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข น ำต ำแหน่งไปบริหำรจัดกำรโดยไม่แจ้งให้ส่วนรำชกำรทรำบ 
5.คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรบริหำรต ำแหน่งง่ำงไม่ได้มีกำรก ำหนดวำระท่ีชัดเจน เช่น จัดให้มีกำร

ประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน เป็นต้น 
6.นโยบำยของผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ เกี่ยวกับกำรใช้ต ำแหน่งว่ำงในกำรสรรหำ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ไม่สอดคล้องกับควำมเห็นของคณะกรรมกำร ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 
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การประเมินผลงานวิชาการ 

1. กำรจัดท ำรูปแบบกำรประเมิน และกำรจัดเตรียมเอกสำร ของผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ตรงตำม
แบบฟอร์มที่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

2. กำรตีกลับ ไป-มำ ของเอกสำร ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ข้ำรำชกำรเสียประโยชน์   
3. ขำดผู้ประสำนงำนในระดับอ ำเภอเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ ให้ค ำแนะน ำ ตรวจสอบเอกสำรกำรประเมิน 

ก่อนส่งกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 
 การทดลองปฏิบัติราชการ 

 หนว่ยงำนที่ได้รับกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร รำยงำนผลกำรทดลองรำชกำร ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
กำรบริหำรงำนจ้ำงพนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ไม่มีกำรวำงระบบกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับอ ำเภอ และจังหวัด เช่น ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนค่ำจ้ำงประจ ำปี เป็นต้น 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ต้องน ำไปปรับปรุงเป็นต ำแหน่งอ่ืน 
การบริหารต าแหน่งว่าง และอัตราก าลัง 

1. มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำบริหำรต ำแหน่งว่ำง 
2. มีแผนกำรบริหำรต ำแหน่งว่ำง และแผนส ำรอง 
3. พิจำรณำสรรหำบุคลำกรไว้ล่วงหน้ำ เช่น ประชำสัมพันธ์ให้มีกำรยื่นควำมประสงค์ในขอย้ำย     

ขอโอน ในกรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงจะได้สรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งทดแทนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ท ำให้เกิด
สุญญำกำศ 
 
การประเมินผลงานวิชาการ 

1.มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่  ให้ค ำแนะน ำ  ตรวจสอบเอกสำรกำร
ประเมิน ก่อนส่ง กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน    

2.ให้ควำมรู้ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยใหม่ และฟ้ืนฟูควำมรู้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รำยเดิม     
3.จดัท ำคู่มือกำรตรวจสอบเอกสำรกำรประเมิน  

 
 การทดลองปฏิบัติราชการ 
 รำยงำนต่อที่ประชุม กวป. เพื่อหัวหน้ำหน่วยงำนรับทรำบ ถึงก ำหนดระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
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ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
 

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน  
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดล าพูน มีจ านวนการคลอดทั้งหมด 2820  ราย โดยมีการคลอดที่

โรงพยาบาลล าพูนซึ่งเป็นแม่ข่าย 2265 ราย  คิดเป็นร้อยละ 80.32 ของการคลอดทั้งหมด มีจ านวนสูติแพทย์
ทั้งหมด 8 คน ประจ าอยู่ รพ.ล าพูน 7 คน และ ประจ าอยู่ รพ.ป่าซาง จ านวน 1 คน ทั้งนี้ จังหวัดล าพูนมีการ
บริหารจัดการการเฝ้าระวังภาวะวิกฤตห้องคลอดผ่านกลไก “One Province One labour Room” เน้นการ
สื่อสารระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กับสูติแพทย์เวรประจ าโรงพยาบาลล าพูน มีการรายงานเคสแรกรับ 
ความก้าวหน้าของการเฝ้าระวังในระยะก่อนคลอด การขอค าปรึกษาในกรณีที่พบความผิดปกติของหญิง
ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์  

พบว่า เกิดไร้ชีพ 7 ราย เด็กอายุ 0-7 วันตายจ านวน 4 ราย  รวมทารกตายปริก าเนิด 11 ราย       
คิดเป็นอัตราทารกตายปริก าเนิด 3.19  ส าหรับสาเหตุการตายทารก จ าแนกเป็น Maccrated Fetal Death 7 ราย 
และ คลอดก่อนก าหนด 2 ราย ภาวะพิการแต่ก าเนิด 1 ราย  และภาวะขาดออกซิเจนระยะแรกเกิด 1 ราย     

ผลการเฝ้าระวังอัตราตายในมารดาจังหวัดล าพูน พบว่า ในปี 2562  พบ จ านวนการตายมารดา 1 ราย 
คิดเป็นอัตรา 34.89 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  ผลการสอบสวนการตายและการประชุมทบทวนcase พบสาเหตุ
การตาย คือ Postpartum Ruptured left iliac artery ซึ่งเป็นสาเหตุโดยอ้อม(Indirect Cause) ของสาเหตุ
การตาย ส าหรับปี 2563  จังหวัดล าพูนมีการเกิดทั้งหมด 1610 ราย จ านวนเด็กเกิดมีชีพ 2820 ราย            
พบรายงานการตายมารดา 1 ราย คิดเป็นอัตรา 35.46  ต่อแสนการเกิดมีชีพ  สาเหตุการตายคือ มีก้อนเนื้อ
งอกที่สมองส่วนกลาง (Brain Stem Tumor) ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นสาเหตุโดยอ้อม(Indirect Cause) ของสาเหตุ
การตายมารดา   

จากการทบทวนระบบบริการกรณีการตายมารดาดังกล่าว ท าให้คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
จังหวัดล าพูน ได้มีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ โดยมุ่งเน้น 1) การคัดครองความเสี่ยงในหญิงครรภ์          
2) การประสานงานเพ่ือขอค าปรึกษา ส่งต่อ และวางแผนการดูแลร่วมกันระหว่างงานสูติกรรมและงานอายุร 
กรรม  3) การเสริมทักษะเชิงประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสูติกรรม แนวทางการปฏิบัติในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Resuscitation Team) ให้กับทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกแผนก ทั้งงานฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหลังคลอด ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 

 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

พัฒนาระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยจังหวัดล าพูนมีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์วิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ การก าหนดประเด็นปัญหา ประเด็นความเสี่ยง และพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและ
อ าเภอ รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนงาน   มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาศักยภาพบุคล
กร โดยมีการฝึกในรูปแบบของฝึกปฏิบัติ On the job Training  / การฝึกอบรบ และการเยี่ยมเสริมพลัง   

พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก อ าเภอที่มีระยะ
ทางไกลสุด คือ อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง  มีโรงพยาบาลล าพูน(S1) ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย     
ในการให้ค าปรึกษาและรับส่งต่อในรายที่มีแทรกซ้อนจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ทั้งนี้แพทย์จาก
โรงพยาบาลชุมชนสามารถโทรปรึกษาสูติแพทย์/กุมารแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ   
มีการใช้กลุ่มไลน์ “LPN Labor Room” เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างห้องคลอดของโรงพยาบาลใน
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เครือข่าย โดยก าหนดแนวทางการสื่อสารในกลุ่มไลน์ร่วมกัน และเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เข้ารับบริการ
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ดังนั้นบทบาทการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงมุ่งเน้นการท างาน
เชิงรุก การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครและคนในชุมชนเพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าต้องครรภ์ อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงการบริหาร
จัดการด้านข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ 

การท างานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยถูกก าหนดเป็นวาระ
ส าคัญของจังหวัดล าพูนในการด าเนินการร่วมกันทั้งนี้จังหวัดล าพูนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขต
สุขภาพที่ 1 และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ดังนี้ 

1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
• กลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง LBW จ านวนเป้าหมาย: 1100 คน 
• วิธีด าเนินการ 

 ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการซักประวัติ  
 ท า Individual care plan ในกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง 
 ให้อาหารเสริมจ าพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เฉพาะในรายที่ weight gain ไม่

เพ่ิม/เพ่ิมน้อย ในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาส 3 
 ติดตาม จนถึงสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 

2) โครงการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2563   
• กลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์คนไทยกลุ่มเสี่ยง จ านวนเป้าหมาย 200 คน 

 previous preterm 
 cervical length  < 25mm. By trans vaginal ultrasound)  

• วิธีด าเนินการ 
 ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการซักประวัติ และ/หรือ  U/S  
 ให้ยา Progesterone เหน็บทางช่องคลอดทุกวัน , อายุครรภ์ 24 - 36+6 wks 
 ติดตาม จนถึงสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 

โดยเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน ได้จัดท าแบบฟอร์มเก็บข้อมูลรายบุคคล และมี
การบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ excel google record form เพ่ือให้สามารถก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

 
ผลการด าเนินงาน  

โรงพยาบาลในจังหวัดล าพูนทุกแห่ง มีการด าเนินงานครบตามองค์ประกอบการฝากครรภ์คุณภาพ 
คิดเป็น ร้อยละ 100   ผลการด าเนินงานส่งเสริมการฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ โดยการเก็บข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า มีหญิงคลอดทั้งหมด 1475 คน ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ 1189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.61 โดยทุกอ าเภอมีผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 70 สูงสุด อ าเภอลี้ อ าเภอแม่ทา และ
อ าเภอเวียงหนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 88.79, 87.73 และ 86.36 ตามล าดับ 

ผลการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากภาวะโลหิตจางสะท้อนถึงภาวะโภชนาการ
ของหญิงตั้งครรภ์โรคเลือด/ธาลัสซีเมียการขาดธาตุเหล็กซึ่งภาวะโลหิตจางส่งผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงของหญิง
ตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รวมทั้งข้อมูลเรื่องภาวะซีด ใช้ส าหรับวางแผนการดูแลหญิง
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ตั้งครรภ์ การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก รวมถึงเตรียมการด้านคลังเลือดของสถานบริการ   ซึ่งก าหนดให้โรงพยาบาล
ชุมชนมีเลือดส ารอง อย่างน้อยกรุ๊ปเลือดละ 3-5 ยูนิต จากสถานการณ์ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์   ทั้งนี้ ผลการ
ตรวจค้นหาภาวะโลหิตจางจากการฝากครรภ์ครั้งแรกที่มารับบริการสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดล าพูน 
พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการเจาะเลือด 1533 ราย   พบภาวะโลหิตจาง 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 
19.50 และเมื่อจ าแนกข้อมูลรายอ าเภอ พบว่าเกือบทุกอ าเภอมีภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ สูงสุด คือ
อ าเภอเวียงหนองล่อง ป่าซาง  และอ าเภอเมืองล าพูน พบร้อยละ 23.68, 21.95 และ 19.71 ตามล าดับ 

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   ส าหรับปี 2563  พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 
250 ราย ทางอายุรกรรม 301 ราย  จ าแนกเป็น ภาวะเบาหวาน 181 ราย ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่าง
ตั้งครรภ์ทั้งหมด 121 ราย จ าแนกเป็น Chronic hypertension 110 ราย, Mild PIH 45 ราย,  Severe  PIH 
26 ราย และ  Eclampsia 1 ราย  ทุกรายได้รับการส่งต่อเพ่ือพบสูติแพทย์  และวางแผนการดูแลระหว่าง
ตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และหลังคลอด 

ผลการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด   พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  ถึง 2562  พบว่า  
จังหวัดล าพูนมีอัตราตกเลือดหลังคลอด  ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการตกเลือดหลังคลอดเป็น
สาเหตุส าคัญของการตายมารดา ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดล าพูน จึงได้ร่วมกัน
ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตกเลือดในโรงพยาบาลทุกแห่ง และ
ก าหนดเป้าหมายในด้านการเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด คือ ลดการอัตราการให้เลือด และลดอัตราการ
ผ่าตัดมดลูกเนื่องจากสาเหตุ PPH ในปี 2563   พบว่า มีจ านวนหญิงคลอดทั้งหมด 2807 ราย ตกเลือด       
หลังคลอด 44 ราย คิดเป็นร้อยละ  1.57  ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังการตกเลือดหลังคลอด คือ 
โรงพยาบาลแม่ทา ( 2 ราย) และโรงพยาบาลลี้  ( 5 ราย) ในขณะที่โรงพยาบาลป่าซางและโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ไม่พบรายงานการตกเลือดหลังคลอด 3 ปีติดต่อกัน 

ในด้านวิธีการคลอดของหญิงคลอด พบว่าในปี 2562 มีสถิติการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องร้อยละ 
43.63 และในปี 2563 พบร้อยละ 47.98  โดยข้อบ่งชี้ของการท า C/S ที่พบมากท่ีสุดคือ CPD risk score ร้อยละ 
30.52 และรองลงมามาคือ previous C/S ร้อยละ 29.35 ในขณะที่ Maternal demand พบร้อยละ1.95   
(ในปี 2562 พบ ร้อยละ 6.0)  

Cephalopelvic Disproportion (CPD) หมายถึง มีความแตกต่างของขนาดศีรษะทารกและอุ้งเชิงกราน 
ซึ่งท าให้ทารกไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ หรืออาจเกิดจากการที่ทารก มีการบิด หรือเงยท าให้
เส้นผ่าศูนย์กลางของศีรษะใหญ่เกินกว่าจะผ่านช่องเชิงกรานลงมาได้     
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ผลการเฝ้าระวังภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด   เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการขาดออกซิเจน
ในทารกแรกเกิดจังหวัดล าพูน พบว่า มีแนวโน้มลดลง   ในปีงบประมาณ 2563  พบว่า มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพ 
2820 ราย พบจ านวนทารกแรกเกิดที่คะแนน Apgar’s Score เท่ากับหรือน้อยกว่า 7 จ านวน 51 ราย คิดเป็น 
อัตรา 18.08 ต่อพันการเกิดมีชีพ   

ผลติดตามมารดาหลังคลอด จากรายงานในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม พบว่า จังหวัดล าพูนมีมารดา
หลังคลอดทั้งหมด 1131 ราย ได้รับการติดตามครบ 674 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.59 โดยมีอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65จ านวน 2 อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอป่าซาง   
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เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
 

สถานการณ์จังหวัดล าพูน  
การสร้างเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลขณะอยู่ในครรภ์   เพ่ือให้แม่และลูก    

มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ส่งเสริมให้ได้รับธาตุเหล็กและไอโอดีนอย่างเพียงพอ  เพราะธาตุเหล็กและไอโอดีน
มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กทารกได้กินนมแม่ให้นานที่สุด เพราะในน้้านมแม่มีสารอาหารที่
ส่งผลต่อการงอกและเชื่อมต่อของเซลล์สมองเด็ก  ให้เด็กได้รับอาหารตามวัยที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ     
ถูกสัดส่วนเด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน   โดยผู้ปกครองมีการอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูก
ฟังเป็นประจ้า รวมถึงควรได้รับการส่งเสริมด้านการเล่นที่สอดแทรกการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ จังหวะ ศิลปะ 
และการเคลื่อนไหว การฝึกให้เด็กรู้จักการปรับตัวและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ้าวัน ให้โอกาสเด็กได้ลองคิด
และทดลองท้าเพ่ือฝึกให้เด็กมีความมั่นใจและ  กล้าแสดงออก เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างองค์รวม 
ทั้งสุขภาวะทางกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ในขณะเดียวกัน  เด็กควรได้รับการเฝ้าระวัง   การประเมิน
คัดกรองภาวะเสี่ยงต่างๆของเด็กเป็นระยะๆอย่างสม่้าเสมอโดยเฉพาะการเฝ้าระวังด้านโภชนาการ และ       
การตรวจพัฒนาการเด็กและมีการให้ค้าแนะน้าล่วงหน้าส้าหรับผู้ปกครอง  โดยผ่านการจัดบริการในสถาน
บริการสาธารณสุข  และอาสาสมัครในชุมชน ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย จ้าเป็นต้องอาศัยการ
ท้างานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกัน   โดยเฉพาะการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็น
สร้างกลไกที่ส้าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน 

ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2563  จังหวัดล้าพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน(น้้าหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง)  จ้านวน 
6,017 คน คิดเป็นร้อยละ 54.77 (ไตรมาส1 ร้อยละ 52.83) เมื่อพิจารณารายอ้าเภอ พบว่า อ้าเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 53) ประกอบด้วย อ้าเภอทุ่งหัวช้าง อ้าเภอลี้ อ้าเภอบ้านโฮ่ง และอ้าเภอเวียงหนองล่อง   
และเมื่อจ้าแนกข้อมูลภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดล้าพูน รายอ้าเภอ พบว่า สูงสุดที่ อ้าเภอทุ่งหัวช้าง
(ร้อยละ 49.88)  อ้าเภอลี้(ร้อยละ 27.95) อ้าเภอบ้านโฮ่ง(ร้อยละ27.80) และเวียงหนองล่อง(ร้อยนละ 26.35)  
ตามล้าดับ ถูกก้าหนดเป็นปัญหาส้าคัญที่ต้องมีการด้าเนินงานและติดตามงานในระดับจังหวัด และเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2563 และ 2562 รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 
พบว่าสัดส่วนและล้าดับของผลภาวะโภชนาการของเด็กในแต่ละอ้าเภอไม่มีความแตกต่างกันมากนัก พบว่า
อ้าเภอเมืองล้าพูน เป็นอ้าเภอเดียวที่มีผลเด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน มากกว่าร้อยละ 60 (ร้อยละ 65.60) และพบ
เด็กมีภาวะเตี้ยน้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ 9.22) 

ทั้งนี้ ส้านักงานสาธารณสุขได้เปรียบเทียบวิธีการประมวลผลร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน และเด็ก0-5ปีมี
ภาวะเตี้ย อ้าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล้าพูนปีงบประมาณ 2563  ในไตรมาส 2 พบว่า  ตัวเลขของจ้านวน
เป้าหมายเด็ก 0-5 ปีของประเด็นสูงดีสมส่วน และภาวะเด็กเตี้ยในระบบรายงานมีความแตกต่างกัน โดย
ฐานข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์สูงดีสมส่วนมาจากแฟ้ม Nutrition ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในขณะที่ร้อยละ
ภาวะเตี้ยในเด็ก 0-5 ปี มาจากการดึงฐานข้อมูลการเข้ามารับบริการของเด็ก 0-5 ปี ทุกกิจกรรมบริการมา
ค้านวณ และมีการนับช้้าข้อมูลในเด็กที่เข้ามารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  และได้เสนอประเด็นนี้เป็น
ปัญหาอุปสรรคส้าคัญในการด้าเนินงานต่อทีมตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 
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จากการเสนอข้อมูลดังกล่าว ส่งผลท้าให้ผู้เกี่ยวข้องให้การประมวลข้อมูลรายงานในระบบ 43 แฟ้ม 
และมีการปรับปรุงวิธีการประมวลข้อมูลด้านโภชนาการในระบบระงาน HDC ใหม่ โดยมีการก้าหนดเงื่อนไข คือ 
เป็นการประเมินจากแฟ้ม Nutrition และแฟ้ม Person เป็นเด็กไทยในเขตรับผิดชอบ โดยเด็ก 1 คน หากมีการ
ชั่งน้้าหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้้าหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส และตัดความ
ซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน 
 
มาตรการ/การด าเนินงาน 

1. ก้าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 0 -5 ปี ระดับจังหวัด 
   1)  เร่งรัดและติดตามการด้าเนินงานด้านความครอบคลุมการประเมินภาวะโภชนาการ (หน่วย

บริการ จ้านวน 30 แห่ง) และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (หน่วยบริการ จ้านวน 28 แห่ง) 
รวมทั้งการปรับวิธีการลงข้อมูลด้านโภชนาการกิจกรรมบริการในสถานบริการ 13 แห่ง 

   2)  กรณีที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลแล้ว ให้หน่วยบริการจัดท้า
บัญชีรายชื่อเด็กเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย จัดท้าแผนการดูแลรายบุคคลในรายที่พบเด็กปฐมวัยมี
ภาวะเตี้ยทุกราย เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการออกก้าลังกาย 

   3)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและในชุมชน ในการจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชม./วัน ในเด็กเตี้ย
และค่อนข้างเตี้ย (อยู่ระหว่างด้าเนินการ) 

   4)  คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด/อ้าเภอ สุ่มประเมินการชั่งน้้าหนักและวัด
ส่วนสูงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและในชุมชน 

            2. การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และโรงเรียนอนุบาลจากกรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
   3. การขับเคลื่อนประเด็นเด็กเตี้ย เข้าสู่วาระจังหวัด ในเวทีสาธารณะและสมัชชาสุขภาพ เวทีการ
ประชุมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเวทีประชาคมต้าบล เพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน องค์กร 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้(ลานกระโดดโลดเต้น) 
และการผลักดันโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ยเข้าสู่กองทุนสุขภาพต้าบล 

 4. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากจังหวัดล้าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุสาหกรรม
ภาคเหนือ และจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท้าให้แม่ท้างานนอกบ้าน เด็กส่วนใหญ่ในช่วงกลางวัน
อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จังหวัดล้าพูนจึงมีการ
ด้าเนินงานทั้งในสถานบริการสาธารณสุข และในชุมชน การส่งเสริมในสถานประกอบกิจการมีนโยบายส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนามุมนมแม่ในโรงงาน และมุมนมแม่ในสถานที่ราชการ   

 
ผลการด าเนินงาน    

ข้อมูลสรุปผลการด้าเนินงานการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการ เด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดล้าพูน             
ปี งบประมาณ2563  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ( ซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบรายงาน 43 แฟ้ม ที่มีการ
ปรับปรุงแล้ว) พบว่า จังหวัดล้าพูน มีเด็กอายุ   0-5 ปี ทั้งหมด 14,503 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะ
โภชนาการ ทั้งหมด 10,370 คน คิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ 71.50 โดยอ้าเภอที่ผลงานความครอบคลุม   
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ต่้ากว่าร้อยละ 70 อ้าเภอป่าซาง อ้าเภอบ้านธิ และอ้าเภอลี้ ร้อยละ  42.34 , 58.74 และ 65.62 ตามล้าดับ  
นอกจากนั้นผลการประเมินเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน  พบว่า  จังหวัดล้าพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน  คิดเป็น ร้อยละ 
55.83 ทุกอ้าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ความสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 5 ปี ชาย 109.28 ซม.(เป้าหมาย 113 ซม.)   
และ หญิง 108.59 ซม.(เป้าหมาย 112 ซม.)   

ตาราง 115  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดล าพูน  
                ปี งบประมาณ2563  

พ้ืนที่ ความครอบคลุม เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ความสูงเฉลี่ย เมื่ออายุ 5 ป ี
จ านวนทั้งหมด เด็กที่ ชั่ง/วดั ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ชาย หญิง 

อ.เมืองล้าพูน 4,673 3,569 76.37 2,049 57.41 109.51 109.16 
อ.แม่ทา 1,421 1,327 93.38 818 61.64 109.24 109.15 
อ.บ้านโฮ่ง 1,363 1,098 80.56 630 57.38 110.66 108.69 
อ.ลี้ 3,159 2,073 65.62 950 45.83 107.58 106.83 
อ.ทุ่งหัวช้าง 1,115 872 78.21 441 50.57 106.91 107.46 
อ.ป่าซาง 1,606 680 42.34 423 62.21 111.95 109.91 
อ.บ้านธ ิ 589 346 58.74 243 70.23 109.9 108.85 
อ.เวียงหนองล่อง 577 405 70.19 236 58.27 110.64 108.68 
จังหวัดล าพูน 14,503 10,370 71.50  5,790 55.83  109.28  108.59  

 

แผนภูมิ 56 แสดงร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน จังหวัดล าพูน ปี 2563  
     จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และเด็ก3-5 ปี    

 

 
 

 เมื่อจ้าแนกของข้อมูลร้อยละสูงดีสมส่วนออกตามกลุ่มอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยเด็ก 0-2 ปี สูงดีสมส่วน 
เท่ากับ ร้อยละ 53.88 ต่้าสุดคือ อ้าเภลี้  ทุ่งหัวช้าง และเวียงหนองล่อง พบ ร้อยละ 45.76 , 48.07 และ 51.15  
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเด็ก 3-5 ปี สูงดีสมส่วน เท่ากับ ร้อยละ 57.57 ต่้าสุดคือ อ้าเภอลี้  ทุ่งหัวช้าง และอ้าเภอเมือง
ล้าพูน พบ ร้อยละ 45.91 , 53.13 และ 58.75   

ผลจากการปรับปรุงวิธีการประมวลผล รวมทั้งกระบวนการติดตาม เร่งรัดการด้าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยในระดับพื้นท่ีของจังหวัดล้าพูน  พบว่า   ข้อมูลภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัด
ล้าพูน ลดลงจากร้อยละ 20.52 ในไตรมาส 1 เป็นร้อยละ 14.66 ในไตรมาส 3 และร้อยละ 13.93 ในไตรมาส 4 

เมืองล ำพนู แม่ทำ บำ้นโฮ่ง ลี ้ ทุ่งหวัชำ้ง ป่ำซำง บำ้นธิ เวียงหนองลอ่ง จงัหวดั

เด็ก 0-2 ปี 55.46 61.15 55.26 45.76 48.07 62.40 64.37 51.15 53.88

เด็ก 3-5 ปี 58.75 62.06 59.30 45.91 53.13 61.99 76.16 63.64 57.57
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พบลดลงในทุกอ้าเภอ  โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ้าเภอทุ่งหัวช้างจากร้อยละ 45.34 ในไตรมาส 1 เปลี่ยนเป็น 17.89 
ในไตรมาส 4  

ตาราง 116 แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดล าพูน ปี 2563  (เปรียบเทียบ 4 ไตรมาส) 
อ าเภอ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ 

เมืองล้าพูน 5,427 507 9.34 4,737 447 9.44 3,742 381 10.18 5,047 518 10.26 
แม่ทา 1,730 330 19.08 1,906 312 16.37 1,449 138 9.52 1,625 129 7.94 
บ้านโฮ่ง 1,891 460 24.33 1,448 402 27.76 1,275 176 13.8 1,421 194 13.65 
ล้ี 3,575 1,092 30.55 3,605 999 27.71 2,463 662 26.88 2,825 709 25.10 
ทุ่งหัวช้าง 1,288 584 45.34 996 482 48.39 472 85 18.01 956 171 17.89 
ป่าซาง 1,104 129 11.68 1,295 146 11.27 1,208 141 11.67 673 60 8.92 
บ้านธ ิ 735 113 15.37 697 79 11.33 562 35 6.23 611 47 7.69 
เวียงหนองล่อง 784 177 22.58 824 214 25.97 438 84 19.18 611 90 14.73 

รวม 16,534 3,392 20.52 15,508 3,081 19.87 11,609 1,702 14.66 13,769 1,918 13.93 
 

ตาราง 117 แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดล าพูน ปี 2563  (ไตรมาส 4) 
              จ าแนกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุเด็ก 0-2 ปี และเด็ก3-5 ปี    
 

อ าเภอ เด็ก 0-2 ป ี เด็ก 3-5 ป ี
จ านวน วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ จ านวน วัดส่วนสูง เตี้ย ร้อยละ ค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 

เมืองล าพูน 1,879 1,455 214 14.71 132 9.07 2,794 2,114 166 7.85 152 7.19 
แม่ทา 618 610 47 7.70 46 7.54 803 717 60 8.37 47 6.56 
บ้านโฮ่ง 588 523 81 15.49 37 7.07 775 575 54 9.39 39 6.78 
ลี้ 1,572 1,145 294 25.68 99 8.65 1,587 928 199 21.44 114 12.28 
ทุ่งหัวชา้ง 522 441 87 19.73 42 9.52 593 431 70 16.24 55 12.76 
ป่าซาง 745 359 39 10.86 20 5.57 861 321 14 4.36 18 5.61 
บ้านธ ิ 277 174 16 9.20 17 9.77 312 172 8 4.65 13 7.56 
เวียงหนองล่อง 261 174 28 16.09 16 9.20 316 231 25 10.82 17 7.36 
รวม จ.ล าพูน 6,462 4,881 806 16.51 409 8.38 8,041 5,489 596 10.86 455 8.29 

 

และเมื่อจ้าแนกของข้อมูลเด็กมีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยออกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูลไตรมาส 4) 
พบว่าจังหวัดล้าพูน มีเด็กอายุ 0-2 ปี จ้านวน 6,462 คน ได้รับการวัดส่วนสูง  4,881 คน คิดเป็นความ
ครอบคลุม ร้อยละ 75.53 พบเด็กอายุ 0-2 ปีมีภาวะเตี้ย 806 คน คิดเป็นร้อยละ 16.51  และมีภาวะค่อนข้าง
เตี้ย 409 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.38    ในขณะที่มีเด็กอายุ 3-5 ปี จ้านวน 8,041 คน ได้รับการวัดส่วนสูง  
5,489 คน คิดเป็นความครอบคลุม ร้อยละ 68.26 พบเด็กอายุ 3-5 ปีมีภาวะเตี้ย 596 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.86 และมภีาวะค่อนข้างเตี้ย 455 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.29 และเมื่อจ้าแนกข้อมูลรายอ้าเภอ พบว่าอ้าเภอที่
พบปัญหาภาวะเตี้ยในเด็กปฐมวัยสูงสุด คือ อ้าเภอลี้ อ้าเภอทุ่งหัวช้าง และอ้าเภอเวียงหนองล่อง ตามล้าดับ 
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การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆา่ตัวตายของจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

สถานการณ ์
แผนภูมิ 57 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน  ตั้งแต ่ปีงบประมาณ 2559 - 2563  
 

 

ใ ปี 2563 จังหวัดล าพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เท่ากับ  21.70  ต่อแส ประชากร (88ราย)  
ซึ่งอ าเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสนงสุด ได้แก่ อ าเภอป่าซาง (36.62 ต่อแส ประชากร) อ าเภอลี้ (34.28 
ต่อแส ประชากร) และอ าเภอทุ่งหัวช้าง (19.85 ต่อแส ประชากร)  รายละเอียดตามตาราง  
 

ตาราง 118   แสดงข้อมูลการฆ่าตัวตายส าเร็จของจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 

อ าเภอ ประชากร 
จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ (คน) อัตราต่อแสน

ประชากร ชาย หญิง รวม 
เมืองล าพูน  146,867 22 3 25 17.02 
แม่ทา 38,824 5 1 6 15.45 
บ้า โฮ่ง 39,669 4 1 5 12.60 
ลี้ 70,005 22 2 24 34.28 
ทุ่งหัวช้าง 20,147 4 0 4 19.85 
ป่าซาง 54,612 20 1 21 36.62 
บ้า ธิ 17,666 0 0 0 0.00 
เวียงห องล่อง 17,285 3 0 3 17.36 

รวม 405,075 78 10 88 21.70 
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมนลการฆ่าตัวตายส าเร็จ พูบว่า ผน้ฆ่าตัวตายส าเร็จส่ว ใหญ่เป็ เพูศชาย จ า ว  78 ราย 
(ร้อยละ 88.63) เพูศหญิง จ า ว  10 ราย (ร้อยละ 11.36) ทีม่ีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ า ว  21 ราย (ร้อยละ 
23.86) อายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ า ว  19 ราย (ร้อยละ 21.59)  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ า ว  18 ราย 
(ร้อยละ 20.45) อาชีพูรับจ้าง จ า ว  36 ราย (ร้อยละ 40.91) อาชีพูเกษตรกรรม จ า ว  26 ราย  
(ร้อยละ 29.55) ไม่ได้ท างา /ว่างงา  จ า ว  14 ราย (ร้อยละ 15.91)   

ช่วงเดือ ที่มีการฆ่าตัวตายสนงสุด ได้แก่ เดือ ตุลาคม – เดือ กุมภาพัู ธ์ (สนงสุดใ เดือ ตุลาคม 
จ า ว  11 ราย) ด้วยวิธีการผนกคอ (ร้อยละ 78.41) กิ ยาก าจัดวัชพืูช/ยาฆ่าแมลง/สารเคมี (ร้อยละ 18.18) 
ใช้ปื  (ร้อยละ 3.40)  

เมื่อพิูจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้ ให้เกิดการท าร้ายต เอง  ได้แก่ ปัญหาการใช้สุรา หรือมีอาการ
มึ เมาใ ขณะท าร้ายต เอง จ า ว  39 ราย( ร้อยละ 39.77) รองลงมาคือ ปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคทาง
กายจ า ว  23 ราย(ร้อยละ 25.20)( รน้สึกทุกข์ทรมา /ไม่มีค ดนแล/ชราภาพู/รน้สึกว่าต เองเป็ ภาระของ
ครอบครัว) ทั้ง ี้ ผน้ท าร้ายต เองมีสัญญาณเตือ ว่าจะมีการท าร้ายต เอง จ า ว  26 ราย (ร้อยละ 29.21)  

 

ข้อมนลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 78 88.63 
  หญิง 10 11.36 
อายุ 0-10 ปี 0 0 
 11-20 ปี 2 2.27 
 21-30 ปี 9 10.23 
 31-40 ปี 18 20.45 
  41-50 ปี 21 23.86 
  51-60 ปี 19 21.59 
  61-70 ปี 14 15.91 
  71-80 ปี 3 3.41 
 81-90 ปี 2 2.27 
 อายุ ้อยที่สุด 13 ปี  อายุมากที่สุด 82 ปี   
อาชีพ เกษตรกรรม 26 29.55 

ข้าราชการ 4 4.55 
ค้าขาย 3 3.41 
รับจ้าง 36 40.91 
 ักเรีย / ักศึกษา 3 3.41 
 ักบวช 2 2.27 
ไม่ได้ท างา  / ว่างงา  14 15.91 
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ คน ่ 32 36.36 
 โสด 27 30.68 
 หม้าย 6 6.82 
 หย่า 17 19.32 
  แยก 6 6.82 
ช่วงเดือนที่มีเสียชีวิต ช่วงเดือ ตุลาคม – กุมภาพัู ธ์  36  

ช่วงเดือ มี าคม - พูฤษภาคม 22  
ช่วงเดือ มิถุ าย  - กั ยาย  30  
เดือ ที่มีผน้ฆ่าตัวตายสนงสุด คือ  
เดือ ตุลาคม มี 11 ราย   

วิธีการ 
  
  
  

กิ สารก าจัดแมลง 6 6.82 
กิ สารก าจัดวัชพืูช 9 10.23 
กิ สารเคมี 1 1.14 
ใช้ปื  3 3.40 
ผนกคอ 69 78.41 

 

 แสดงสาเหตุ / ปัจจัยกระตุ้  

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น 
โรคเรื้อรังทางกาย (23 ราย, 25.20 %) อัมพูาต รน้สึกทุกข์ทรมา  ไม่มีค ดนแล ชราภาพู 

รน้สึกว่าต เองเป็ ภาระของครอบครัว 
โรคเรื้อรังทางจิต (18 ราย ,20.45%) พูฤติกรรมการดื่มสุรา มีอาการมึ เมา ทะเลาะ

กับค ใกล้ชิด 
มีภาวะซึมเศร้า (11 ราย,12.50%)  ้อยใจ ต้องการค เอาใจใส่ รน้สึกทุกข์ทรมา  
โรคจิต (7 ราย, 7.95%) มีโรคทางกายร่วม 
ตกงา  / ภาวะห ี้สิ  (14 ราย, 15.91%) ดื่มสุรา/ ใช้สารเสพูติด และทะเลาะกับค 

ใกล้ชิด รน้สึกต เองเป็ ภาระของครอบครัว 
มีภาวะซึมเศร้า 

ความสัมพูั ธ์ 
-ปัญหาความรัก หึงหวง (4 ราย, 4.451%) 
-ทะเลาะกับค ใกล้ชิด (10 ราย, 11.36%) 

ภาวะห ี้สิ  พูฤติกรรมการเสพูสุรา สารเสพูติด 

พูฤติกรรมดื่มสุรา มีอาการมึ เมา (35 ราย, 39.77%) 
ใช้สารเสพูติด ( 2 ราย, 2.27%) 

ติดสุรา มีอาการมึ เมาขณะคัดสิ ใจท าร้าย
ต เอง ภาวะห ี้สิ  
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อย่างไรก็ตาม จังหวัดล าพูน  ยังคงมีการด าเ ิ งา ใ การป้องกั และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ได้มี
การเพ่ิูมการเข้าถึงบริการของผน้ป่วยโรคซึมเศร้า  โรคส าคัญทางจิตเวช  และโรคติดสุราใ พ้ืู ที่ ให้สามารถ
เข้าถึงบริการตามมาตรฐา เพูิ่มขึ้  เพ่ืูอจะให้ได้การดนแล ติดตามอย่างต่อเ ื่อง  

ทั้ง ี้ ข้อมนลผน้รับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวช (แผ กผน้ป่วย อก) ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 
พูบว่า มีผน้เข้ารับบริการจ า ว  143,478 ครั้ง (42,646 ค ) (เพ่ิูมขึ้ จากปี 2562 (รายครั้ง) ร้อยละ 13) โดย
กลุ่มโรค/อาการที่พูบมากที่สุดคือ กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood Disorder) เช่  โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์
สองขั้ว รองลงมาคือ กลุ่มความผิดปกติทางจิตและพูฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  
และกลุ่มโรคจิตเภท พูฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด (ร้อยละ 34.02 , 20.78 ,18.97 ตามล าดับ) 
ซึ่งอ าเภอที่มีผน้เข้ารับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวชใ แผ กผน้ป่วย อก สนงสุด ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอลี้ 
และอ าเภอป่าซาง  

 ส าหรับข้อมนลผน้รับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวช (แผ กผน้ป่วยใ ) ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 พูบว่า 
มีผน้เข้ารับบริการจ า ว  4,721 ครั้ง (4,112 ค ) (ลดลงจากปี 2562 (รายครั้ง) ร้อยละ 11) โดยกลุ่มโรค/
อาการที่พูบมากที่สุดคือ ความผิดปกติทางจิตและพูฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
(สุรา/ยาเสพูติด) รองลงมาเป็ กลุ่มความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood Disorder) เช่  โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์
สองขั้ว และความผิดปกติทางจิตหรืออาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (ร้อยละ 52.89 , 21.65 ,12.12 
ตามล าดับ) ซึ่งอ าเภอที่มีผน้เข้ารับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวชใ แผ กผน้ป่วยใ  สนงสุด ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอป่าซาง และอ าเภอทุ่งหัวช้าง   

ขณะเดียวกั  ยังมีการส่งเสริมเพ่ืูอป้องกั ปัญหาทางสุขภาพูจิต การให้ความรน้ การคัดกรองและ
ประเมิ ภาวะทางสุขภาพูจิตเบื้องต้ ใ กลุ่มเสี่ยงหลักได้แก่ กลุ่มผน้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผน้สนงอายุ   ซึ่งจะมี
การคัดกรองใ ระดับโรงพูยาบาลส่งเสริมสุขภาพูต าบล โรงพูยาบาลทั่วไป โรงพูยาบาลชุมช  และศน ย์สุขภาพู
ชุมช  ส่งผลให้ผน้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการประเมิ เบื้องต้   (รายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9) การให้
ค าแ ะ  าและช่วยเหลือผน้ที่พูยายามท าร้ายต เอง /เคยมีประวัติการลงมือท าร้ายต เองด้วยวิธีการต่างๆตาม
ลักษณะอาการและอาการแสดง แต่ไม่เสียชีวิต ให้ได้รับการดนแลบ าบัดรักษาด้วยวิธีการทางการแพูทย์ หรือ
ได้รับการดนแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพ่ืูอการเฝ้าระวังต่อเ ื่องตามแ วทางอย่างเหมาะสมจากห ่วยบริการ และ 
ไม่กลับมาท าร้ายต เองซ้ าอีกครั้ง ตลอดจ การช่วยเหลือฟ้ื ฟนผน้มีปัญหาสุขภาพูจิตและการเสริมความเข้มแข็ง
ด้า จิตใจกับครอบครัวและชุมช   

 

 

 

 



 
 

299 
 

ตาราง 119 แสดงข้อมูลร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มโรคส าคัญ ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 

โรค ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช 

ปี 2562 ปี 2563 
โรคซึมเศร้า  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ65 102.79 133.12 
โรคจิตเภท ร้อยละ75 118.82 105.48 
โรคสมาธิสั้  ร้อยละ5 32.89 71.48 
โรคออทิสติก ร้อยละ1 27.13 29.56 
โรคติดสุรา เพ่ิูมข้ึ ร้อยละ1 1.27 1.85 

 

 

ตาราง 120 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอก ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 

ที ่ รหัส ICD กลุ่มโรค/โรค 
รวม 

คน ครั้ง 
1 F30-F39 ความผิดปกติทางอารมณ์ /โรคซึมเศร้า 16,932 48,812 
2 F10-F19 ความผิดปกติทางจิตและพูฤติกรรมที่เกิดจากการ

ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 6,920 29,815 
3 F20-F29 โรคจิตเภท พูฤติกรรมแบบโรคจิตเภท  

และโรคหลงผิด 4,918 27,223 
4 F40-F48 โรคประสาท ความผิดปกติท่ีสัมพัู ธ์กับ

ความเครียด 3,025 9,419 
5 F90-F98 ความผิดปกติทางอารมณ์และพูฤติกรรมที่มัก

เริ่มต้ ใ วัยเด็กและวัยรุ่  2,374 8,373 
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แผนภูมิ 58 แสดงจ า ว ผน้เข้ารับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผ กผน้ป่วย อก จ าแ กรายอ าเภอ 

 

 

 

ตาราง  121 อันดับกลุ่มโรค/อาการทางจิตเวชที่เข้ารับบริการ แผนกผู้ป่วยใน ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 

ที่ รหัส ICD กลุ่มโรค/โรค 
รวม 

คน คร้ัง 

1 F10-F19 
ความผิดปกตทิางจติและพูฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 2,169 2,497 

2 F30-F39 ความผิดปกตทิางอารมณ ์/โรคซึมเศร้า 859 1,022 
3 F00-F09 ความผิดปกตทิางจติและอาการทางจิตที่เกิดจากโรคทางกาย 518 572 
4 F20-F29 โรคจิตเภท พูฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 367 429 
5 F40-F48 โรคประสาท ความผิดปกติทีส่ัมพูั ธ์กับความเครียด 136 146 

ที่มา : HDC ณ. วั ที่ 5 ตุลาคม 2563 
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แผ ภนม ิ59  แสดงจ า ว ผน้เข้ารับบริการทางสุขภาพูจิตและจิตเวช(ครั้ง) แผ กผน้ป่วยใ  จ าแ กรายอ าเภอ 

 
 

ตาราง 122  แสดงข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 
 ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ใ ผน้ป่วยโรคเรื้อรัง ของจังหวัดล าพูน  ปี 2563 จ า ว  49,323 ค  
คิดเป็ ร้อยละ 53.60 ของประชากรผน้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งหมด โดยมีผลการประเมิ  ปกติ จ า ว  49,042 ค  
และ ผิดปกติ จ า ว  281 ค  จะได้ท าการประเมิ ความรุ แรงด้วยแบบประเมิ โรคซึมเศร้า 9Q ตาม
แ วทางการดนแลต่อไป 

อ าเภอ 
ประชากรที่เป็นโรค

เรื้อรัง(คน) 
จ านวนที่คัดกรอง 

 (คน) 

 
ปกต ิ
(คน) 

 
ผิดปกต ิ
(คน) 

อัตราการคัดกรองใน
กลุ่มเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
เมืองล าพูน  30,860 15,976  15,959 17 51.77 
แม่ทา 8,590 5,321 5,186 135 61.94 
บ้า โฮง่ 11,115 5,572 5,556 16 50.13 
ลี้ 14,362 6,551 6,545 6 45.61 
ทุ่งหัวช้าง 3,446 2,120 2,054 66 61.52 
ป่าซาง 14,644 8,036 8,001 35 54.88 
บ้า ธ ิ 4,383 2,859 2,854 5 65.23 
เวียงห องล่อง 4,621 2,888 2,887 1 62.50 
รวมทั้งจังหวัด 92,021 49,323 49,042 281 53.6 
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ตาราง 123  แสดงข้อมูลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้สูงอาย ุ ของจังหวัดล าพูน ปี 2563 

 ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ใ ผน้สนงอาย ของจังหวัดล าพูน  ปี 2563 จ า ว  73,889 ค  คิดเป็ 
ร้อยละ 91.55 ของประชากรผน้สนงอายุทั้งหมด โดยมีผลการประเมิ  ปกติ จ า ว  73,564 ค  และ ผิดปกติ 
จ า ว  325 ค  จะได้ท าการประเมิ ความรุ แรงด้วยแบบประเมิ โรคซึมเศร้า9Qตามแ วทางการดนแลต่อไป 

อ าเภอ 

ประชากรที่
มีอายุ 60 
ปีขึ้นไป 
(คน) 

จ านวนที่คัดกรอง (คน) 
 

ปกต ิ
(คน) 

 
ผิดปกต ิ
(คน) 

อัตราการคัด
กรองใน

กลุ่มเป้าหมาย 
(ร้อยละ) ติดสังคม ติดบ้า  ติดเตยีง รวม 

เมืองล าพูน  26,292 23,854 538 193 24,585 24,565 20 93.51 
แม่ทา 7,980 7,559 204 55 7,818 7,664 154 97.97 
บ้า โฮง่ 8,591 8,029 211 74 8,314 8,291 23 96.78 
ลี้ 12,617 9,285 301 45 9,631 9,624 7 76.33 
ทุ่งหัวช้าง 3,463 3,197 114 21 3,332 3,245 87 96.22 
ป่าซาง 13,209 11,741 248 64 12,053 12,022 31 91.25 
บ้า ธ ิ 4,143 3,797 178 46 4,021 4,018 3 97.06 
เวียงห องล่อง 4,414 4,065 60 10 4,135 4,135 0 93.68 
รวมทั้งจังหวัด 80,709 71,527 1,854 508 73,889 73,564 325 91.55 

 

GAP Analysis 

 ปัญหาการฆ่าตัวตาย ถือเป็ ปัญหาที่มีความสัมพัู ธ์มาจากปัจจัยต่าง ที่สะท้อ ให้เห็ ถึงภาวะทาง
สังคม เศรษฐกิจ หรือปัญหาทางสุขภาพู  ที่  ามาซึ่งความสนญเสียชีวิตของก่อ วัยอั ควร การด าเ ิ การเพ่ืูอ
ป้องกั และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จึงถือเป็ เรื่องยากและมีความซับซ้อ  สรุปได้ดัง ี้ 

1. “ไม่เคยได้ค าตอบที่แท้จริงใ ผน้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ และมีค าตอบที่หลากหลายใ ผน้พูยายามฆ่าตัวตาย” ปัจจัย
กระตุ้ ให้เกิดการฆ่าตัวตายมีหลายสาเหตุ  ดัง ั้ การปองกั จึงตองพูยายามใชหลากหลายวิธีรวมกั  

2.การประเมิ  หรือ บ่งชี้ case ว่าเป็ ผน้มีความเสี่ยง เป็ ประเด็ ส าคัญ เ ื่องจากการเจ็บป่วยทางจิตไม่
สามารถวิ ิจฉัยได้จากผล lab และไม่สามารถตรวจทางร่ายกายได้ 

3. Social Dynamic ภาวะความเปลี่ย แปลงทางสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็ อยน่ มีผลต่อ
พูฤติกรรม ภาวะทางสุขภาพู และความเข้มแข็งทางใจ ทั้งต่อตัวบุคคล ครอบครัวและชุมช  

4.องค์ความรน้ดา การป้องกั การฆ่าตัวตายอย่างมีประสิทธิผล ยังจ าเป็ ต้องศึกษาเพ่ิูมเติมต่อไป เพ่ืูอจะได้
ปรับปรุงใ บริบทที่แตกตาง เกิดแ วทางปฏิบัติและ  าไปใชอยางเป ระบบ 

 



 
 

303 
 

โอกาสและความท้าทาย 
1.สร้างระบบเฝ้าระวังโดยครอบครัวและชุมช  
2.เพ่ิูมการเข้าถึงบริการสุขภาพูจิตของกลุ่มเสี่ยง 
3.สร้างระบบการดนแลและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสนงรายกรณี 

มาตรการ/โครงการ ส าคัญในปี 2564 :  
 1. การป้องกั การฆ่าตัวตาย (Suicidal Prevention Program) ใ วิกฤติ COVID-19  มีวัตถุประสงค์
เพ่ืูอป้องกั การฆ่าตัวตายและเยียวยาจิตใจผน้ที่ประสบ/ หรือภายหลังประสบ ภาวะวิกฤติ ใ กรณีการแพูร่
ระบาดของไวรัสโคโร ่า 2019 ( COVID-19)  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ใ ระดับบุคคล : มาตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ 6 กลุ่มเป้าหมาย 
ใ ระดับชุมช  : มาตรการเสริมสร้างภนมิคุ้มกั ใ ชุมช  (4 สร้างวัคซี ใจ) 
 2. โครงการป้องกั และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพูที่ 1 ของจังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 
2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ืูอลดอัตราการฆ่าตัวตายใ กลุ่มเสี่ยง ตลอดจ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจใ ผน้ที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีภนมิคุ้มกั ด้า จิตใจเมื่อเผชิญปัญหาวิกฤติใ ชีวิต 
 
 
 




